VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2018-10-04 Nr. (32.42-31-1E)RM-34308

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 2018 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. VA-73 „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 2018-09-26 Nr. 2018-15075; toliau − Įsakymas). Šiuo Įsakymu patvirtintas Žemės
mokesčio administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimas, nauja redakcija išdėstyta Žemės
mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703; toliau − deklaracija) bei Žemės mokesčio
apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma (KIT716; toliau − tikslinimo forma). Pakeitimai
taikomi apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų žemės mokestį.
Esminiai pakeitimai:
1. Patvirtinta nauja deklaracijos forma, kurios dalyje „Svarbi informacija“ nurodomas
žemės mokesčio sumokėjimo terminas bei pateikiama mokėjimo nurodymui užpildyti reikalinga
informacija. Siekiant išvengti deklaracijos formos keitimo, deklaracijos formoje nurodoma nauja
nedetalizuota dalis „Kita informacija“, kurioje formuojant deklaraciją bus pateikiama
atitinkamais kalendoriniais metais žemės savininkui aktuali informacija (pačioje patvirtintoje
deklaracijos formoje ši informacija nedetalizuojama). Iki pakeitimo deklaracijos dalyje „Svarbi
informacija“ mokesčio mokėtojui buvo pateikiama šešiuose punktuose išdėstyta detalizuota
informacija.
2. Patikslintas deklaracijos priedas, kuriame dėl pasibaigusio pereinamojo laikotarpio
(2013-2017 m.) pakeistas 8 stulpelio pavadinimas bei atitinkamai patikslintos po lentele išdėstytos
pastabos.
3. Patvirtinta nauja deklaracijos tikslinimo forma, kuri patikslinta analogiškai, kaip ir
deklaracijos forma.
4. Patikslinti Taisyklių papunkčiai, kuriuose aprašomi naujai patvirtintos deklaracijos
formos ir jos priedo užpildymo laukeliai.
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