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Susisiekimo ministerijai

Į 2018-07-17 Nr. 2-9574

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO
KODEKSO 4, 13, 16, 18, 19, 26 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR
KODEKSO PAPILDYMO 161 IR 241 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO
PROJEKTO
Finansų ministerija susipažino su Jūsų pateiktu derinti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 161 ir
241 straipsniais įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).
Atkreipiame dėmesį, kad aiškinamajame rašte prie teikiamo derinti Įstatymo projekto
nurodyta, kad Įstatymo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų prireiktų įsteigiant
naują Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų ir pramoginių laivų laivavedžių
registrą. Minimam registrui įsteigti būtų reikalinga skirti apie 100 tūkst. eurų valstybės biudžeto
lėšų.
Pažymime, kad Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suplanuotos visos numatomos gauti valstybės
biudžeto pajamos ir asignavimai paskirstyti asignavimų valdytojams. Finansų ministerija neturi
jokių rezervų, iš kurių būtų galima skirti papildomų lėšų naujam registrui steigti.
Kartu informuojame, kad 2019–2021 metų maksimalūs valstybės biudžeto asignavimų limitai
jau yra nustatyti ir pranešti asignavimų valdytojams 2018-07-09 Finansų ministerijos raštu Nr.
(2.33-04)-6K-1803691), todėl Susisiekimo ministerija 2019–2021 metais minėtas išlaidas turės
dengti neviršydama jai numatytų asignavimų limitų.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
nustato, kad valstybės rinkliava imama už įstatymuose, Europos Sąjungos reglamentuose ar
sprendimuose nustatytas institucijų teikiamas asmenims paslaugas. Atsižvelgdami į tai, siūlome
Įstatymo projekto 4 straipsnio naujai pildomo Kodekso 16 1 straipsnio 11 dalyje, kaip dubliuojančios
minėtas Rinkliavų įstatymo nuostatos, atsisakyti šio sakinio ,,Už Europos Sąjungos vidaus vandenų
laivybos sertifikato ar jo dublikato ir laikinojo Europos Sąjungos vidaus vandenų laivybos
sertifikato išdavimą ir Europos Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato duomenų keitimą
mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava".
Taip pat siūlome Susisiekimo ministerijai įvertinti, ar neturėtų būti keičiamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir, ar atitinkamai
tai neturėtų būti atspindėta Įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
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