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Raseiniai
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Teikiamo sprendimo projekto tikslas – pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės
teritorijoje“ 2 punktu patvirtintus vietinių rinkliavų nuostatų 1-5 priedų atitinkamus punktus ir
išdėstyti juos nauja redakcija.
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12
straipsnio 4 punktu ir atsižvelgiant į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir
Marijampolės apskrityse 2020 m. lapkričio 4 d. raštą Nr.(5.13)-S2-491 „Dėl Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymo“. Pateikto rašto prieduose nurodyta nuostata, kad Savivaldybių tarybos negalėtų
nustatyti bet kokį prašymo grąžinti rinkliavą pateikimo terminą, nepaisant teisės aktuose nustatytų
senaties terminų. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas numato, kad šiuo
metu toks terminas yra einamieji ir praėję 3 metai.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Priėmus sprendimą, patirtinti vietinės rinkliavos nuostatai atitiks pakeistam Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymui ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymui.
3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad
tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto
rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.
Sprendimo projektui antikorupcinis vertinimas nereikalingas.
5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai
apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.
Sprendimo projektas suderintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m rugpjūčio 28 d. sprendimu TS-257, 35
punktu nustatyta tvarka.
6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminio pobūdžio teisės
aktams).
Parengtas teisės aktas neprieštarauja norminio pobūdžio teisės aktams.
7. Projekto autorius ar autorių grupė.
Vietinio ūkio ir turto skyriaus vedėjas Robertas Pareigis
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus
vedėjas
(Autorius, pareigos)

Robertas Pareigis
(parašas)

(vardas, pavardė)

