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Prienq rajono savivaldybes tarybai

Kopija
Prienq rajono savivaldybes merui
p. Alvydui Vaicekauskui

REIKALAVIMAS
DEL LTETUVOS RESPUBLTKOS ZnVrnS MOKESCIO ISTATYMO
8 STRAIPSNIO 5 DALIES IIUOSTATU IGYVENDINIMO
2016 m. sruodZio 7 d. Nr. 8-22
Kaunas

Lietuvos Respublikos Zemes mokesdio istatymu (toliau - fstatymas) nustatyta Zemes
apmokestinimo Zemes mokesdiu tvarka. lstatymo 8 straipsniu reglamentuotos Zemes mokesdio
lengvatos bei jq taikymas. Sio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad savivaldybiq tarybos turi teisg savo
biudieto sqsknita sumaiinti mokesti arba visai nuo jo atleisti. To paties straipsnio 5 dalyje itvirtinta
nuostata" apibreZianti minetos lengvatos taikymo galimybes - iio straipsnio 3 dalyje numatytos
I e ngv at o s t a i ko m o s at i t inknmuo s e s av iv a I dy b i
ry t ary b ry sp re nd im uo s e n ustalt t a tv o r ka
Vykdant Prienq rajono savivaldybes administracing prieZi[r4 nustat5rta, kad Prienq rajono
savivaldybes taryba iki Siol nera patvirtinusiZemes mokesdio lengvatq taikymo tvarkos apraSo.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyt4 bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiiiros istatymo 2 straipsnio I dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 5 straipsnio
2 dalies I punktu,

reikalauju:
Nedelsiant igyvendinti Lietuvos Respublikos Zemes mokesdio istatymo 8 straipsnio
5 dalies nuostatas ir artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per vien4 menesi
nuo reikalavimo gavimo dienos) patvirtinti Prienq rajono savivaldybes teritorijoje esandios Zemds,
apmokestinamos Zemes mokesdiu, mokesdio lengvatq taikymo tvarkos apra54.

Apie priimt4 sprendimq Vyriausybes atstovui Kauno apskrityje turi buti prane5ta per
l0 dienq nuo sprendimo priemimo dienos.
Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines
prieZitiros istatymo 4 straipsnio 9 dalimi, visais atuejais apie savivaldybes administravimo subjektui
pateikt4 teikim4 ar reikalavim4 Vyriausybes atstovas praneSa merui (savivaldybes vadovui). Meras
artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje privalo su Sia informacija supaZindinti savivaldybes
tarybos narius.
Vyriausybes atstove Kauno apskrityje
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