PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 41-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TEIKIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO
2004 m. gruodžio 23 d. Nr. 305
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21612) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 1235531) 7 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993) 1.9 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 23 punktu, Palangos miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Mokesčių lengvatų fiziniams asmenims teikimo taisykles (pridedama).

Meras

Pranas Žeimys

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 305
MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TEIKIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios taisyklės nustato mokesčių fiziniams asmenims sumažinimo, atleidimo nuo
mokesčių mokėjimo tvarką. Jos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais mokesčių administravimą.
2. Palangos miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) gali sumažinti mokesčio dydį
arba atleisti nuo mokesčio mokėjimo.
3. Taryba gali teikti šių mokesčių lengvatas:
3.1. žemės mokesčio;
3.2. nuomos mokesčio už valstybinę žemę;
3.3. paveldimo turto mokesčio.
II. MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMAS
4. Fizinių asmenų (toliau – asmenys) prašymus suteikti mokesčio lengvatą svarsto
Fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams
teikti komisija (toliau – Komisija). Dėl asmenų prašymų Šventosios seniūnija, Socialinės rūpybos
skyrius, Komisijai paprašius, surašo buities tyrimo aktus.
5. Asmenų prašymai suteikti mokesčio lengvatą svarstomi, jeigu mokesčio suma yra
100 litų ir didesnė, o asmens kiekvieno šeimos nario vidutinės mėnesio pajamos per paskutinius 6
mėnesius iki prašymo padavimo mėnesio mažesnės kaip 250 litų ir:
5.1. mokesčio mokėtojo šeimoje yra bedarbių asmenų 6 mėnesius ir ilgiau;
5.2. mokesčio mokėtojo šeima neteko maitintojo;
5.3. mokesčio mokėtojo šeimoje yra I ar II grupės invalidų;
5.4. mokesčio mokėtojas yra nepilnametis arba senatvės pensininkas;
5.5. vienas iš sutuoktinių, kai kito nėra, augina vaiką (-us) iki 14 metų amžiaus arba
vaiką invalidą.
6. Asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatą, turi pateikti Palangos miesto
savivaldybei:
6.1. prašymą suteikti mokesčio lengvatą, kuriame turi būti nurodyta: pareiškėjo
vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji (deklaruota) vieta, nuolatinė gyvenamoji
vieta, telefono numeris, šeimos nariai;
6.2. pagrįstus dokumentais duomenis apie pareiškėjo ir jo šeimos narių per paskutinius
6 mėnesius iki prašymo padavimo mėnesio iš visų šaltinių gautas pajamas.
7. Prašymai dėl mokesčių lengvatų registruojami Savivaldybės administracijos
Bendrajame skyriuje. Savivaldybės administracijos direktorius prašymus svarstyti perduoda
Komisijos pirmininkui. Tarybos sprendimo dėl mokesčių lengvatų projektą rengia ir teikia
Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į Komisijos nutarimą. Pareiškėjams apie Tarybos sprendimą
dėl mokesčių lengvatos praneša Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Asmeniui pagal jo prašymą žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvata
gali būti teikiama tik tam žemės sklypui, kuriame yra jo namų valda ir asmuo yra deklaravęs
gyvenamąją vietą šioje namų valdoje
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9. Asmens prašymas dėl atitinkamo mokesčio lengvatos gali būti svarstomas tik vieną
kartą metuose.
10. Mokesčių lengvatų prašymai svarstomi, jeigu jie pateikti iki mokesčio
sumokėjimo termino.
11. Jeigu nesumokėti mokesčiai (delspinigiai) už praėjusius metus ir nepriemokų
sumokėjimas nustatyta tvarka nėra atidėtas, prašymai dėl einamųjų metų mokesčių lengvatų
netenkinami.
12. Komisijai nustačius, kad asmens prašymas suteikti mokesčio lengvatą neatitinka
šioje tvarkoje patvirtintų kriterijų, Tarybai svarstyti prašymas neteikiamas, o Savivaldybės
administracijos direktorius praneša pareiškėjui apie prašymo netenkinimą.
__________________________

