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1. Projektų rengėjas. Užsienio reikalų ministerija.
2. Projektų tikslas: Įgyvendinti 2020 m. gegužės 21 d. LR Seimo priimto LR konsulinio mokesčio įstatymo
Nr. I-509 pakeitimo įstatymo (Nr. XIII-2972) (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 4 dalį, nustatančią, kad
Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. lapkričio 30 d. turi priimti šio įstatymo įgyvendinamąjį teisės
aktą. Kartu yra patikslinami kai kurie konsulinio mokesčio dydžiai.
3. Dabartinė situacija. Šiuo metu Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas nėra priimtas.
4. Projektų esmė. Projektais siūloma:
 Atsižvelgiant į tai, kad konsulinio mokesčio dydžio skalė yra numatyta Įstatyme, Vyriausybės
nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio
mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas
Nr. 1) siūloma patvirtinti „Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašą“.
 Kartu teikiamas Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d.
nutarimo Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – Nutarimo projektas Nr. 2), kuriame keičiama nuostata,
susijusi su Nutarimo projektu Nr. 1 keičiamu teisės akto pavadinimu.
 Konsulinio mokesčio dydžiai išdėstomi, atsižvelgiant į Įstatymo 3 straipsnyje išvardytų konsulinio
mokesčio objektų eiliškumą.
 Sąraše nėra nurodomi konsulinio mokesčio dydžiai, kuriuos tiesiogiai nustato Europos Sąjungos teisės
aktai.
 Siūloma padidinti konsulinio mokesčio dydį už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą nuo 20 iki 25
eurų, kai nėra taikoma su šio dokumento išdavimu susijusi mokestinė lengvata.
 Nustatomas konsulinio mokesčio dydis, atsižvelgiant į konsulinio pareigūno patiriamas darbo laiko
sąnaudas ir atliekamus veiksmus.
 Įstatymo 3 straipsnis buvo papildytas nauju konsulinio mokesčio objektu – „dokumentų dėl civilinės
būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir užsienio valstybėse
įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas“. Šis
konsulinio mokesčio objektas yra įtrauktas į sąrašą ir jam nustatomas 30 eurų mokestis.
 Konsulinį mokestį už sandorių ir pareiškimų patvirtinimą siūloma padidinti nuo 30 iki 50 eurų.
Konsulinis mokestis už sandorių ir pareiškimų patvirtinimą nekito jau daugiau nei 10 metų.
 Siūloma nustatyti vienodą 20 eurų konsulinį mokestį už vieno dokumento legalizavimą ir tvirtinimą
pažyma (Apostille), kai šis veiksmas atliekamas konsulinėje įstaigoje ar Užsienio reikalų ministerijos
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Konsuliniame departamente. Dešimties eurų konsulinis mokestis buvo nustatytas prieš daugiau nei 15
metų.
Konsulinį mokestį už „dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir
perdavimą“ siūloma padidinti iki 160 eurų, atsižvelgiant į Lietuvoje nustatytą valstybės rinkliavos dydį
(120 eurų) ir su šio veiksmo atlikimu patiriamas susijusias konsulinio pareigūno darbo išlaidas. Už šio
konsulinio veiksmo atlikimą šiuo metu nustatytas 100 eurų konsulinis mokestis buvo nustatytas prieš
daugiau nei 10 metų.

5. Derinimas. Nutarimo projektai buvo pateikti derinimui Teisingumo, Vidaus reikalų ir Finansų
ministerijoms. Papildomai buvo gauta Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išvada.
Atsižvelgus į gautas institucijų išvadas, projektai darbo tvarka buvo suderinti su visomis valstybės
institucijomis.
6. Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada. Siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje, apsvarsčius
Tarpinstituciniame pasitarime ir atsižvelgus į LRVK Teisės grupės redakcinio pobūdžio pastabas.
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