PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-180
LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lengvatų taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato žemės, valstybinės žemės
nuomos mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, nuomos mokesčio už išnuomotą Mažeikių rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą atleidimo (sumažinimo) tvarką dėl
susiklosčiusios nepalankios ekonominės COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situacijos.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais
teisės aktais.
3. Teikiamos šios lengvatos:
3.1. žemės mokesčio;
3.2. valstybinės žemės nuomos mokesčio;
3.3. nekilnojamojo turto mokesčio;
3.4. nuomos mokesčio už išnuomotą Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį nekilnojamąjį turtą.
II SKYRIUS
LENGVATŲ TEIKIMAS
4. Fiziniai ir juridiniai asmenys prašymus suteikti mokesčių ir nuomos mokesčių lengvatas,
susiklosčius nepalankiai epideminei COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situacijai, teikia Mažeikių
rajono savivaldybės administracijai iki 2020 m. rugpjūčio 10 d.
Prašymai siunčiami el. paštu: info@mazeikiai.lt, paprastu ar registruotu paštu, adresu
Laisvės g. 8, Mažeikiai.
5. Dėl lengvatų suteikimo už 2020 metus kreipiasi Mažeikių rajono savivaldybėje registruoti
fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie buvo tiesiogiai paveikti susiklosčiusios epideminės COVID-19
(koronaviruso infekcijos) situacijos Mažeikių rajone, t. y. nekilnojamojo turto objekte ar žemės
sklype vykdė veiklą, kuri buvo draudžiama paskelbto karantino laikotarpiu. Kartu su prašymu
pareiškėjas pateikia:
5.1. informaciją dėl patirtų nuostolių, taip pat nurodoma sumokėtų mokesčių suma už 2019
metus bei suteikta ir (ar) gauta valstybės paramos suma nuo 2020 m. kovo 16 d.;
5.2. pažymą apie atsiskaitymus su: Valstybine mokesčių inspekcija; Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra); Savivaldybės
biudžetu; komunalinių paslaugų tiekėjais iki 2020 kovo 16 d.;
5.3. įrodymus (raštiškus susitarimus), kad turto savininkas tuo laikotarpiu netaikė turto
nuomos mokesčio nuomininkams;
5.4. ūkio subjektai, valdantys išsinuomotą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą, raštą,
patvirtinantį, kad turto nuomininkas karantino metu nuomojamose patalpose nevykdė jokios veiklos
arba ji buvo apribota, iki karantino paskelbimo pradžios neturėjo įsiskolinimų už jam priskaičiuotus
nuompinigius ir kitus nuomos sutartyje nurodytus mokesčius;
5.5. Nekilnojamojo turto registro išrašą, patvirtinantį nuosavybės teises arba patvirtinantį
nuomos sutarties įregistravimo faktą Nekilnojamojo turto registre;
5.6. kitą svarbią informaciją, kurios pagrindu Mažeikių rajono savivaldybės mero sudaryta
darbo grupė (toliau – darbo grupė), galėtų objektyviai įvertinti prašymo suteikti šio Aprašo 3 punkte
nurodytų lengvatų pagrįstumą;
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6. Darbo grupė, įvertinusi mokesčio mokėtojo pateiktus duomenis, pateikia išvadą ir sąrašą
mokesčių mokėtojų, kuriems, Darbo grupės nuomone, turi būti taikomos mokesčių lengvatos.
Mažeikių rajono savivaldybės Administracijai, kuri rengia Tarybos sprendimo projektą.
7. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl mokesčių lengvatų, nurodytų šio Aprašo 3
punkte, suteikimo ar nesuteikimo, Mažeikių rajono savivaldybės administracija raštu apie tai praneša
prašymą pateikusiam asmeniui ir apie suteiktą lengvatą nurodytą 3.1 ir 3.3 p. informuoja Valstybinę
mokesčių inspekciją.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Išaiškėjus aplinkybėms, kad mokesčių mokėtojas pateikė tikrovės neatitinkančius
dokumentus ar duomenis, 5.7 punkte nurodyta Darbo grupė teikia Savivaldybės tarybai svarstyti
klausimą dėl atitinkamam subjektui suteiktos lengvatos panaikinimo. Šiuo atveju gautą paramą
subjektas privalo grąžinti į Savivaldybės biudžetą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo
pranešimo apie naujai priimtą Tarybos sprendimą gavimo dienos (registruotu laišku).
9. Tvarką įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų
nustatyta tvarka.
_________________________

