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Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti
paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo
prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1
punktu (toliau – Nuostatai), 17 ir 18 punktuose įtvirtintą vietinės rinkliavos grąžinimo teisinį
reglamentavimą, siekiant jo atitikties Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – Rinkliavų
įstatymas) atitinkamoms normoms.
Sprendimo projekto uždaviniai – aktualizuoti Nuostatus taip, kad jie atitiktų Rinkliavų
įstatymo 132 straipsnio reglamentavimą.
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.
Atsižvelgus į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją viešose
prekybos ir paslaugų teikimo vietose, įvertinus dėl karantino rėžimo įvedimo priimtus teisės aktus ir
kitus praktikoje iškylančius atvejus, siekiant švelninti pandemijos poveikį smulkiajam verslui,
Nuostatų pakeitimo sprendimų (Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18; Nr. T-209, 202205-05, paskelbta TAR 2022-05-06) 17 punkto papunkčiuose buvo numatyti vietinės rinkliavos už
leidimo prekiauti ar teikti paslaugas (toliau – Leidimas) grąžinimo atvejai, kurių nenumato Rinkliavų
įstatymo 132 straipsnis.
Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio „Vietinių rinkliavų nustatymas“ 1 dalies 4 punktas nurodo,
kad „<...> Savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, kuriuose
nustato: <...> 4) vietinės rinkliavos grąžinimo tvarką;<…>“;
Šiuo metu Rinkliavų įstatymo 132 straipsnis reglamentuoja vietinės rinkliavos grąžinimą (kai
vietinės rinkliavos objektas - leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas) ir
nustato tik du atvejus, kada „<...> sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama:
1) kai sumokėta daugiau, negu nustatyta vietinės rinkliavos nuostatuose;
2) jeigu paslauga nesuteikta;<...>“ ( t. y. Leidimas neišduotas).
Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.
Siekiant Nuostatų atitikties Rinkliavų įstatymo 132 straipsnio atitinkamam reguliavimui,
sprendimo projektu siūloma pakeisti Nuostatų 17 punktą ir jį išdėstyti taip (tokiu būdu išvengiant
buvusių interpretacijų):
„17. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatyme nustatytais vietinės rinkliavos grąžinimo atvejais.“
Siekiant teisinio aiškumo ir nuoseklumo, sprendimo projektu siūloma pakeisti Nuostatų 18
punktą, kuriuo patikslinama vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka:
„18. Vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po
rinkliavos mokėtojo Savivaldybės administracijai pateikto rašytinio prašymo, jame nurodžius
grąžinimo priežastį, gavimo dienos. Vietinė rinkliava gali būti grąžinta, jeigu ji susidarė ne anksčiau
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kaip per einamuosius ir praėjusius vienerius kalendorinius metus.“ (Nuostatų lyginamasis variantas
– Sprendimo projekto 3 priedas).
Priėmus sprendimą, galimos pasekmės.
Priėmus sprendimą numatomos teigiamos pasekmės: sumokėtos vietinės rinkliavos už
Leidimo išdavimą grąžinimo atvejų ir tvarkos reglamentavimas atitiks Rinkliavų įstatymo
atitinkamas normas.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.
Nenumatoma.
Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.
Sprendimui įgyvendinti papildomų teisės aktų nereikės.
Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Antikorupcinis vertinimas neatliekamas.
Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir
investicijų skyrius, vedėja – Aistė Petkuvienė (tel. (8 41) 383 430, el. p.: aiste.petkuviene@siauliai.lt).
Tiesioginis rengėjas – Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. (8
41) 383 431, el. p.: leta.rinkeviciene@siauliai.lt. Projekto iniciatorius: Savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir investicijų skyrius.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliktas, nes sprendimo projektu nėra
numatoma reglamentuoti iki šiol nereglamentuotus santykius, ar iš esmės keisti teisinį
reglamentavimą.
Skyriaus vedėja

Aistė Petkuvienė

