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DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ
2006 m. birželio 29 d. Nr. T2-130
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu
Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993), Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto
mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 (Žin.,
2003, Nr. 105-4717), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387
,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755),
Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisykles
(pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28
d. sprendimą Nr. T2-164 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių“.

Meras

Remigijus Alvydas Kirstukas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-130
NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę (toliau – nuomos mokestis) administravimo
taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba suteiktą
naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, apskaičiavimo,
mokėjimo, išieškojimo ir kadastro duomenų, kurių reikia nuomos mokesčiui administruoti, kaupimo
Savivaldybėje tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr.
69-1735);
2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205, ,,Dėl
žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574);
2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798
,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“
(Žin., 2002, Nr. 112-4993);
2.4. Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir
kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 (Žin., 2003, Nr. 105-4717);
2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387
,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755);
2.6. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
3. Žemės nuomos mokesčio mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs ar
naudojantis valstybinę žemę.
4. Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu ar
naudojamą nesudarius nuomos sutarties, metinius tarifus nustato Savivaldybės taryba.
5. Žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracijos formą (toliau – deklaracija) tvirtina
Savivaldybės administracijos direktorius.
II. KADASTRO DUOMENŲ, KURIŲ REIKIA ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIUI
ADMINISTRUOTI, RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA
6. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimą Nr. 1798
„Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“
ir 2003-11-10 nutarimą Nr. 1367 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų
naudojimą“, duomenų apie Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sudarytas valstybinės
žemės nuomos sutartis ir kadastro duomenų apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus
suteiktus Palangos mieste naudotis valstybinės žemės sklypus teikimo Savivaldybei tvarka
nustatoma Savivaldybės ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sutartimis.
7. Kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus valstybinės
žemės sklypus, kurių reikia nuomos mokesčiui administruoti, Savivaldybės administracijai teikia
valstybės įmonė Registrų centras. Teikiamų duomenų turinys, forma, teikimo terminai ir kitos
sąlygos nustatomi Registrų centro ir Savivaldybės sutartimi.
8. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius teikia
Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui pagal metų pradžios būklę iki gegužės 1 dienos ir
apie pasikeitimus per metus – rugsėjo 1 dieną šiuos duomenis:
8.1. apie mieste esančius statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus žemės
sklypus, kurie nebuvo suteikti ar išnuomoti;
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8.2. apie asmenims Savivaldybės išnuomotus (pagal galiojančias sutartis) žemės
sklypus.
9. Kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus
naudotis valstybinės žemės sklypus miškų urėdijos, valstybinių parkų ir rezervatų direkcijos rengia
vadovaudamiesi fizinių asmenų tarnybinėms daloms naudojamų žemės sklypų, taip pat fizinių ir
juridinių asmenų kitokiai veiklai naudojamų žemės sklypų suteikimo dokumentais.
III. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS IR MOKESČIO MOKĖTOJO
DUOMENŲ KAUPIMAS
10. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius nuomos mokestį administruoja
pagal valstybės įmonės Registrų centro, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos,
Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus, miškų urėdijos, valstybinių
parkų ir rezervatų pateiktus duomenis apie išnuomotus ar naudojamus valstybinės žemės sklypus.
Pateikiamuose duomenyse turi būti nurodyta: juridinio ar fizinio asmens kodas, fizinio asmens
pavardė, vardas arba juridinio asmens pavadinimas, mokėtojo adresas, tikslinės žemės sklypo
paskirties tipo kodas, sklypo tekstinis adresas, bendras sklypo plotas (ha), apmokestinamas sklypo
plotas (ha), sklypo kaina mokesčiams paskaičiuoti (neindeksuota), nuomos (naudojimo) pradžia,
sklypo nuomos (naudojimo) pabaiga. Duomenų teikėjai duomenis pateikia raštu ir elektroninėse
laikmenose.
11. Fizinių ir juridinių asmenų, nuomojančių ar naudojančių valstybinę žemę, nuomos
mokesčiui administruoti reikalingus duomenis kaupia Savivaldybės administracijos Biudžeto
skyrius, naudodamasis informacine sistema MASIS.
IV. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IR ŽEMĖS VERTĖS APSKAIČIAVIMAS
12. Nuomos mokestis už valstybinę žemę, išnuomotą (išnuomojamą) ne aukciono
būdu, apskaičiuojamas metams žemės sklypo vertę padauginus iš mokesčio tarifo.
13. Žemės vertė, nuo kurios apskaičiuojamas žemės nuomos mokestis, apskaičiuojama
pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24
nutarimu Nr. 205.
14. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl
nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ 1.6
punktą nuomos mokesčio dydį už nuomojamą valstybinę žemę apskaičiuoja valstybinės žemės
nuomotojas. Fiziniams asmenims už naudojamus valstybinės žemės sklypus žemės nuomos
mokesčio dydį apskaičiuoja Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius ir apie tai juos
informuoja..
15. Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, žemės nuomos
mokesčio dydį apskaičiuoja patys, užpildydami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtintą valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą.
16. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems suteikta valstybinė žemė pagal panaudos
sutartis, ir mokesčio mokėtojai, kurie buvo atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, bet subnuomoja
žemės sklypą arba jo dalį, patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį.
17. Nuomos mokestis metams už valstybinę žemę, išnuomojus žemės sklypą aukciono
būdu, yra lygu s aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.
V. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS
18. Savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka savo biudžeto sąskaita gali mažinti žemės
nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti. Prašymai dėl mokesčių lengvatų svarstomi, jeigu jie
pateikti iki mokesčio sumokėjimo termino.
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VI. NUOMOS MOKESČIO ĮMOKŲ APSKAITA
19. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius tvarko nuomos mokesčio įmokų
apskaitą.
20. Nuomos mokestis sumokamas į surenkamąją nuomos mokesčio sąskaitą, iš kurios
pervedamas į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.
21. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius duomenis apie nuomos mokesčio
įmokas gauna iš banko.
VII. MOKESČIO MOKĖTOJO DEKLARACIJOS TVIRTINIMAS, ĮTEIKIMAS,
PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS
22. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas parengia
žemės nuomos mokesčio deklaraciją ir joje pasirašo.
23. Deklaraciją juridiniam ar fiziniam asmeniui, nuomojančiam valstybinę žemę,
fiziniam asmeniui, naudojančiam valstybinę žemę, įteikia Savivaldybės administracijos Biudžeto
skyrius arba Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius išsiunčia paštu (registruotu laišku)
prieš 30 dienų iki nustatyto nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumokėjimo termino.
24. Su deklaracija kartu įteikiamas (išsiunčiamas) užpildytas mokėjimo kvitas.
25. Juridinis asmuo, naudojantis valstybinę žemę, pateikia Savivaldybės
administracijos Biudžeto skyriui deklaraciją dviem egzemplioriais prieš 30 dienų iki nustatyto
nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumokėjimo termino. Vienas egzempliorius lieka Biudžeto
skyriuje, o kitas, pasirašytas specialisto,grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui.
26. Gauta deklaracija registruojama deklaracijų registravimo žurnale.
27. Mokesčio mokėtojo deklaracija gali būti tikslinama, kai nesutampa duomenys apie
žemės sklypo plotą ar vertę, kai:
27.1. valstybės įmonė Registrų centras atnaujina kadastro duomenis apie įregistruotus
valstybinės žemės sklypus ir jų nuomotojus;
27.2. Klaipėdos apskrities viršininko administracija atnaujina duomenis apie
Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus;
27.3. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius atnaujina
duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus valstybinės žemės sklypus ir jų
naudotojus.
VIII. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMAI IR JŲ TERMINAI
28. Mokesčio mokėtojas už nustatyta tvarka jam išnuomotą valstybinę žemę mokestį
moka nuo kito mėnesio po nuomos sutarties sudarymo.
29. Kai nekilnojamasis turtas įsigyjamas iš asmens, kuris yra sudaręs valstybinės
žemės nuomos sutartį, nekilnojamąjį turtą įsigijęs asmuo privalo valstybinės žemės nuomos sutartį
įregistruoti savo vardu Nekilnojamojo turto registre. Iki valstybinės žemės nuomos sutarties
įregistravimo nekilnojamąjį turtą įsigijęs asmuo moka valstybinės žemės nuomos mokestį kaip
žemės sklypo naudotojas, o nuo kito mėnesio po šios sutarties įregistravimo - kaip valstybinės
žemės nuomininkas.
30. Pasibaigus valstybinės žemės nuomos sutarties terminui, mokesčio mokėtojas
žemės nuomos mokesčio nebemoka nuo kito mėnesio po nuomos sutarties termino pasibaigimo.
Žemės nuomos sutartis laikoma nutraukta, kai ji išregistruojama iš Nekilnojamojo turto Registro
centrinio duomenų banko.
31. Mokesčio mokėtojas, įsigijęs nuosavybėn valstybinę žemę pirmą metų pusmetį ir
nustatyta tvarka įregistravęs Nekilnojamojo turto registre, tais metais žemės nuomos mokesčio

nebemoka. Jei valstybinės žemės nuosavybė įteisinta antrą metų pusmetį, žemės nuomos mokestis
nemokamas nuo kitų metų.
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32. Valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų
nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista naudotis žemės
sklypais žemės reformos metu, už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių
sudarymo moka žemės nuomos mokestį, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai.
33. Juridinis ar fizinis asmuo, įsigijęs nekilnojamąjį turtą iš kito juridinio ar fizinio
asmens, kuris žeme naudojosi nesudaręs valstybinės žemės nuomos sutarties, nuomos mokestį turi
pradėti mokėti nuo kito mėnesio po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.
34. Nuomininkas (naudotojas), subnuomojęs valstybinę žemę trečiajam asmeniui,
valstybinės žemės nuomos mokestį moka vadovaudamasis šia tvarka.
35. Nuomos mokestis už valstybinę žemę mokamas Savivaldybės tarybos sprendimu
nustatytais terminais.
36. Pasibaigus mokėjimo terminui, papildomai apskaičiuotos valstybinės žemės
nuomos mokesčio sumos turi būti sumokėtos per 20 dienų nuo deklaracijos išsiuntimo dienos.
37. Nuomos mokesčio permoka grąžinama, mokesčio mokėtojui pateikus prašymą
Savivaldybės administracijai, per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Prašyme turi
būti nurodyta įmonės (asmens) kodas, buveinė (adresas), grąžintina suma, bankiniai rekvizitai.
38. Mokesčio mokėtojas nuomos mokestį moka pavedimu arba grynais pinigais
kredito įstaigose.
39. Už įmokos priėmimo paslaugą moka mokesčio mokėtojas pagal kredito įstaigų
nustatytus tarifus.
IX. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IŠIEŠKOJIMAS
40. Nesumokėjus nuomos mokesčio per 30 dienų po nustatyto mokėjimo termino,
Savivaldybės administracija siunčia raginimą mokesčio mokėtojui sumokėti mokestį geruoju.
Raginime nurodoma:
40.1. mokesčio administratoriaus pavadinimas;
40.2. mokesčio mokėtojo pavadinimas;
40.3. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris;
40.4. mokėtino mokesčio delspinigių suma;
40.5. terminas, per kurį mokesčio mokėtojas turi geruoju sumokėti raginime nurodytas
sumas;
40.6. sąskaita, į kurią raginime nurodytos sumos turi būti sumokėtos;
40.7. pastaba, kad, nesumokėjus raginime nurodytų sumų geruoju, šios sumos bus
išieškotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.
41. Nesumokėjus nuomos mokesčio per raginime nustatytą terminą, pradedama
teisminė išieškojimo procedūra, kurią vykdo Savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo
skyrius pagal Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus pateiktus duomenis.
42. Nesumokėto nuomos mokesčio išieškojimui taikomas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytas senaties terminas.
43. Už laiku nesumokėtą nuomos mokestį arba jo dalį nuomininkams skaičiuojami
delspinigiai įstatymų nustatyta tvarka. Tokia pat tvarka taikoma, skaičiuojant delspinigius
naudotojams.
X. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA BEI
PASIBAIGUSIA.
44. Beviltiška pripažįstama ta mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios
neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių:

44.1. mirė mokesčio mokėtojas (fizinis asmuo) ir nėra įpėdinių arba įpėdiniai
neperima su žemės nuomos sutartimi susijusių teisių ir pareigų;
44.2. likviduotas mokesčio mokėtojas (juridinis asmuo);
5
44.3. suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminui;
45. Mokestinei nepriemokai pripažinti beviltiška mokestį administruojantys
tarnautojai Savivaldybės tarybai pateikia motyvuotą išvadą, kodėl siūloma mokestinę nepriemoką
pripažinti beviltiška, prie kurios pridedami dokumentai , liudijantys fizinio asmens mirtį ir įpėdinių
nebuvimą, pažyma apie likviduoto juridinio asmens išregistravimą iš įmonių registro.
46. Kai mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažįstamos beviltiškomis,
beviltiška nepriemoka taip pat pripažįstami ir su mokesčio nesumokėjimu (ar sumokėjimu ne laiku)
susiję delspinigiai.
47. Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis,
pasibaigia ir nurašomos iš apskaitos dokumentų, kai Savivaldybės taryba priima sprendimą nurašyti
mokestinę nepriemoką.
________________________________

