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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.128 straipsnio 2 dalimi, vykdydama Skolų beviltiškumo

bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių,

patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl

Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų

apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 2.2 papunktį, įgyvendindama Nuomos mokesčio už

valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. T1-370 „Dėl Nuomos mokesčio už

valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“, 43 punktą, Šilalės

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

1. Pripažinti beviltiškomis skolomis ir leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Turto ir socialinės paramos skyriui nurašyti iš Žemės nuomos mokesčio apskaitos programos

fizinių asmenų (mirus mokesčių mokėtojams, o įpėdiniams neperėmus su nuomos sutartimi

susijusių teisių ir pareigų) valstybinės žemės nuomos mokesčio bendrąją mokestinę nepriemoką

208,16 Eur ir delspinigius 11,34 Eur pagal Fizinių (mirusių) mokesčio mokėtojų bendrosios

nepriemokos sąrašą (priedas).

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo

Nr. T1-208

priedas

FIZINIŲ (MIRUSIŲ) MOKESČIO MOKĖTOJŲ BENDROSIOS NEPRIEMOKOS

SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Mokesčių mokėtojo  vardas, 

pavardė, mokėtojo kodas 

MASIS informacinėje 

sistemoje

Skolos 

laikotarpis

Nepriemoka

(Eur)

Delspinigiai

(Eur)

Bendroji 

nepriemoka

(Eur)

1 2 3 4 5 6

1. P. Š. (duomenys neskelbtini),

1001944

2019-2021

metai

168,56 9,12 177,68

2. R. V. (duomenys neskelbtini),

1003062

2020-2021

metai

39,60 2,22 41,82

Iš viso: 208,16 11,34 219,50
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