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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18
punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir
atsižvelgdama į UAB ,,ERatas“ 2020 m. vasario 25 d. prašymą „D÷l nekilnojamo turto mokesčio
tarifo sumažinimo už 2019 metus“, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
Sumažinti UAB ,,ERatas“ (įmon÷s kodas 302784696) nekilnojamojo turto mokestį 50 proc. už
2019 metus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas,
pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną
m÷nesį nuo skundžiamo individualaus teis÷s akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
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Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengtas sprendimo projektas d÷l nekilnojamojo turto mokesčio UAB ,,ERatas“ sumažinimo 50
proc. už 2019 metus.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai. Projekto
iniciatorius Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų skyrius. Projektą pareng÷ Pakruojo
rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriaus vyr. specialist÷ Ernesta Šumskien÷.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai. Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktas numato, kad savivaldyb÷s
taryba pati priima sprendimą teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas
savivaldyb÷s biudžeto sąskaita.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama. N÷ra.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Į biudžetą bus surinkta 499 eurų mažiau pajamų.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą. N÷ra.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai. N÷ra.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. N÷ra.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimas neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas. Vertinimas neatliekamas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Gautas 2020 m.
vasario 25 d. UAB ,,ERatas“ prašymas ,,D÷l nekilnojamo turto mokesčio sumažinimo 50 proc. už
2019 metus“. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalis
numato, kad savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo
jo atleisti.
12. Pridedami dokumentai. UAB ,,ERatas“ 2020 m. vasario 25 d. raštas Nr. 78.
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