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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrėnų savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja mokesčių lengvatų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims Elektrėnų
savivaldybės (toliau ‒ savivaldybė) biudžeto sąskaita.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už
valstybinę žemę“ 1.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo
Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu,
Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 punktais, Lietuvos
Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3, 4, 5, 6 ir 7 straipsniais.
3. Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę priimti sprendimus teikti šių
mokesčių lengvatas:
3.1. žemės (sumažinti mokesčio dydį arba visai nuo jo atleisti);
3.2. nuomos mokesčio už valstybinę žemę (sumažinti mokesčio dydį arba visai nuo jo
atleisti, atidėti mokesčio sumokėjimo terminą pagal pateiktą mokesčio sumokėjimo grafiką, atleisti
nuo delspinigių mokėjimo);
3.3. nekilnojamojo turto (sumažinti mokesčio dydį arba visai nuo jo atleisti);
3.4. gyventojų paveldimo turto (atidėti mokesčio sumokėjimo terminą ne ilgesniam kaip
vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, sumažinti mokesčio dydį ar
visai nuo jo atleisti).
4. Asmenys prašymus suteikti mokesčių lengvatas teikia savivaldybės administracijai,
lengvatos suteikiamos Savivaldybės tarybos sprendimu.
II SKYRIUS
SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI
5. Fizinio asmens prašymas dėl mokesčių lengvatų suteikimo svarstomas savivaldybės
tarybos posėdyje, jei mokesčio mokėtojas ne trumpiau negu dvejus metus iki prašymo dėl lengvatos
suteikimo pateikimo datos yra deklaravęs gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje, vienerių metų
mokesčio suma yra didesnė negu 50 Eur, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir
piniginių lėšų turima bendra vertė asmeniui neviršija 50 000 eurų, o šeimai – 80 000 eurų, ir asmuo
atitinka vieną iš šių sąlygų:
5.1. mokesčio mokėtojo šeimoje vidutinės mėnesio pajamos, apskaičiuotos pagal Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, tenkančios vienam šeimos nariui, yra
mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai;

5.2. mokesčio mokėtojo šeimoje yra neįgaliųjų asmenų, kuriems nustatytas 0–40
darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II grupės invalidai), asmenų, kuriems nustatytas
didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) ir
vidutinės mėnesio pajamos, apskaičiuotos pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymą vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 2,5 valstybės remiamų pajamų
dydžio;
5.3. negalioja;
5.4. esant kitoms ypač svarbioms aplinkybėms (sunki liga, fizinio asmens šeima mokėjimo
metais neteko maitintojo, nukentėjo nuo stichinės nelaimės ar gaisro gyvenamasis būstas).
6. Juridiniams asmenims mokesčių lengvatos gali būti taikomos, jei atitinka vieną iš
kriterijų:
6.1. naujai įsteigta įmonė savivaldybėje, kurioje ne mažiau kaip pusę darbuotojų sudaro
savivaldybės gyventojai (lengvata teikiama trejus metus nuo įregistravimo Juridinių asmenų
registre);
6.2. smulkiojo verslo subjektas pradėjo savo veiklą savivaldybėje (lengvata teikiama trejus
metus nuo veiklos pradžios);
6.3. smulkiojo verslo subjektai, kurie per vienerius kalendorinius metus įsteigė naujas darbo
vietas savivaldybės gyventojams ir ne mažiau kaip vienerius metus jas išlaikė:
6.3.1. labai maža įmonė įsteigė 2 ir daugiau darbo vietų;
6.3.2. maža įmonė įsteigė 5 ir daugiau darbo vietų.
Lengvata teikiama, jeigu praėjo metai (bet ne daugiau negu dveji metai) nuo šių darbo vietų
įsteigimo;
6.4. smulkiojo verslo subjektas investavo į savo verslą savivaldybėje ne mažiau kaip 100
tūkst. Eur: pastatė naujus statinius ir (ar) rekonstravo esamus, juose įrengė veiklai reikalingą
technologinę įrangą (lengvata teikiama trejus metus nuo naujo ar rekonstruoto nekilnojamojo turto
įregistravimo Nekilnojamojo turto registre);
6.5. neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turinti įmonė.
7. Apraše numatytos mokesčių lengvatos neteikiamos, jei:
7.1. juridinis asmuo nėra sudaręs valstybinės žemės nuomos sutarties dėl nuo jo
priklausančių aplinkybių;
7.2. žemės savininkas išnuomoja žemę kitam asmeniui;
7.3. juridinis asmuo yra bankrutuojantis, likviduojamas arba sustabdęs savo veiklą;
7.4. nekilnojamasis turtas yra apleistas ir / arba nenaudojamas;
7.5. žemė apleista ir / arba nedirbama;
7.6. fizinis ar juridinis asmuo turi skolų savivaldybės ir valstybės biudžetui, išskyrus
mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių,
baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių,
delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas.
III SKYRIUS
PRAŠYMŲ PATEIKIMAS
8. Asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas, turi pateikti savivaldybės administracijai
motyvuotą prašymą ir Apraše nurodytų sąlygų atitiktį pagrindžiančius dokumentus. Asmenų
prašymai gali būti siunčiami paštu, adresu: Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, elektroniniu parašu
pasirašytais laiškais administracija@elektrenai.lt arba pateikiami asmeniškai Elektrėnų
savivaldybės administracijos 101 kab.
9. Fiziniai asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas, turi pateikti:
9.1. motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė,
gyvenamoji (deklaruota) vieta, telefono numeris, mokesčiai, kurių lengvatų prašoma, ir jų sumos,
laikotarpiai, už kuriuos prašoma mokesčių lengvatų;
9.2. fizinio asmens ir jo šeimos narių gautas pajamas patvirtinančius dokumentus;

9.3. mokesčių, kurių lengvatas prašoma suteikti, deklaracijų, paveldimo turto
apmokestinamosios vertės pažymas, kopijas;
9.4. pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos
teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais ir fondais (pažymos turi
būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);
9.5. negalioja.
10. Juridiniai asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas, turi pateikti:
10.1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens pavadinimas, adresas,
telefono numeris, jo vykdoma veikla, sukurtų darbo vietų skaičius bei mokesčiai, kurių lengvatą
prašoma suteikti, ir sumas, laikotarpius, kurių lengvatą prašoma suteikti;
10.2. Juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą;
10.3. mokesčių, kurių lengvatas prašoma suteikti, deklaracijų kopijas;
10.4. pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos
teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais ir fondais (pažymos turi
būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);
10.5. juridinio asmens pastarųjų metų finansinių ataskaitų rinkinio kopiją;
10.6. kitus dokumentus, patvirtinančius Aprašo 6.2, 6.3,6.4 ir 6.5 papunkčiuose nurodytus
kriterijus.
11. Už pateiktų dokumentų teisingumą atsako asmenys, pateikę prašymus.
IV SKYRIUS
PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS
12. Asmenų prašymus nagrinėja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta
komisija (toliau – Komisija), turinti teisę gauti visą asmenų prašymams nagrinėti reikalingą
informaciją, kuria disponuoja savivaldybės administracija. Informaciją apie fizinių asmenų
gaunamas pajamas ir turtą rengia ir Komisijai teikia Socialinės paramos skyrius.
13. Komisija, išnagrinėjusi asmens prašymą su pateiktais dokumentais ir nustačiusi, kad
asmuo atitinka Apraše nustatytas sąlygas gauti mokesčių lengvatas, pateikia administracijos
direktoriui motyvuotą išvadą.
14. Administracijos direktoriaus nurodymu mokesčius administruojantis struktūrinis
padalinys, atsižvelgdamas į Komisijos motyvuotą išvadą, rengia ir pateikia savivaldybės tarybai
sprendimo projektą.
15. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl mokesčių lengvatų suteikimo išsiunčiami
pareiškėjui, kuris kreipėsi dėl mokesčių lengvatų, ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos.
V SKYRIUS
SUTEIKTŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ PANAIKINIMAS
16. Jeigu paaiškėja, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą
sprendimą dėl mokesčių lengvatų suteikimo, savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčių
lengvatų suteikimo panaikinamas savivaldybės tarybos sprendimu. Apie tai informuojamas
pareiškėjas ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Aprašas gali būti keičiamas, panaikinamas jo galiojimas savivaldybės tarybos
sprendimu.
_____________________________

