ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-10-26 SPRENDIMU
NR. TS – 252 PATVIRTINTO MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO
FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO
2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V.TS–127
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos
2011-10-26 sprendimu Nr. TS – 252 patvirtinto Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims
tvarkos aprašo:
1. 5 punktą, išbraukdama žodžius „100 (vienas šimtas) litų ..., gaunamos iš darbo santykių ar
individualios veiklos“ ir išdėstydama jį taip:
„5. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo mokesčių, kai mokesčio suma yra 29 (dvidešimt
devyni) eurai ir didesnė, fizinio asmens vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos
nariui, per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo padavimo mėnesio mažesnės už 1,5 valstybės
remiamų pajamų dydžio ir nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir piniginių lėšų
turima bendra vertė asmeniui neviršija 50 000 eurų, o šeimai – 80 000 eurų, ir atitinka vieną iš
sąlygų:“.
2. 7 punktą, papildydama 7.10 punktu ir išdėstydama jį taip:
„7.10. pažymą iš valstybės įmonės Registrų centro (išskyrus socialinę pašalpą gaunančius
asmenis).“
3. 9 punktą, išbraukdama žodžius „Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyrius“ ir išdėstydama
jį taip:
„9. Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu mokesčius administruojantis
struktūrinis padalinys, remdamasis Komisijos motyvuota išvada, rengia ir pateikia Savivaldybės
tarybai sprendimo projektą.“
4. 11 punktą, išbraukdama žodžius „Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyrius“ ir
išdėstydama jį taip:
„11. Jei paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagristą
sprendimą dėl mokesčio lengvatos suteikimo, Savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio
lengvatos suteikimo pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybės
tarybos sprendimo projektą parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu
mokesčius administruojantis struktūrinis padalinys.“
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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