Projektas Nr. T-IX-p-21
2019 m. gegužės 14 d.
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2020 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
2019 m. gegužės 14 d. Nr. T-IXVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Varėnos rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti 2020 metų žemės mokesčio tarifus procentais nuo žemės mokestinės vertės:
1. Pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį:
Eil. Nr.

Paskirties /
naudojimo
būdo kodas

1.

610

1.1.

300

1.2.

328

1.3.

329

2.

710

Žemės ūkio paskirties sklypai
Mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų
bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai
Mėgėjų sodo žemės sklypai
Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės
sklypai
Miškų ūkio paskirties sklypai

3.

810

Konservacinės paskirties žemės sklypai

0,46

4.

820

Vandens ūkio paskirties žemės sklypai

0,82

5.

995

Kitos paskirties žemės sklypai

5.1.

314

Gyvenamosios teritorijos

0,29

5.2.

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,29

5.3.

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

0,82

5.4.

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0,4

5.5.

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

0,82

5.6.

319

0,4

5.7.

320

5.8.

321

Rekreacinės teritorijos
Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų
ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos
Naudingųjų iškasenų teritorijos

0,46

5.9.

322

Teritorijas krašto apsaugos tikslams

0,46

Paskirties / naudojimo būdo pavadinimas

Mokesčių tarifas
procentais
0,93
0,79
0,79
0,79
0,93

0,46
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5.10.

323

5.11.

324

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo
(sąvartynai) teritorijos
Atskirųjų želdynų teritorijos

5.12.

325

Teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams

0,46

5.13.

327

0,29

5.14.

330

5.15.

331

Gyvenamosios teritorijos
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių statybos

5.16.

332

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos

0,29

5.17.

333

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių
teritorijos

0,29

6.

Visiems kitiems šios lentelės 1–5 punktuose nenurodytiems
žemės sklypams

0,46
0,46

0,29
0,29

0,46

2. Nenaudojamai, apleistai žemei – 4 proc.

Savivaldybės meras
Parengė
Vida Šedžiuvienė
2019-05-02
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Česė Ulbinaitė
2019-05-02
Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas
2019-05-02
Derinimas -534
.
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL 2020 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-05-02
Varėna

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė
Vida Šedžiuvienė
Tikslas – nustatyti konkrečius žemės
mokesčio tarifus, kurie galios Varėnos rajono
savivaldybės teritorijoje 2020 metais.
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio
įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad
Savivaldybės taryba nustato konkretų mokesčio
tarifą – nuo 0,01 iki 4 procentų, kuris galios
savivaldybės teritorijoje 2020 metais.
Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja
galiojantiems teisės aktams.

1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas ir
uždaviniai (paskatinusios rengimą
priežastys)

3.

Šiuo metu galiojančios ir teikiamu
klausimu siūlomos naujos teisinio
reguliavimo nuostatos
Suderinamumas su galiojančiais teisės Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktas,
norminiais aktais
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio
įstatymo 6 straipsnis.
Kokius galiojančius teisės aktus būtina Galiojančių teisės aktų pakeisti nereikės
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 priimto Priėmus šį sprendimą neigiamų pasekmių
teisės akto padariniai, kokių priemonių nenumatoma
būtina imtis, siekiant pastarųjų
išvengti
Teisės
akto
sukeliamos administracinės naštos vertinimas
Teisės
akto
ir
jo
projekto Nevertinamas
antikorupcinis vertinimas
Skelbti
Būtinybė skelbti priimtą teisės aktą
Teisės aktų registre (TAR) ir Teisės
aktų informacinėje sistemoje (TAIS)

4.

5.

6.

7
8.

9.
10.
11.

12.

Aplinkybės, pateisinančios klausimo
nagrinėjimo neatidėliotinumą (svarbą)
ir sprendimo projekto pateikimo
vėlavimo priežastis (jei teikiamas

Jeigu savivaldybės taryba iki š. m. birželio 1 d.
nenustato konkrečių mokesčio tarifų, tuomet
2020 metais bus taikomas 0,01 proc.
nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.
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13.

14.

15.

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)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Čese
Ulbinaite, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja
Svetlana Griškevičiene, Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėju Aivaru Batūra,
Bendrojo skyriaus vyr. specialiste Genute
Palevičiene, Bendrojo skyriaus vedėja Irma
Krajauskiene
Finansų ir investicijų skyriui – 1 egz.;
Buhalterinės apskaitos skyriui – 1 egz.;
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos – 1 egz.

Priimto
sprendimo
įgyvendinimo
kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Česė Ulbinaitė
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