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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau —
VMI prie FM) informuoja, kad 2019 m. gruodžio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13, 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2691 (toliau
— Įstatymas Nr. XIII-2691), kuris įsigalioja 2020 m. liepos 1 d., taip pat 2019 m. gruodžio 19 d.
priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 103 straipsnio
pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2733 (toliau — Įstatymas Nr. XIII-2733), kuris įsigalioja nuo 2022 m.
sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus).
Esminiai pakeitimai:
1. Įstatymu Nr. XIII-2691 papildžius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo (toliau — MAĮ) 13 straipsnį 29 punktu, įvestas naujas motorinių transporto priemonių
registracijos mokestis. MAĮ 14 straipsnis papildytas 61 dalimi, kurioje numatyta, kad motorinių
transporto priemonių mokestis pagal MAĮ administruojamas tiek, kiek tai nustatyta Lietuvos
Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme (toliau —
Įstatymas).
Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 7 straipsnį motorinių transporto priemonių registracijos
mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokestines
prievoles mokesčio mokėtojams teikia valstybės įmonė „Regitra“. VMI prie FM ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų ministro įgaliota institucija keičiasi
mokesčiui administruoti reikalinga informacija.
2. 2019 m. gruodžio 19 d. priimtu Įstatymu Nr. XIII-2733 pakeista 103 straipsnio 2 dalis,
siekiant patobulinti ir paspartinti šiuo metu veikiančio Lietuvos Respublikos hipotekos registro
(toliau — Hipotekos registras) veiklos procesus: sukurti elektronines paslaugas įkeitimo sandorio
šalims, optimizuoti sąveikas su susijusiais registrais, skatinti naudotis įkeitimo institutu.
Atsižvelgiant į tai, bus nustatytas įstatyminis pagrindas valstybės informacinių išteklių
optimizavimui: įkeitimai bus registruojami Sutarčių registre (Sutarčių registras bus
reorganizuotas ir vadinsis Sandorių ir teisių suvaržymų registru), o hipotekos bus registruojamos
reorganizuotame Nekilnojamojo turto registre, nebeliks Hipotekos registro. Todėl pagal
Įstatymą Nr. XIII-2733 MAĮ 103 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytais atvejais mokesčių
administratorius duomenis apie priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymą, pakeitimą ar
pabaigą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas, pateikia priklausomai nuo įkeisto objekto
— Nekilnojamojo turto registrui arba Sutarčių ir teisių suvaržymų registrui ir priverstinė
hipoteka (įkeitimas) įregistruojama atitinkamai Nekilnojamojo turto registre arba Sutarčių ir
teisių suvaržymų registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka.
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