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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2023 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

2022 m. birželio   d. Nr.

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 2023 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 inžinerinius statinius (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys

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

energijos kolektoriai  ir kiti));

1.2. kitos paskirties inžineriniams 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 2023 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).

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL 2023 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Danguolė Vėlavičiutė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:

Biudžeto ir finansų skyriaus 

vedėja Danguolė Vėlavičiutė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Vyr. specialistas Mindaugas 

Mikutavičius
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



                                                                               Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

„DĖL 2023 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO“

                                                                                                                                              
(sprendimo  projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto

mokesčio įstatymo 6 straipsniu, patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) tarifus,

galiosiančius, apmokestinant nekilnojamąjį turtą, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje 2023 metais.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas.

Sprendimo projekto rengimo priežastys – vadovaujantis Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo nuostatomis patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2023 metų mokestiniam

laikotarpiui. 

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio 6 straipsnio nuostatomis, konkretų

nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris galios savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio

laikotarpio pradžios, nustato savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos

1 dienos.

Savivaldybės taryba, siekdama, kad naujas konkretus mokesčio tarifas galiotų šios

savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, naują konkretų mokesčio tarifą

turi nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 dienos. Jeigu, vadovaujantis šio įstatymo 9

straipsnio 3 dalimi, nuo kito mokestinio laikotarpio mokestis už šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1

ir 2 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą bus skaičiuojamas taikant naujai atlikto nekilnojamojo

turto masinio vertinimo metu nustatytą vertę, kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį naują konkretų

mokesčio tarifą savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1

dienos. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami

tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį

statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, apleistumą, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar

teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal

strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Jeigu

savivaldybės taryba per šioje dalyje nurodytus terminus nenustato naujų konkrečių mokesčio tarifų,

kitą mokestinį laikotarpį galioja paskutiniai nustatyti konkretūs mokesčio tarifai (Nekilnojamojo

turto mokesčio 6 straipsnio 2 dalis).

Pagal NTMĮ galimas mokesčio tarifas – nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo

turto mokestinės vertės.  

Pažymėtina, kad NTMĮ nustatyta, jeigu savivaldybės taryba iki nurodyto termino

nenustato konkrečių mokesčio tarifų arba po šio termino keičia nustatytus mokesčio tarifus,

atitinkamą mokestinį laikotarpį tos savivaldybės teritorijoje taikomas minimalus – 0,5 procento

mokesčio tarifas.
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Sprendimo projektas parengtas įvertinus VĮ Registrų centras nustatytas Šilalės rajono

savivaldybės teritorijoje esančių statinių vidutines rinkos vertes, kurios naudojamos nekilnojamajam

turtui apmokestinti nuo 2016 iki 2020 metų. Nekilnojamojo turto masinis vertinimas nuo 2005 metų

atliekamas kasmet ir ne rečiau kaip kas 5 metai masinio vertinimo būdu nustatytos vidutinės rinkos

vertės finansų ministro patvirtinamos kaip mokestinės vertės. 

2017 metais planuota į Šilalės rajono savivaldybės biudžetą gauti 125 000 Eur, faktiškai

pervesta 193 353 Eur  nekilnojamojo turto mokesčio.

2018 metais planuota į Šilalės rajono savivaldybės biudžetą gauti 170 000 Eur, faktiškai

pervesta   – 186 839 Eur. 

2019 metais planuota į Šilalės rajono savivaldybės biudžetą gauti 195 000 Eur, faktiškai

pervesta   – 185 300 Eur.

2020 metais planuota į Šilalės rajono savivaldybės biudžetą gauti 200 000 Eur, faktiškai

pervesta   – 199 473 Eur.

2021 metais planuota į Šilalės rajono savivaldybės biudžetą gauti 185 000 Eur, faktiškai

pervesta   – 223 692 Eur.

2022 metais planuojama į Šilalės rajono savivaldybės biudžetą gauti 200 000 Eur,

faktiškai 2022 m. birželio 16 d.  faktiškai pervesta   – 158 850 Eur.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nepriėmus sprendimo, nebus vykdomos biudžeto pajamos. Nepriėmus sprendimo iki

2022 m. liepos 1 d. bus taikomas minimalus dydis – 0,5.

4. Laukiami rezultatai.

Teigiamos sprendimo priėmimo pasekmės – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto

mokesčio įstatymo 14 straipsnio, 1 dalį numatyta, kad minėtas mokestis įskaitomas į rajono

savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis turtas, biudžetą, todėl siekiama užtikrinti

savivaldybės biudžeto pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio surinkimą.

 Neigiamų pasekmių  nenumatoma.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                   Danguolė Vėlavičiutė
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