
 
 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. TS-172 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu 

Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų 

naudojimą“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Patvirtinti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 gegužės 28 d. 

sprendimą Nr. TS-120, „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų 

fondo vandens telkinius administravimo tvarkos patvirtinimo“. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio 

teismo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė 

 



PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-172 

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarka (toliau – tvarka) 

reglamentuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę (toliau – žemės nuomos mokestis) duomenų 

tvarkymo, apskaičiavimo, mokėjimų apskaitos, lengvatų taikymo, išieškojimo, žemės nuomos 

mokesčio ir mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška Rokiškio rajono savivaldybėje (toliau – 

Savivaldybė) tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais: 

2.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; 

2.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų 

beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų 

apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“. 

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl 

nuomos mokesčio už valstybinę žemę“; 

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 „Dėl 

Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, 

rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklių patvirtinimo“; 

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl 

žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“; 

3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojais yra fiziniai bei juridiniai asmenys (toliau 

– Mokesčio mokėtojai), nuomojantys valstybinę žemę pagal nuomos sutartis, bei valstybinės žemės 

sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę 

administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu iki nuomos ar 

pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo. 

4. Valstybinė žemė nuomojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

5. Žemės nuomos mokesčio dydį nustato Rokiškio rajono savivaldybės taryba (toliau – 

Savivaldybės taryba).  

6. Valstybinės žemės vertė apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

7. Valstybinės žemės nuomos mokestį administruoja Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos Ūkio ir viešosios tvarkos skyrius (toliau – Mokesčio administratorius). 

8. Mokesčio mokėtojų duomenys kaupiami valstybinės žemės nuomos mokesčiui 

administruoti skirtoje informacinėje sistemoje (FVAS). 

 

II SKYRIUS 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR 

DEKLARAVIMAS 

 

9. Apmokestinamojo laikotarpio pradžia laikoma kalendorinių metų sausio 1 diena, pabaiga – 

gruodžio 31 diena. 

10. Nuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu 

pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui. 

11. Nuomos mokestis už valstybinę žemę, išnuomotą (išnuomojamą) ne aukciono būdu, 

apskaičiuojamas žemės sklypo (jo dalies) vertę, apskaičiuotą pagal žemės verčių žemėlapius, 

padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto Savivaldybės tarybos sprendimu. Išnuomoto valstybinės 



žemės sklypo vertė perskaičiuojama pagal žemės verčių žemėlapius kas trejus metus nuo 

valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo.  

12. Nuomos mokestis už valstybinės žemės sklypus, suteiktus teisės aktų nustatyta tvarka arba 

kuriais naudotis leista žemę administruojančių institucijų sprendimais, tačiau šių žemės sklypų 

nuomos sutartys nesudarytos ir kitais atvejais apskaičiuojamas žemės sklypo vertę, apskaičiuotą 

pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius, padauginus iš mokesčio tarifo, 

nustatyto Savivaldybės tarybos sprendimu. 

13. Mokesčio administratorius apmokestinamų sklypų vertes pateikia patikrinti ir suderinti 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriui iki spalio 15 d. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius informuoja mokesčio 

administratorių apie priimtą sprendimą suderinti ar patikslinti valstybinės žemės sklypų vertes. 

14. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti tarifai ir taikomos lengvatos skelbiami Teisės 

aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.  

15. Kadastro duomenis, apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus valstybinės žemės 

sklypus ir jų naudotojus, sudarytas ar nutrauktas žemės nuomos sutartis žemės nuomos mokesčiui 

apskaičiuoti Savivaldybei teikia valstybės įmonė Registrų centras sutartyje nustatytu turiniu, forma 

ir terminais. 

16. Kadastro duomenis, apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus valstybinės žemės 

sklypus ir jų vertes ar duomenis reikalingus vertei apskaičiuoti, naudotojus, sudarytas ar nutrauktas 

žemės nuomos sutartis ir susitarimus dėl žemės nuomos teisių perleidimo, einamųjų metų liepos1 d. 

būklei, ne vėliau, kaip iki rugpjūčio 15 d. teikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos Rokiškio skyrius, Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio Rokiškio 

girininkija ir Rokiškio miesto, Pandėlio ir Obelių seniūnijų seniūnai.  
17. Kai valstybiniame žemės sklype yra keliems savininkams priklausantys pastatai ar 

patalpos, valstybinės žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas proporcingai pastatams ar patalpoms 

tenkančiam žemės sklypo plotui. 

18. Fiziniams asmenims valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja ir mokesčio 

deklaracijas parengia Mokesčio administratorius. 

19. Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir pateikia du 

mokesčio deklaracijos (priedas) egzempliorius Mokesčio administratoriui iki spalio 15 dienos. 

Priimtos deklaracijos vienas egzempliorius, su deklaraciją priėmusio darbuotojo parašu grąžinamas 

deklaraciją pateikusiam asmeniui, kitas lieka Mokesčio administratoriui. 

20. Juridiniams asmenims nepateikus žemės nuomos mokesčio deklaracijos arba neteisingai 

apskaičiavus mokestį, žemės nuomos mokestį apskaičiuoja Mokesčio administratorius. 

21. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija gali būti tikslinama kai: 

21.1 kadastro duomenis teikiantys asmenys patikslina informaciją reikalingą valstybinės 

žemės nuomos mokesčiui administruoti;  

21.2 Mokesčių mokėtojas pateikia juridinę galią turinčius dokumentus, patikslinančius 

pirminėje deklaracijoje įrašytus duomenis;  

21.3 Mokesčio administratoriui nustačius, kad deklaracijoje įrašyti neteisingi ar netikslūs 

duomenys. 

22. Fizinių ir juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti 

perskaičiuojamas, o deklaracijos patikslinamos už penkerius praėjusius kalendorinius metus, 

pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos metus, kuriais tikslinama. 

23. Nustačius, kad buvo naudojamasi valstybine žeme ir nemokamas žemės nuomos mokestis, 

Mokesčio administratorius apskaičiuoja mokestį už ankstesnius mokestinius laikotarpius pagal 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus bei VĮ Registrų centro 

pateiktus duomenis, bet ne daugiau kaip už penkerius metus. 

24. Mirusiems mokesčio mokėtojams žemės nuomos mokesčio deklaracijos nėra 

formuojamos. Mirties faktas registruojamas gavus informaciją iš duomenis teikiančių asmenų ar 

mirusiojo artimųjų. 

25. Parengtas mokesčio deklaracijas, Mokesčio administratorius pateikia Kanceliarijos skyriui 

iki spalio 15 d., Kanceliarijos skyrius mokesčio deklaracijas išsiunčia iki spalio 25 d.: 



26. Mokesčio deklaracijos ir kiti dokumentai mokesčio mokėtojui siunčiami elektroniniu 

paštu, adresu, jei jis nenurodytas: 

26.1. juridiniams asmenims– buveinės registracijos adresu, o juridinio asmens bankroto atveju 

– bankroto administratorias buveinės adresu, arba prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. 

26.2 fiziniams asmenims – duomenų teikėjo nurodytu adresu, korespondencijai grįžus, 

Gyventojų registre nurodytu adresu. Duomenų teikėjo nurodytas adresas tikslinamas gavus 

mokesčių mokėtojo prašymą. 

27. Deklaracijos gali būti įteikiamos tiesiogiai, Skyriuje, užregistruojant įteikimo faktą 

žurnale. 

28. Mokesčio deklaracijos nesiunčiamos mokesčių mokėtojams, kurie yra atleisti nuo žemės 

nuomos mokesčio mokėjimo. 

29. Fiziniams asmenims ir juridiniams su mokesčio deklaracija kartu pateikiamas užpildytas 

mokėjimo kvitas. 

 

III SKYRIUS 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMAS 

 

30. Valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas: 

30.1. jeigu žemės ūkio paskirties žemė suteikta naudotis I metų pusmetį – už visus metus, o 

jeigu II metų pusmetį – nuo kitų kalendorinių metų;  

30.2. jeigu valstybinė žemė, kuri suteikta teisės aktų nustatyta tvarka arba kuria leista naudotis 

žemę administruojančių institucijų sprendimais, fizinio asmens įsigyta nuosavybėn antrąjį pusmetį – 

už visus metus, o jei pirmąjį pusmetį – mokestis nemokamas;   

30.3. jeigu kitos paskirties valstybinė žemė naudojama, kai ji užstatyta asmenims nuosavybės 

teise priklausančiais pastatais ir statiniais, o valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta, – nuo 

kito mėnesio po turto nuosavybėn įsigijimo dienos; 

30.4. jeigu išduotas leidimas laikinai naudotis kitos paskirties valstybine žeme, - nuo kito 

mėnesio po leidimo išdavimo iki mėnesio (įskaitytinai), kada leidimas nutraukiamas; 

30.5. jeigu dėl kitos paskirties valstybinės žemės sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, 

- nuo kito mėnesio po sutarties sudarymo; 

30.6. jei pasibaigia kitos paskirties valstybinės žemės nuomos sutarties terminas arba sutartis 

nutraukiama, žemės nuomos mokestis nemokamas nuo kito mėnesio po nuomos sutarties 

pasibaigimo (nutraukimo); 

31. Nuomininkas (naudotojas), subnuomojantis valstybinę žemę trečiajam asmeniui, 

valstybinės žemės nuomos mokestį moka 29.1.–29.6. punktuose nustatyta tvarka. 

32. Naudotojas, išnuomojęs statinius ir įrenginius, esančius valstybinėje žemėje kitam 

asmeniui, pats moka valstybinės žemės nuomos mokestį, 29.2.–29.6. punktuose nustatyta tvarka. 

33. Nuomos mokestis sumokamas į Savivaldybės surenkamąją žemės nuomos mokesčio 

sąskaitą pagal šiuos mokėjimo nurodymo rekvizitus: 

33.1. gavėjas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija; 

33.2. gavėjo kodas – 188772248; 

33.3. gavėjo bankas – Luminor Bank AB; 

33.4. gavėjo sąskaita – LT424010051001798505; 

33.5. įmokų kodai: juridinių asmenų nuompinigiai (mokestis) už valstybinės žemės nuomą / 

įmoka – 3121; juridinių asmenų nuompinigiai (mokestis) už valstybinės žemės nuomą / delspinigiai 

– 3123; fizinių asmenų nuompinigiai (mokestis) už valstybinės žemės nuomą / įmoka – 3111; 

fizinių asmenų nuompinigiai (mokestis) už valstybinės žemės nuomą / delspinigiai – 3113. 

34. Žemės nuomos mokestį iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 15 d. mokesčio 

mokėtojai gali sumokėti pašte, bankuose, kredito unijose, UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose, 

elektroniniu būdu. 

35. Už įmokos priėmimo paslaugą moka mokesčio mokėtojas pagal banko ar kredito įstaigos 

nustatytus tarifus. 



36. Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumokėjimo terminas, kai duomenys 

patikslinami praėjus nustatytam šio mokesčio terminui, yra 30 kalendorinių dienų, nuo duomenų 

apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę dydžio patikslinimo. 

37. Žemės nuomos mokestis laikomas sumokėtu, kai paštas, bankas ar kitos įstaigos perveda 

surinktas įmokas į surenkamąją žemės nuomos mokesčio sąskaitą. 

38. Laiku nesumokėjus žemės nuomos mokesčio ar jo dalies, už kiekvieną uždelstą dieną 

skaičiuojami delspinigiai. Delspinigių dydis kas ketvirtį nustatomas, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta delspinigių norma. Delspinigiai pradedami 

skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas, ir baigiami 

skaičiuoti mokesčio patekimo į žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą dieną (įskaitytinai) 

arba po 180 dienų. Jei Mokesčio mokėtojas paskelbtas bankrutuojančiu ar reorganizuojamu, 

delspinigiai skaičiuojami iki bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.  

39. Nesumokėjus žemės nuomos mokesčio per 3 mėn. po nustatyto mokėjimo termino 

pabaigos, Mokesčio administratorius parengia priminimą, dėl mokesčio prievolės vykdymo.  

40. Nesumokėjus žemės nuomos mokesčio iki nustatytos delspinigių skaičiavimo pabaigos, t. 

y. 180 dienų po nustatyto žemės nuomos mokesčio mokėjimo termino, Mokesčio administratorius 

paruošia antrąjį priminimą, dėl mokesčio prievolės vykdymo. Priminime nurodomas 30 

kalendorinių dienų terminas, ir informuojama, kad, nesumokėjus skolos iki nustatyto termino, bus 

kreiptasi į teismą, dėl skolos išieškojimo. 

41. Priminimai neformuojami ir nesiunčiami, kai įsiskolinimo suma mažesnė nei 10 Eur. 

42. Priminimus, išsiunčia Kanceliarijos skyrius registruotu laišku ir Mokesčio 

administratoriui pateikia siuntos įteikimo dokumentą.  

43. Po antro priminimo išsiuntimo, skolininkams per nurodytą terminą nesumokėjus nuomos 

mokesčio, skolininkų sąrašai pateikiami Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Juridiniam ir 

personalo skyriui dėl skolos išieškojimo. 

44. Mokesčio administratorius iki gegužės 31 d. informuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie 

Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrių apie nuomininkus, kurių mokestinė nepriemoka už 

valstybinės žemės nuomą didesnė nei 50 Eur ir siūlo nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartis. 

 

IV SKYRIUS 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAITA 

 

45. Finansų skyrius Mokesčių administratoriui pateikia Savivaldybės surenkamosios žemės 

nuomos mokesčio sąskaitos išrašus PDF ir XML formatu. 

46. AB Lietuvos paštas ir UAB „Perlo paslaugos“teikia duomenis apie į Savivaldybės 

surenkamosios žemės nuomos mokesčio sąskaitą surinktus mokesčius, duomenų teikimo sutartyje 

nustatytu turiniu, forma ir terminais. 

47. Mokesčio mokėtojo sumokamos įmokos įskaitomos eilės tvarka, pradedant anksčiausiai 

atsiradusia prievole.  

48. Įmoka, kurioje pateiktų duomenų nepakanka mokėtojo tapatybei nustatyti, įskaitoma į 

Neatpažintų įmokų sąskaitą.  

49. Jei susidaro nuomos mokesčio permoka ir mokėtojas neprašo jos grąžinti, ji įskaitoma į 

artimiausio laikotarpio įmokas. Mokėtojui pateikus prašymą, gauta permoka grąžinama į mokėtojo 

prašyme nurodytą sąskaitą, per 30 kalendorinių dienų. 

50. Mokesčio permoka gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per 

einamuosius metus ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus. 

51. Nuomos mokesčio permoka, kurios grąžinimui suėjo senaties terminas, nurašoma iš 

apskaitos dokumentų Savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

V SKYRIUS 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS  
 

52. Neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius bei asmenis, kuriems jie taikomi, nustato 

Savivaldybės taryba, turinti teisę mažinti žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti. 



53. Žemės nuomos mokesčio lengvata nustatytiems asmenims taikoma tik tada, kai asmuo 

įgyja teisę į lengvatą apmokestinamojo laikotarpio pradžioje, t. y. nuo einamųjų metų sausio 1 d. 

54. Jei valstybinės žemės naudotojas nuomoja kelis žemės sklypus, esančius skirtingose 

vietovėse su skirtingais neapmokestinamaisiais žemės sklypų dydžiais, tai žemės nuomos mokesčio 

lengvata taikoma tik vienoje vietovėje. 

55. Atskiri fizinių ar juridnių asmenų prašymai, dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos 

mokesčio nesvarstomi. 

 

VI SKYRIUS 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IR NEPRIEMOKOS IŠIEŠKOJIMAS 
 

56. Nesumokėjus žemės nuomos mokesčio ar jo nepriemokos po dviejų priminimų 

išsiuntimo, žemės nuomos mokestis ar jo nepriemoka yra išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.  

57. Mokesčio administratorius perduoda Juridiniam ir personalo skyriui žemės nuomos 

mokesčio ar jo nepriemokos skolininkų sąrašus, kurių nepriemokos suma lygi didesnė nei 20 Eur.  

58. Žemės nuomos mokesčio nepriemokų išieškojimui taikomas Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse nustatytas ieškinio senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti kitą dieną po 

termino nuomos mokesčiui sumokėti pabaigos. 

 

VII SKYRIUS 

MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA BEI 

PASIBAIGUSIA 
 

59. Beviltiška pripažįstama mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios neįmanoma išieškoti dėl 

objektyvių priežasčių, arba kurią priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba) ekonominiu 

požiūriu, kai: 

59.1. mokesčio mokėtojas (fizinis asmuo) yra miręs arba paskelbtas mirusiu ir nėra 

informacijos apie palikimą priėmusius asmenis; 

59.2. mokesčio mokėtojas (juridinis asmuo) yra likviduotas arba bankrutavęs; 

59.3. mokesčio mokėtojo skolos išieškojimo metu teismui nepavyksta įteikti procesinių 

dokumentų; 

59.4. sueina bendrasis ieškinio senaties terminas. 

59.5. kai išieškojimo išlaidos didesnės už mokestinę nepriemoką; 

60. Kai mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška bei pasibaigusia, 

beviltiška nepriemoka taip pat pripažįstami ir su mokesčio nesumokėjimu (ar sumokėjimu ne laiku) 

susiję delspinigiai. 

61. Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis, pasibaigia ir 

nurašomos iš apskaitos dokumentų, kai Savivaldybės taryba priima sprendimą nurašyti mokestinę 

nepriemoką. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

62. Žemės nuomos mokesčio mokėtojai, neteisingai sumokėję mokestį, gali kreiptis į 

administracijos direktorių dėl mokesčio permokos grąžinimo, pateikdami prašymą.  

63. Žemės nuomos mokesčio mokėtojai gali kreiptis į administracijos direktorių dėl pažymų 

apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo, pateikdami prašymą.  

64. Tvarkos aprašo pakeitimus ar papildymus tvirtina Savivaldybės taryba. 

 

____________________________ 

 

 

 

 



Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

                                    2018 m. birželio 29 d. d. sprendimo Nr. TS-172 

                                     priedas 

 

Gauta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

 

Deklaraciją priėmė: ____________________________________ 

                                            
pareigos, vardas, pavardė

 

Data   ___________________                                            Parašas   _________________________                                          

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 
Mokesčio apskaičiavimas 
Sklypo nuomos 

dokumento Nr. 

ir / ar 

sklypo 

paskirtis 

Sklypo 

adresas 
Bendrasis 

plotas (ha) 

Mokėtojo sklypo 

(dalies) vertė 

Netaikoma 

lengvata 

(plotas, ha) 

Apmokestintos 

sklypo dalies 

vertė 

Žemės 

nuomos 

mokesčio 

tarifas 

Mokesčio 

mažinimo 

koef. 

Pradžia/ 

pabaiga 

Mokesčio 

suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

            

          

          

 

1. Apskaičiuota valstybinės žemės nuomos mokesčio suma  

Mokesčio permoka / nepriemoka, delspinigiai 

2. Mokesčio permokos suma  

3. Mokesčio nepriemokos suma  

4. Delspinigių suma  

5. Iš viso mokėti  

 
Mokestį sumokėti iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos. 
 

 

Vadovas                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

parašas                                                                                                      vardas, pavardė 

 

Buhalteris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

parašas                                                                                                      vardas, pavardė 

 

                                    Data   

Pastabos: 

1. Gavėjas: Rokiškio rajono savivaldybė, kodas 188772248 

2. Gavėjo banko kodas  40100, sąskaitos Nr.  LT424010051001798505,  Luminor Bank AB. 

3.  Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija sudaroma 2 egzemplioriais ir pateikiama Ūkio ir viešosios tvarkos 

skyriui, 413 kab. 

4. Sumokėti iki lapkričio 15 d. Laiku nesumokėjus mokesčių, už kiekvieną pavėluotą dieną priskaičiuojami delspinigiai. 

 

 

DEKLARACIJA 
Žemės nuomos mokestis 

  

Įmokos kodas 3121 

Apmokestinamas laikotarpis 
nuo iki 

  

Mokesčių mokėtojas 

 

 

Adresas, tel. 

 

 

Įmonės kodas 

 


