LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. I-2675 9 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto įstatymo projekto
tikslai ir uždaviniai
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 9 straipsnio pakeitimo įstatymo
projekto (toliau – Įstatymo projektas) tikslas – sumažinti įstatyme nustatytą žemės mokesčio
lengvatos dydį žemės ūkio paskirties žemei (pakeičiant mokestinę žemės vertę mažinantį
koeficientą), kartu paliekant šiuo metu galiojančias nuostatas dėl galimybės savivaldybėms pačioms
spręsti dėl mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo.
2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai
Įstatymo 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 Gabija Brazauskienė, tel. 239 0277,
el. paštas gabija.brazauskiene@finmin.lt.
3. Dabartinis teisinis įstatymo projekte aptartų teisinių santykių reglamentavimas
Žemės mokesčio įstatymo 9 straipsnių 4 dalyje nustatyta, kad žemės ūkio paskirties žemės,
išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė,
nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš žemės vertę mažinančio koeficiento
0,35. Tai reiškia, kad žemės mokestis už žemės ūkio paskirties žemę skaičiuojamas nuo 35 procentų
jos mokestinės vertės.
4. Naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama
Įstatymo projekte siūloma žemės ūkio paskirties žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio
naudmenas, mokestinės vertės mažinimo koeficientą padidinti iki 0,5, todėl žemės mokestis už
žemės ūkio paskirties žemę būtų skaičiuojamas nuo 50 procentų jos mokestinės vertės.
Įstatymo projekte siūloma palikti lengvatinį apmokestinimą, kadangi žemės ūkio veikloje
žemė yra būtinas elementas, be to, žemės rinkos vertę itin ženkliai įtakojanti jos lokalizacija
(pavyzdžiui, atstumai iki didžiųjų miestų) nėra tiesiogiai susijusi su iš šios žemės vykdant žemės
ūkio veiklą galima gauti nauda.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos
priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų
išvengta
Galimai padidėtų žemės mokestis už žemės ūkio paskirties žemę, tačiau Žemės mokesčio
įstatyme savivaldybių taryboms suteikta teisė nustatyti žemės mokesčio tarifus, todėl savivaldybių
tarybos, jei manys esant tikslinga, galės amortizuoti žemės mokestinės vertės padidėjimą,
nustatydamos mažesnius mokesčio tarifus 2021 m. ir vėlesniems mokestiniams laikotarpiams.
6. Galima priimto įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai
Įtakos kriminogeninei situacijai, korupcijai nenumatoma.
7. Galima priimto įstatymo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai
Įstatymo projektu siūlomas reguliavimas prisidės prie verslo aplinkos suvienodinimo
skirtingoms verslo sritims, palaipsniui atsisakant mokesčių lengvatų.

2

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, galiojantys teisės aktai, kuriuos būtina
pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą įstatymo projektą
Priėmus įstatymo projektą, kitų teisės aktų keisti nereikės.
9. Įstatymo projekto atitiktis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų ir kitų
norminių teisės aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimams ir bendrinės lietuvių kalbos
normoms, sąvokų ir terminų įvertinimas
Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų
reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Įstatymų projektuose naujų sąvokų ir jas
įvardijančių terminų neapibrėžiama.
10. Įstatymo projekto atitiktis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei
Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams.
11. Įstatymui įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, šių aktų rengėjai
Priėmus įstatymo projektą, teisės aktų keisti nereikės.
12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų
pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas
Prognozuojamas savivaldybių biudžetų pajamų padidėjimas 7 mln. eurų per metus.
13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados
Negauta.
14. Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai
Mokestinė vertė, vidutinė rinkos vertė.
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai
Nėra.
___________________________

