Projektas Nr. T-IX-p-29
2019 m. gegužės 14 d.
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO UAB „RIKODA“
2019 m. gegužės 14 d. Nr. T-IXVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos
mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Rikoda“ direktoriaus A.
Makselio 2019 m. vasario 28 d. ir 2019 m. kovo 27 d. prašymus, Varėnos rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Atleisti/neatleisti (sumažinti) UAB „Rikoda“ (įm. kodas 303198985) nuo 2018 metų
valstybinės žemės nuomos mokesčio (sklypo indentifikavimo numeris: 3875/0002:159) – 772,90
Eur ir delspinigių už nuomojamą 0,7882 ha žemės sklypą, esantį Mechanizatorių g. 30, Varėna.
2. Atleisti/neatleisti (sumažinti) UAB „Rikoda“ (įm. kodas 303198985) nuo 2019 metų
nekilnojamojo turto mokesčio (NT Registras 60/70886) – 612,0 Eur už nuosavybės teise
priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Mechanizatorių g. 30, Varėna.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Teisės akto projekto tikslas Sprendimo projektas parengtas gavus UAB „Rikoda“ (toliau –
ir uždaviniai (paskatinusios Įmonė) direktoriaus A. Makselio prašymus sumažinti arba visiškai
atleisti nuo valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto
rengimą priežastys).
mokesčių.
Pagal pateiktą 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio
deklaraciją Įmonei priskaičiuotas valstybinės žemės nuomos
mokestis už nuomojamą 0,7882 ha žemės sklypą sudaro 772,90
Eur.
Pagal pateiktą nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją už 2019
metus, Įmonei priskaičiuotas nekilnojamo turto mokestis už
nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą sudaro 612,0
Eur.
Bendra Įmonės mokesčių suma, kurią prašoma sumažinti arba
visai nuo jos atleisti – 1 384, 9 Eur.
A. Makselio Įmonė įregistruota Musninkų g. 22-39, Vilniaus m.
savivaldybėje, pagrindinė vykdoma veikla pagal Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatorių – krovinių gabenimo agentų ir
ekspeditorių veikla.
Įmonė pateiktuose prašymuose teigia, jog iki 2017 metų vykdė
pelningą veiklą ir nuo pat veiklos pradžios su Valstybine mokesčių
inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondu, Varėnos rajono
savivaldybe ir kitais kreditoriais atsiskaitydavo laiku. Tačiau,
Rusijos Federacijai įvedus embargą vakarietiškiems maisto
produktams ir turimam transportui tapus netinkamu gabenti
krovinius į Europos rinką, Įmonė susidūrė su finansiniais
sunkumais ir buvo priversta stabdyti veiklą.
Prašymuose teigiama, kad sumažinus, ar visiškai atleidus nuo
valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių,
Įmonės finansinė padėtis pagerėtų.
Prašymo pateikimo dieną Įmonė nebuvo atsiskaičiusi su valstybės
ir /ar savivaldybių biudžetais.
Priimdama sprendimą Taryba turėtų atsižvelgti į tai, kad:
1. nors Įmonės nekilnojamas turtas yra Varėnos mieste,
tačiau pati Įmonė įregistruota Vilniuje;
2. Įmonėje dirba du darbuotojai, tačiau, kaip teigiama
prašymuose – nuo 2018 m. Įmonė nevykdo jokios veiklos.
Prie sprendimo projekto pridedama: Įmonės direktoriaus pateikti
prašymai ir papildomi dokumentai.
Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos
naujos teisinio reguliavimo
nuostatos
Suderinamumas
su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
galiojančiais
teisės dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi,
norminiais aktais
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“
Sprendimo projekto rengėjas
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1.8 papunkčiu.
Kokius galiojančius teisės Priėmus šį teisės aktą galiojančių sprendimų keisti nereikės.
aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus teikiamą
projektą.
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti ir projekto
atitiktis
savivaldybės
strateginiam plėtros planui
Derinimas
su
kitais subjektais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi.
Galimi teigiami ar neigiami Priėmus sprendimą atleisti UAB „Rikoda“ nuo valstybinės žemės
priimto
teisės
akto nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių, Varėnos rajono
padariniai, kokių priemonių savivaldybė į biudžetą negautų pajamų iš valstybinės žemės
būtina
imtis,
siekiant nuomos mokesčio – 772,90 Eur ir nekilnojamojo turto
pastarųjų išvengti.
mokesčio – 612,0 Eur. Bendra mokesčių suma – 1 384,9 Eur.
Teisės
akto
sukeliamos
Neturės įtakos administracinės naštos padidinimui.
administracinės
naštos
vertinimas
Teisės akto ir jo projekto antikorupcinis vertinimas
Būtinybė skelbti priimtą
teisės aktą Teisės aktų Neskelbti.
registre (TAR) ir Teisės aktų
informacinėje
sistemoje
(TAIS)
Aplinkybės, pateisinančios
klausimo
nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir
sprendimo
projekto
pateikimo
vėlavimo
priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas):
Suderinta DVS „Kontora“
su specialistais:
su padaliniu, atsakingu už
valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų
valdymą,
teisininku ir savivaldybės
administracijos struktūriniais
padaliniais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi.
Priimto
sprendimo
paskirstymas
(kam pateikti sprendimų
kopijas (nuorašus), kokiu
būdu

-

Aivaru Batūra,
Gene Palevičiene,
Irma Krajauskiene,
Tatjana Švediene,
Svetlana Griškevičiene.

Vyriausybės atstovui, prie protokolo, Finansų ir investicijų
skyriui, Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB
„Rikoda“.
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