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TEIKIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS
ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ,
PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMU NR. T-288, PAKEITIMO
Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) 2018 m. rugsėjo 6 d.
sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių
miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) 1 punktu patvirtino
Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą nuostatus (toliau – Nuostatai) (Teisės aktų registre galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022
m. gegužės 16 d.)
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. spalio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo Nr. VIII-1725 12 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 132 straipsniu įstatymą
(toliau – Pakeitimo įstatymas), kuris įsigaliojo 2020 m. liepos 1 d. Pakeitimo įstatymu buvo
pakeistos Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio nuostatos, tarp kurių eliminuota pareiga savivaldybės
tarybai vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyti vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus bei įtvirtinta
pareiga nustatyti vietinės rinkliavos grąžinimo tvarką. Taip pat Pakeitimo įstatymu Rinkliavų
įstatymas buvo papildytas 132 straipsniu, kuriuo įstatymų leidėjas patvirtino vietinės rinkliavos
grąžinimo atvejų baigtinį sąrašą.
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas),
atlikdamas Šiaulių miesto savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatė, kad Nuostatų 17.3, 17.4,
17.5 papunkčiuose nustatyti papildomi vietinės rinkliavos grąžinimo atvejai, nei nustatyta Rinkliavų
įstatyme, kada sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama. Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio
1 dalies 4 punkte yra aiškiai nustatyta, kad savivaldybės taryba vietinės rinkliavos nuostatuose
nustato vietinės rinkliavos grąžinimo tvarką (kaip būtent turi būti grąžinama vietinė rinkliava ar jos
dalis), bet ne pačius grąžinimo atvejus. Be to, Rinkliavų įstatymas savivaldybių taryboms nesuteikia
teisės detalizuoti Rinkliavų įstatymo 132 straipsnyje nustatytų vietinės rinkliavos grąžinimo atvejų
ar numatyti papildomų. Todėl darytina išvada, kad Nuostatų 17.3, 17.4, 17.5 papunkčiai prieštarauja
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Rinkliavų įstatymo 132 straipsnio nuostatoms. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytus Nuostatų
17 punkto papunkčių prieštaravimus Rinkliavų įstatymo nuostatoms, būtina ir Nuostatų 18 punkto
korekcija.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Rinkliavų įstatymo 12 straipsnyje yra nustatyta, kad
„savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, kuriuose nustato (...)
vietinės rinkliavos grąžinimo tvarką“. Nuostatų 1 punkte nustatyta, kad „Vietinės rinkliavos už
leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo nuostatai nustato
šios rinkliavos dydžius (įskaitant ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymą, kai leidimas prekiauti ar
teikti paslaugas išduodamas organizuojant viešąjį konkursą), viešojo konkurso organizavimo tvarką,
vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką, lengvatas ir grąžinimo atvejus“. Atsižvelgiant į Rinkliavų
įstatyme nustatytą teisinį reglamentavimą, būtina Nuostatų 1 punkto korekcija, suderinant su
Rinkliavų įstatymo nuostatomis.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
(toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų –
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas,
vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų
veikla ir jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus. Teisėtumo principas įpareigoja laikytis teisės aktų hierarchijos ir užtikrinti, kad
žemesnės galios teisės aktai atitiktų visų aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių
miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti
paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame
posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui
raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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