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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Finansų ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės
kanclerio 2021 m. birželio 3 d. rezoliucija Nr. S-1795, parengė ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 12 straipsnio
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-457“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektu siūloma iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII1725 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-457 (toliau – Įstatymo projektas), kuriuo
siūloma, kad tais atvejais, kai yra daugiau negu vienas asmuo, prašantis išduoti leidimą įrengti
išorinę reklamą, prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos sprendimu nustatytose viešosiose
vietose, galėtų būti skelbiamas viešasis konkursas pirmumo teisei vykdyti veiklą nustatyti pagal
pasiūlytą didžiausią sumą (vietinės rinkliavos dydį). Įstatymo projektą siūloma tobulinti pagal
Nutarimo projekte pateiktas pastabas.
Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatoms, neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje.
Nutarimo projektas teiktas išvadoms gauti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Teisingumo
ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai. Lietuvos savivaldybių asociacija pritarė Nutarimo
projektui. Įvertinus Teisingumo ministerijos pastabas ir pasiūlymus, dalį Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos pateiktų pastabų, Nutarimo projektas papildytas siūlymu Seimui keisti vietinės
rinkliavos sąvoką, taip pat vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyti viešojo konkurso organizavimo
ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo tvarką, jei savivaldybės taryba nuspręstų Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytų leidimų išdavimą organizuoti viešojo konkurso
būdu. Kitos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastabos įvertintos (parengta derinimo pažyma).
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento (direktorė
Jūratė Laurikėnaitė, tel. 239 0151) Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus
(vedėjas Evaldas Putrimas, tel. 219 4476) vyriausioji specialistė Rasa Totoraitė, tel. 239 0069, el.
paštas rasa.totoraite@finmin.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Derinimo pažyma, 1 lapas.
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