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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2017 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. TS-235 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ
TVARKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO
2018 m. kovo __ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, atsižvelgdama į vietinės rinkliavos administravimo programos
technines kliūtis ir vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų tikslinimą, n u s p r e n d ž i a :
1. Pakeisti Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Visagino savivaldybės tarybos 2017 m.
gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ 1 punktu:
1.1. Pakeisti 8 punktą ir išdėstyti jį taip:
„8. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie neturi kito nekilnojamojo turto, tik
negyvenamuosius sodo paskirties, žemės ūkio ar garažų paskirties objektus, mokėjimo pranešimai
pateikiami vieną kartą per metus. Vietinę rinkliavą mokėtojas turi sumokėti iki einamųjų metų gruodžio
22 d.“
1.2. Pakeisti 10 punktą ir išdėstyti jį taip:
„10. Mokėjimo pranešime nurodyta Vietinė rinkliava sumokama kas ketvirtį į
Administratoriaus sąskaitą:
10.1. už I ketvirtį – iki einamųjų metų kovo 31 d.,
10.2. už II ketvirtį – iki einamųjų metų birželio 30 d.,
10.3. už III ketvirtį – iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.,
10.4. už IV ketvirtį – iki einamųjų metų gruodžio 22 d.“
1.3. Pridėti 10‘ punktą ir išdėstyti jį taip:
„10’. Už 2018 m. I ketvirtį mokėjimo pranešime nurodyta Vietinė rinkliava sumokama į
Administratoriaus sąskaitą iki einamųjų metų balandžio 15 d.“
1.4. Pakeisti 11 punktą ir išdėstyti jį taip:
„11. Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, Vietinę rinkliavą gali sumokėti už
visus metus iš karto, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d.“
1.5. Pakeisti 17 punktą ir išdėstyti jį taip:
„17. Rinkliavos mokėtojui, nesumokėjusiam vietinės rinkliavos per Nuostatų 8, 10 ir 11
punktuose nustatytus mokėjimo terminus, ketvirčiui pasibaigus už kiekvieną pavėluotą dieną
skaičiuojami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyto dydžio uždelstos sumos delspinigiai. Už
2018 m. I ir II ketvirčius delspinigiai neskaičiuojami.“
2. Paskelbti apie sprendimo priėmimą savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų
registre.
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