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• Vyriausyb÷s veiklos programos 4 dalies “Vyriausyb÷s 2008-2012 m. veiklos 
strategijos pagrindin÷s nuostatos” 249 punkte numatyta įvesti nekilnojamojo 
turto mokestį gyventojams, iš šio mokesčio pajamų sudarant savarankišką
finansinių išteklių šaltinį savivaldyb÷ms.

• Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s su socialiniais partneriais sudaryto
Nacionalinio susitarimo nuostatas nekilnojamojo turto mokesčio įvedimo ir 
gyventojų ne komercinių paskirčių komercin÷je veikloje nenaudojamam 
nekilnojamajam turtui gaires numatyta parengti iki 2011 m.

Esama pad÷tis (1) 



Esama pad÷tis (2) 

Pagal galiojančio Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 
mokesčio įstatymo nuostatas šiuo metu nekilnojamojo turto mokesčiu 
jau apmokestinamas gyventojams nuosavyb÷s teise priklausantis:

• visas komercin÷s paskirties nekilnojamasis turtas (administracin÷s, maitinimo, paslaugų, 
prekybos, viešbučių ir pan.), neatsižvelgiant į tai, ar jis faktiškai naudojamas komercin÷je 
veikloje; 

ir

• kitas nekilnojamasis turtas, jei jis naudojamas komercin÷je (ekonomin÷je ar individualioje) 
veikloje.



Nekilnojamojo turto mokesčio gyventojai nemoka už komercin÷je 
(ekonomin÷je ar individualioje) veikloje nenaudojamą:

• gyvenamosios 
• sodų
• garažų
• fermų 
• šiltnamių
• ūkio
• pagalbinio ūkio 
• mokslo 
• religin÷s 
• poilsio paskirties nekilnojamąjį turtą
• žuvininkyst÷s statinius
• inžinerinius statinius

Esama pad÷tis (3) 



Tikslai

• Išpl÷sti nekilnojamojo turto mokesčio bazę gyventojams, numatant, 
jog mokesčio objektu yra visas, t. y. ne tik komercin÷s paskirties ar 
komercin÷je veikloje naudojamas, gyventojų nekilnojamasis turtas;

• užtikrinti, kad, derinant fiskalinę ir reguliacinę šio mokesčio funkcijas, 
mokestį mok÷tų tik labiau pasiturintys (t.y. daugiau ar santykinai 
brangesnį nekilnojamąjį turtą turintys) gyventojai, nustatant lengvatos 
taikymo mechanizmą pagrindiniam gyvenamajam būstui. 



Tarptautin÷ praktika 

• Paprastai apmokestinamas visas gyventojų nekilnojamasis turtas.

• Numatomi tam tikri lengvatų mechanizmai apmokestinant gyventojų 
pagrindinį gyvenamąjį būstą.

Dažniausiai sutinkamos lengvatos gyvenamajam būstui alternatyvos:

• visiškas pagrindinio gyvenamojo būsto atleidimas (pvz., Portugalija, Italija) arba taikant 
apribojimą plotu ir verte (pvz., Graikija – 200 kv.m. arba 300 tūkst. Eur.);

• mokesčio tarifo ar mok÷tinos sumos mažinimas gyvenamajam būstui (pvz., Suomija, 
Bulgarija, Vokietija);

• tam tikro gyvenamojo būsto ploto neapmokestinimas (pvz., Slov÷nija – 160 kv.m.);

• teis÷ spręsti d÷l mokesčio lengvatų perduota savivaldai (pvz., Rumunija).



Pagrindiniai lengvatos mechanizmo pasirinkimo kriterijai

• Potencialūs privalumai ir trūkumai, įvertinant įtaką socialinei aplinkai

• Skirtingose savivaldyb÷se esančių NT kainų skirtumų įvertinimas

• Gal÷jimo mok÷ti ir mokesčio mok÷tojų lygyb÷s principų suderinimas

• Maksimalus paskatų ir galimybių dirbtinai “persidalinti” turtą
apribojimas

• Institucijų galimyb÷s užtikrinti efektyvų administravimą ir kontrolę



Siūlomos alternatyvos  

Finansų ministerijos nuomone, kaip optimalios svarstytinos 5 mokesčio 
lengvatos gyvenamajam būstui alternatyvos :

I alternatyva. Vienam gyvenamajam būstui* taikyti neapmokestinamąją vertę, artimą brangiausioje 
atitinkamos savivaldyb÷s zonoje esančio buto vidutinei vertei.

II alternatyva. Vienam gyvenamajam būstui taikyti neapmokestinamąją vertę, artimą brangiausioje 
atitinkamos savivaldyb÷s zonoje esančio gyvenamojo namo vidutinei  vertei, numatant galimybę 
savivaldybių taryboms šią sumą tam tikra dalimi sumažinti.

III alternatyva. Vienam gyvenamajam būstui taikyti neapmokestinamąją vertę, priklausančią nuo būstui 
taikomo neapmokestinamojo ploto, apskaičiuojamo pagal gyvenamąją vietą jame deklaravusiųjų 
asmenų skaičių.

IV alternatyva. Vienam gyvenamajam būstui taikyti neapmokestinamąjį plotą, priklausantį nuo 
deklaravusiųjų gyvenamąją vietą skaičiaus. 

V alternatyva. Visiškai neapmokestinti vieno asmens (šeimos) gyvenamojo būsto.

* - sąvoka gyvenamasis būstas suprantama kaip apimanti butus, kotedžus, individualius namus.



I alternatyva (1) 

ESMö: Vienam gyvenamajam būstui taikyti neapmokestinamąją vertę, artimą brangiausioje atitinkamos 
savivaldyb÷s zonoje* esančio buto vidutinei vertei**.

• Apmokestinama būtų tik šį maksimumą viršijanti pirmo gyvenamojo būsto vert÷s dalis. Jei būsto 
vert÷ mažesn÷, „nepanaudota“ neapmokestinamojo dydžio dalis kitam turtui nebūtų perkeliama. 

• Skirtingoms savivaldyb÷ms būtų taikomas skirtingas (individualizuotas) dydis, įvertinant būsto 
verčių lygių skirtumus. Pavyzdžiui, Vilniaus m. sav. – 410 000 Lt ., Neringos sav. – 370 000 
Lt., Palangos sav. – 290 000 Lt., Kauno m. sav. – 160 000 Lt., Alytaus m. sav. – 90 000 Lt., 
Raseinių raj. sav. – 60 000 Lt., Akmen÷s raj. sav. – 20 000 Lt.

• Neapmokestinamasis maksimumas būtų taikomas tik vienam šeimos gyvenamajam būstui (jei 
turi daugiau nei vieną bendrą būstą arba kiekvienas atskirą būstą – brangiausiam būstui arba jų 
bendru pasirinkimu). 

*   Zona, kurioje didžiausias buto 1 kv. metro vert÷s svertinis vidurkis
** Vert÷, gaunama brangiausioje zonoje esančio buto 1 kv. metro vidutinę vertę padauginus iš toje zonoje esančių 
butų vidutinio ploto



I alternatyva (2)

* 2010 m. masinio vertinimo duomenimis (skliausteliuose palyginimui vert÷s pagal 2009 m. duomenis)

159 045 (222 418)86 782 (148 383)824 (2945)180 000174 517 (300270)Šiaulių m. sav.

137 302 (177 580)77 427 (125 032)1220 (2266)190 000188 462 (420283)Vilniaus r. sav.

329 335 (422 908)121 715 (235 618)2158 (4269)410 000403 952 (681432)Vilniaus m. sav.

52 170 (62 826)44 562 (52 505)854 (1008)60 00059 384 (70101)Raseinių r. sav.

117 051 (158 191)73 963 (133 036)1478 (2670)90 00081 550 (150206)Panev÷žio m. sav.

421 370 (623 947)146 444 (243 775)2517 (4317)290 000282 295 (508124)Palangos m. sav.

579 793 (871 743)329 794 (504 667)5559 (8505)370 000366 000 (564644)Neringos sav.

67 966 (99 976)62 716 (97 118)1244 (1936)70 00063 650 (120570)Marijampol÷s sav.

153 105 (191 264)64 494 (121 016)1112 (2241)100 00095 533 (244964)Klaip÷dos r. sav.

400 364 (496 580)125 375 (237 361)2303 (4415)330 000329 865 (473063)Klaip÷dos m. sav.

157 743 (257 959)92 409 (159 603)1783 (3100)160 000155 548 (287367)Kauno m. sav.

15 946 (18 641)39 847 (44 935)757 (859)80 00075 111 (86009)Ignalinos r. sav.

123 717 (158 257)90 352 (136 361)1640 (2493)110 000 105 693 (150398)Druskininkų sav.

147 245 (250 813)76 183 (125 819)1433 (2372)90 000 85 718 (164797)Alytaus m. sav.

48 727 (79 817)13 418 (28 590)273 (583)20 000 14 466 (32328)Akmen÷s r. sav.

Namo vidutin÷ vert÷
savivaldyb÷je

Buto vidutin÷ vert÷
savivaldyb÷je

Savivaldyb÷s svertinis 
vidurkis, buto Lt/m2

Preliminarus 
neapmokestinamosios 
vert÷s dydis

Brangiausios zonos

buto vidutin÷ vert÷
Savivaldyb÷

Palyginimui



I alternatyva (3) 

• Galima socialin÷ įtampa d÷l to, jog, nustatant 
neapmokestinamą sumą, nebūtų įvertintas būstu 
besinaudojančių asmenų skaičius.

Galimas sprendimas:

Nustatyti pakankamai aukštą neapmokestinamąją ribą, apimančią 

pagrindinę gyvenamojo būsto masę.

Individualias situacijas, kurių neišspręstų aukšta neapmokestinamoji 

riba, gal÷tų spręsti savivaldybių tarybos.

• Neapmokestinamasis dydis atspind÷tų savivaldybių būsto 
rinkos situaciją ir skirtumus.

• Ribotos paskatos piktnaudžiauti “persidalinant” turtą 

• Lengvai administruojamas išnaudojant Registrų centro ir 
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos informacinių sistemų 
galimybes. 

Potencialūs I alternatyvos trūkumaiPotencialūs I alternatyvos privalumai



II alternatyva (1)

ESMö: Vienam gyvenamajam būstui taikyti neapmokestinamąją vertę, artimą brangiausioje 
atitinkamos savivaldyb÷s zonoje* esančio gyvenamojo namo vidutinei  vertei**, numatant galimybę 
savivaldybių taryboms šią sumą tam tikra dalimi sumažinti.

• Neapmokestinamoji NT vert÷s suma, taikoma vienam asmens gyvenamajam būstui (deklaruotai 
gyvenamajai vietai), savivaldyb÷ms būtų nustatoma atsižvelgiant konkrečios savivaldyb÷s 
brangiausioje zonoje esančio gyvenamojo namo vidutinę vertę (“aukštos lubos”). Pavyzdžiui, 
Vilniaus m. sav. – 570 000 Lt ., Neringos sav. – 750 000 Lt., Palangos sav. – 380 000 
Lt., Kauno m. sav. – 360 000 Lt., Alytaus m. sav. – 160 000 Lt., Raseinių raj. sav. – 130 000 
Lt., Akmen÷s raj. sav. – 110 000 Lt.

• Numatyta galimyb÷ savivaldyb÷ms joms individualiai apskaičiuotą neapmokestinamosios NT 
vert÷s sumą tam tikrose įstatymo nustatytose ribose ( pavyzdžiui, iki 30 proc.) mažinti.

• Neapmokestinamoji NT vert÷s suma būtų taikoma tik vienam šeimos gyvenamajam būstui (jei 
turi daugiau nei vieną bendrą būstą arba kiekvienas atskirą būstą – brangiausiam būstui arba jų 
bendru pasirinkimu).

*   Zona, kurioje didžiausias namo 1 kv. metro vert÷s svertinis vidurkis
** Vert÷, gaunama brangiausioje zonoje esančio namo 1 kv. metro vidutinę vertę padauginus iš toje zonoje esančių 
namų vidutinio ploto



II alternatyva (2)

159 045 (222 418)86 782 (148 383)280 000278 500 (409 807)Šiaulių m. sav.

137 302 (177 580)77 427 (125 032)410 000404 162 (561 565)Vilniaus r. sav.

329 335 (422 908)121 715 (235 618)570 000564 750 (1 008 719)Vilniaus m. sav.

52 170 (62 826)44 562 (52 505)130 000127 956 (156 085)Raseinių r. sav.

117 051 (158 191)73 963 (133 036)190 000187 289 (308 040)Panev÷žio m. sav.

421 370 (623 947)146 444 (243 775)380 000378 350 (1 074 320)Palangos m. sav.

579 793 (871 743)329 794 (50 4667)750 000744 711 (1 108 013)Neringos sav.

67 966 (99 976)62 716 (97 118)110 000104 030 (215 932)Marijampol÷s sav.

153 105 (191 264)64 494 (121 016)360 000353 670 (683 162)Klaip÷dos r. sav.

400 364 (496 580)125 375 (237 361)690 000686 222 (863 519)Klaip÷dos m. sav.

157 743 (257 959)92 409 (159 603)360 000355 838 (626 539)Kauno m. sav.

15 946 (18 641)39 847 (44 935)70 00060 098 (86 778)Ignalinos r. sav.

123 717 (158 257)90 352 (136 361)350 000343 219 (436 589)Druskininkų sav.

147 245 (250 813)76 183 (125 819)160 000150 352 (358 177)Alytaus m. sav.

48 727 (79 817)13 418 (28 590)110 000 100 125 (202 166)Akmen÷s r. sav.

Namo vidutin÷ vert÷
savivaldyb÷je

Buto vidutin÷ vert÷
savivaldyb÷je

Preliminarus 
neapmokestinamosios 
vert÷s dydis

Brangiausios zonos

namo vidutin÷ vert÷
Savivaldyb÷

Palyginimui

* 2010 m. masinio vertinimo duomenimis (skliausteliuose palyginimui vert÷s pagal 2009 m. duomenis)



II alternatyva (3) 

• Galimas savivaldybių suinteresuotumas maksimaliomis 
biudžetų pajamomis.

• Administracinių resursų, kurie užtikrintų nuoseklios ir 
sistemiškos nekilnojamojo turto apmokestinimo politikos 
vykdymą, stoka savivaldyb÷se.

Galimas sprendimas:
Aiškiai apibr÷žti savivaldybių tarybų įgaliojimus, priimamų 

sprendimų kriterijus bei pri÷mimo terminus.

• Atsižvelgiant į tai, kad NT mokestis yra savivaldybių 
biudžetų mokestis, būtų suteiktas maksimalus 
savarankiškumas savivaldai formuoti mokesčio politiką.

• Lyginant su kitomis alternatyvomis, sudarytos 
palankiausios galimyb÷s lanksčiai prisitaikyti prie atskirų 
savivaldybių NT rinkos specifikos bei socialinių realijų.

• Potencialiai nesud÷tingas administravimas - lengvata, 
sukūrus tinkamą mokesčio administratoriaus ir savivaldos 
institucijų bendradarbiavimo mechanizmą, būtų taikoma 
automatiškai.

• Ribotos paskatos piktnaudžiauti “persidalinant” turtą. 

Potencialūs II alternatyvos trūkumaiPotencialūs II alternatyvos privalumai



III alternatyva (1) 

ESMö: Vienam gyvenamajam būstui taikyti neapmokestinamąją vertę, priklausančią nuo būstui 
taikomo neapmokestinamojo ploto, apskaičiuojamo pagal gyvenamąją vietą jame deklaravusiųjų 
asmenų skaičių. 

• Kiekvieno būsto neapmokestinamasis plotas būtų nustatomas įvertinant jame gyvenančių 
(gyvenamąją vietą deklaravusių) asmenų skaičių ir jiems “būtiną” erdvę: pavyzdžiui, 1-am 
deklaravusiajam būtų taikomas bazinis 80 kv. m plotas, o kiekvienam paskesniam – papildomas 
20 kv. m. plotas. 

• Neapmokestinamasis plotas būtų dauginamas iš buto vidutin÷s kv. metro vert÷s atitinkamoje 
savivaldyb÷je. Pavyzdžiui (1-am asmeniui), Vilniaus m. sav. – 172 000 Lt ., Neringos sav. 
– 444 000 Lt., Palangos sav. – 201 000 Lt.,  Kauno m. sav. – 142 000 Lt., Alytaus m. sav. –
114 000 Lt., Raseinių raj. sav. – 68 000 Lt., Akmen÷s raj. sav. – 21 000 Lt.

• Lengvata būtų taikoma tik vienam šeimos gyvenamajam būstui (jei šeimos nariai turi daugiau 
nei vieną bendrą būstą arba kiekvienas atskirą būstą – brangiausiam būstui arba jų bendru 
pasirinkimu).



III alternatyva (2) 

159 045 (222 418)86 782 (148383)824 (2945)65 920 (235 600)Šiaulių m. sav.

137 302 (177 580)77 427 (125032)1220 (2266)97 600 (181 280)Vilniaus r. sav.

329 335 (422 908)121 715 (235618)2158 (4269)172 640 (341 520)Vilniaus m. sav.

52 170 (62 826)44 562 (52505)854 (1008)68 320 (80 640)Raseinių r. sav.

117 051 (158 191)73 963 (133036)1478 (2670)118 240 (213 600)Panev÷žio m. sav.

421 370 (623 947)146 444 (243775)2517 (4317)201 360 (345 360)Palangos m. sav.

579 793 (871 743)329 794 (504667)5559 (8505)444 720 (680 400)Neringos sav.

67 966 (99 976)62 716 (97118)1244 (1936)99 520 (154 880)Marijampol÷s sav.

153 105 (191 264)64 494 (121016)1112 (2241)88 960 (179 280)Klaip÷dos r. sav.

400 364 (496 580)125 375 (237361)2303 (4415)184 240 (353 200)Klaip÷dos m. sav.

157 743 (257 959)92 409 (159603)1783 (3100)142 640 (248 000)Kauno m. sav.

15 946 (18 641)39 847 (44935)757 (859)60 560 (68 720)Ignalinos r. sav.

123 717 (158 257)90 352 (136361)1640 (2493)131 200 (199 440)Druskininkų sav.

147 245 (250 813)76 183 (125819)1433 (2372)114 640 (189 760)Alytaus m. sav.

48 727 (79 817)13 418 (28590)273 (583)21 840 (46 640)Akmen÷s r. sav.

Namo vidutin÷ vert÷
savivaldyb÷je

Buto vidutin÷ vert÷
savivaldyb÷je

Savivaldyb÷s svertinis 
vidurkis, buto Lt/m2

Neapmokestinamasis dydis 
(1-am asmeniui - 80 m2 x buto Lt/m2)

Savivaldyb÷

Palyginimui

* 2010 m. masinio vertinimo duomenimis (skliausteliuose palyginimui vert÷s pagal 2009 m. duomenis)



III alternatyva (3)

• Neįvertinama tai, jog objektyviai skiriasi bute ir name 
gyvenančiam tenkantis bendrasis plotas (pastog÷s, rūsiai).

• Lengvatos dydį siejant išimtinai su deklaravusių 
gyvenamąją vietą skaičiumi, kyla gr÷sm÷ neįvertinti socialiai 
jautrių visuomen÷s grupių, pavyzdžiui, vienišų pensininkų, 
našlių ar našlaičių ir pan., situacijos.

Galimas sprendimas:

Savivaldos lygmeniu suteikti mokesčio lengvatas, tačiau tai 

automatiškai reikštų savivaldyb÷s biudžeto pajamų netekimus ir 

taptų nebe išimtimis, o bendro pobūdžio taisykle.

• Galimas piktnaudžiavimas fiktyviai deklaruojant 
gyvenamąją vietą

• Itin sud÷tingas administravimo ir kontrol÷s mechanizmas, 
renkant ir apdorojant reikalingą informaciją

• Lengvatos mechanizmas įvertintų būsto verčių 
savivaldyb÷se skirtumus (per vidutinę kv. metro vertę)

• Neapmokestinamasis dydis būtų visiškai individualus 
kiekvieno gyvenamojo būsto atžvilgiu, atsižvelgiant į ten 
gyvenančiųjų skaičių.

Potencialūs III alternatyvos trūkumaiPotencialūs III alternatyvos privalumai



IV alternatyva (1)

ESMö: Vienam gyvenamajam būstui (deklaruotai gyvenamajai vietai) taikyti neapmokestinamąjį plotą, 
priklausantį nuo jame deklaravusiųjų gyvenamąją vietą skaičiaus.

• Kiekvieno būsto neapmokestinamasis plotas būtų nustatomas individualiai, įvertinant jame 
gyvenančių (gyvenamąją vietą deklaravusių) asmenų skaičių ir jiems “būtiną” erdvę: pavyzdžiui, 
1-am deklaravusiajam (savininkui) būtų taikomas bazinis 80 kv. m plotas, o kiekvienam 
paskesniam – papildomas 20 kv. m. plotas.

• Apmokestinama būtų tik neapmokestinamąjį plotą viršijanti būsto dalis, t. y. apmokestinama 
vert÷ apskaičiuojama viršijantį plotą dauginant iš to konkretaus būsto masiniu būdu nustatytos 
kvadratinio metro vert÷s. 

• Lengvata būtų taikoma tik vienam šeimos gyvenamajam būstui (jei turi daugiau nei vieną 
bendrą būstą arba kiekvienas atskirą būstą – pagal deklaruotą šeimos narių gyvenamąją vietą, 
brangiausiam būstui arba jų bendru pasirinkimu).



IV alternatyva (2)

• Neįvertinama tai, jog objektyviai skiriasi bute ir name 
gyvenančiam tenkantis bendrasis plotas (pastog÷s, rūsiai).

• Lengvata neatsižvelgtų į būsto vertę, tod÷l mokestį (nors ir 
minimalų) tur÷tų mok÷ti net labai mažaverčiuose, bet 
didesnio ploto būstuose gyvenantys asmenys.

• Lengvatos dydį siejant išimtinai su deklaravusių 
gyvenamąją vietą skaičiumi, kyla gr÷sm÷ neįvertinti socialiai 
jautrių visuomen÷s grupių, pavyzdžiui, vienišų pensininkų, 
našlių ar našlaičių ir pan., situacijos.

• Galimas piktnaudžiavimas fiktyviai deklaruojant 
gyvenamąją vietą.

• Sud÷tingas administravimo ir kontrol÷s mechanizmas, 
renkant ir apdorojant reikalingą informaciją.

• Lengvatos mechanizmas įvertintų būsto verčių 
savivaldyb÷se ir atskirose zonose skirtumus – už brangesnio 
turto viršijantį plotą būtų mokama daugiau. 

• Neapmokestinamasis dydis būtų visiškai individualus 
kiekvieno gyvenamojo būsto atžvilgiu, atsižvelgiant į ten 
gyvenančiųjų skaičių.

Potencialūs IV alternatyvos trūkumaiPotencialūs IV alternatyvos privalumai



V alternatyva (1)

ESMö: Visiškai neapmokestinti vieno asmens (šeimos) gyvenamojo būsto.

• Lengvata visa apimtimi vienodai būtų taikoma visų rūšių gyvenamajam būstui: gyvenamiesiems 
namams, kotedžams, apartamentams, butams, bendrabučiams ir kt.

• Lengvata būtų taikoma tik vienam šeimos gyvenamajam būstui (jei turi daugiau nei vieną 
bendrą būstą arba kiekvienas atskirą būstą – pagal deklaruotą šeimos narių gyvenamąją vietą, 
brangiausiam būstui arba jų bendru pasirinkimu).

• Lengvata nebūtų taikoma gyvenamajam būstui, kuriame asmuo negyvena (n÷ra deklaravęs 
gyvenamosios vietos), o, pavyzdžiui, nuomoja ar naudoja kitais tikslais, net jei tai asmens 
vienintelis turimas gyvenamosios paskirties turtas. 



V alternatyva (2)

• Apmokestinimas būtų orientuotas ne į turto vertę, o 
išimtinai į asmens turimų turto objektų skaičių, tod÷l asmuo, 
turintis du mažaverčius bendrabučio tipo butus mokestį 
mok÷tų, tuo tarpu turintis vieną, tačiau itin didel÷s vert÷s 
turto objektą – ne. 

• Lengvata nebūtų socialiai orientuota ir didžiausios 
apimties lengvatą gautų brangiausią turtą turintys gyventojai.

• Mokesčio baz÷s išpl÷timo fiskalinis efektas būtų 
minimalus.

• Didžiajai visuomen÷s daliai lengvai suvokiamas lengvatos 
taikymo mechanizmas. 

• Nesud÷tingas administravimo mechanizmas.

• Mokesčio baz÷s išpl÷timas paliestų minimalų asmenų ratą.

Potencialūs V alternatyvos trūkumaiPotencialūs V alternatyvos privalumai



Tarifai

• Nekilnojamojo turto mokesčio tarifus įstatymo nustatytose ribose – nuo 0,3 iki 1 proc. – ir 
toliau nusistatytų savivaldybių tarybos.

• Pirmajam gyvenamajam būstui, kurio mokestin÷ vert÷ viršytų neapmokestinamąjį dydį ar 
plotas viršytų neapmokestinamąjį plotą, siūlome nustatyti minimalų 0,3 proc. mokesčio 
tarifą, nes:

• Tokie tarifai:
- leistų pasiekti tikslą, kad turto savininkai tiesiogiai prisid÷tų finansuodami 

savivaldybių išlaidas, susijusias su aplinkos tam turtui kūrimu, 
- kartu užtikrintų, kad mokesčio našta nebūtų nepakeliama, ir neprisl÷gtų 

bankų skolininkų, atsižvelgiant į tai, kad daugeliu atvejų turtas įsigytas iš kreditų;
- geriausiai der÷tų su Finansų ministerijos siūloma II alternatyva leisti savivaldyb÷ms 

mažinti turto neapmokestinamąją vertę*.

*Neapmokestinamąjį dydį pasirinkus nustatyti pagal I, III ar IV alternatyvas, būtų tikslingiau nenustatin÷ti 
konkretaus tarifo pirmajam gyvenamajam būstui ir suteikti teisę konkretų tarifą min÷to intervalo ribose 
nustatyti savivaldybių taryboms, kaip šiuo metu vyksta apmokestinamojo nekilnojamojo turto atveju.



Pajamų prognoz÷s

~ 40 mln. LtV Alternatyva

~ 50,5 mln. LtIV Alternatyva

~ 50,5 mln. LtIII Alternatyva

~ 55 mln. LtII Alternatyva**

~ 73 mln. LtI Alternatyva

• Preziumuojant, jog pirminiam gyvenamajam būstui (neapmokestinamąjį dydį viršijančiam plotui arba 
vertei) būtų taikomas 0,3 proc. mokesčio tarifas, o antriniam būstui – 1,0 proc. tarifas, ir 

• atsižvelgiant į esamą nuosavyb÷s pasiskirstymo tarp gyventojų struktūrą, 

preliminariais Finansų ministerijos skaičiavimais iš nekilnojamojo turto mokesčio, išpl÷tus šio 
mokesčio bazę, papildomos savivaldybių biudžetų pajamos gal÷tų siekti*:

* Pajamų prognoz÷s paremtos 2010 m. nekilnojamojo turto masinio vertinimo rezultatais
** Suma gal÷tų did÷ti, savivaldyb÷ms papildomai naudojantis suteikta teise mažinti neapmokestinamąsias vertes, taip didinant mokesčio bazę



Papildomos lengvatos
• Įvertinant tipinę gyventojų nuosavyb÷s struktūrą,
• siekiant išvengti neproporcingos administracin÷s naštos padid÷jimo ir socialin÷s įtampos, 

Greta pasirinkto bendrojo lengvatos mechanizmo pagrindiniam gyvenamajam būstui, 
tikslinga numatyti mokesčio lengvatą ir “antriniam” (laisvalaikio) bei “pagalbiniam” 
gyventojų turtui:

Lengvata “antriniam” turtui, t.y. turtui, kuriame n÷ra deklaruota asmens nuolatin÷ gyvenamoji 
vieta, apimtų tik:
vieną gyventojo turimą konkrečiai įstatyme nurodytos paskirties komercin÷je veikloje nenaudojamą NT 

objektą (pvz., sodo namelį, vasarnamį, medžiokl÷s namelį ir pan.), apribojant lengvatą ir tokio NT plotu –
pvz., 80 kv. m. (statybos normatyvas sodo nameliams). 

Lengvata “pagalbiniam” turtui apimtų tik:
po vieną atitinkamo ploto neviršijančius komercin÷je veikloje nenaudojamą ūkin÷s paskirties – šiltnamių, 
ūkio ar pagalbinio ūkio paskirties – NT objektą (garažą, tvartą, šiltnamį, daržinę, svirną, vasaros virtuvę, 
pirtį ir pan.), kurie suformuoti kaip savarankiški NT objektai (priklausinių vert÷ įtraukiama į pagrindinio daikto 

(namo) vertę).

Nustatytą plotą viršijantys tiek “antriniai”, tiek “pagalbiniai” gyventojų NT objektai būtų apmokestinami 
lengvatos netaikant. 



Galiojančios lengvatos
Įvertinus tikslingumą bei tarptautinę praktiką siūlytina:
- palikti teisę savivaldyb÷ms savo biudžeto sąskaita nekilnojamojo turto mokestį sumažinti arba nuo jo atleisti, 
jei manytų tai esant tikslinga;
- peržiūr÷ti ir galiojančias nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas, apribojant atitinkamiems subjektams 
taikomas lengvatas tik nekomerciniams tikslams (jų pagrindin÷ms funkcijoms) naudojamam nekilnojamajam 
turtui, taip pat atsisakyti iš esm÷s komercin÷je veiklai taikomų lengvatų:

• atsisakyti lengvatų valstyb÷s ir savivaldyb÷s įmonių, biudžetinių įstaigų, Lietuvos darbo biržos ir darbo rinkos 
mokymo tarnybos NT, nes jų valdomo turto savininkas yra valstyb÷ ir savivaldyb÷s (lengvatos dubliuojamos);

• apriboti lengvatą visų religinių bendruomenių NT, taikant tik nekomercinei veiklai ir kulto apeigų reikmenų 
gamybai naudojamam NT. Lengvata komercinei veiklai naudojamam religinių bendruomenių NT iškraipo 
konkurenciją;

• apriboti lengvatą žem÷s ūkio įmonių ir kooperatyvų NT, taikant ją ne visam, o tik žem÷s ūkio veikloje jų 
naudojamam NT;

• atsisakyti lengvatų laidojimo paslaugoms teikti naudojamam NT, kadangi tai savo esme yra normali komercin÷ 
veikla ir tarptautin÷je praktikoje toks turtas neišskiriamas; 

• neįgaliųjų asociacijų ir jų įmonių, mokslo ir studijų institucijų bei švietimo įstaigų  NT taikomą lengvatą apriboti tik 
jų veikloje naudojamam NT, taip apribojant galimybes išnaudoti atitinkamą statusą mokesčio lengvatai įgyti jiems 
priklausančio turto nuomos atveju.



Finansų ministerijos siūlymas

I. Finansų ministerija, įvertinusi pateiktų alternatyvų privalumus ir trūkumus, siūlo:

•rinktis II alternatyvą: 
aukštesnę neapmokestinamąją vertę pagrindiniam gyvenamajam būstui, 
suteikiant teisę savivaldyb÷ms ją sumažinti, 
ir fiksuotą minimalų tarifą pirmajam gyvenamajam būstui;

• numatyti papildomas lengvai administruojamas lengvatas antriniam ir pagalbiniam turtui;

• peržiūr÷ti galiojančias nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas.

II. Finansų ministerija nemato kliūčių prad÷ti taikyti naujas apmokestinimo taisykles 
nuo 2011 metų (kaip tik bus nustatytos naujos nekilnojamojo turto vidutin÷s rinkos 

vert÷s),
jeigu atitinkamos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisos būtų pateiktos kartu su 2011 metų 
valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu.


