
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2021 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

2020 m. gegužės 15 d. Nr. T1-127

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Šilalės rajono savivaldybės

teritorijoje:

1.1. fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės

vertės, išskyrus kitos paskirties statinius (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos

gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos

kolektoriai  ir kiti));

1.2. kitos paskirties statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos

gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos

kolektoriai ir kiti)) nekilnojamojo turto mokesčio tarifą fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,0

procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3. apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam, naudojamam ne pagal paskirtį

nekilnojamajam turtui, pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami,

naudojami ne pagal paskirtį, sąrašą – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2. Taikyti nustatytus mokesčio tarifus apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį

mokesčio mokėtojams nuo 2021 m. sausio 1 d.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).
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