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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-55
„DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo
Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (paskelbta
Teisės aktų registre 2017-09-07 Nr. 2017-14287; toliau − Įsakymas). Šiuo nuo 2017 m. rugsėjo 8 d.
įsigaliojusiu Įsakymu patvirtintas Žemės mokesčio administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės)
pakeitimas, nauja redakcija išdėstyti Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703;
toliau − deklaracija), bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma
(KIT716; toliau − tikslinimo forma). Pakeitimai taikomi apskaičiuojant 2017 ir vėlesnių metų žemės
mokestį.
Esminiai pakeitimai:
1. Papildytos Taisyklių nuostatos dėl pereinamojo laikotarpio pasibaigimo:
1.1. nuo 2017 m. nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas žemės sklypo vertės
padidėjimo (palyginus su 2012 m. žemės sklypo mokestine verte) mažinimas;
1.2. nuo 2018 m. nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas ribojimas, kad,
apmokestinant žemės ūkio paskirties žemę, žemės mokestis neturi viršyti 0,29 euro už arą.
2. Patikslintos Taisyklių nuostatos dėl žemės mokesčio sumokėjimo termino nustatymo:
2.1. kai mokesčio mokėtojui pateikiama deklaracija po mokesčio sumokėjimo termino, po
ataskaitinių metų lapkričio 15 dienos, tai deklaracijoje nurodoma žemės mokestį sumokėti per 10
dienų, skaičiuojamų nuo deklaracijoje nurodytos apskaičiavimo dienos (iki pakeitimo buvo
nurodoma sumokėti nedelsiant);
2.2. mokesčio mokėtojui pateikiamoje tikslinimo formoje taip pat nurodomas žemės
mokesčio sumokėjimo terminas per 10 dienų, skaičiuojamų nuo tikslinimo formoje nurodytos
apskaičiavimo dienos (iki pakeitimo buvo nurodoma nedelsiant).
3. Papildytos Taisyklių nuostatos, jog tikslinimo formos EDS vartotojams papildomai paštu
nesiunčiamos.
4. Nauja redakcija išdėstytos Taisyklių nuostatos dėl informacijos mokesčių klausimais
teikimo.
5. Dėl Taisyklių nuostatų pakeitimo nauja redakcija išdėstomos deklaracijos bei tikslinimo
formos.
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