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Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 
 
 
 
 
 
DĖL 2022-05-26 d. raštu (5.52Mr-04)-6K-2203312  pateikto Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 

projekto 
 

 
Asociacijos „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), mokesčių darbo grupė išnagrinėjo 
Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo (NTMĮ) pakeitimo projektą ir teikia pastabas: 
 

1. Pritariame naujai koncepcijai, pagal kurią apmokestinamas konkretus turtas esantis 
konkrečioje savivaldybėje ir surinktas nekilnojamo turto mokestis (NTM) tenka tos 
savivaldybės biudžetui. Taip pat pritariame principui, kad savivaldybės gali diferencijuoti 
mokesčio tarifus atsižvelgdamos į tam tikrus kriterijus. Abejonių kelia tik vienas kriterijus – 
asmens socialinė padėtis. Kaip rodo praktika, pajamų, pelno ar turto apmokestinimas 
atsižvelgiant į socialinę padėtį labai dažnai lemia piktnaudžiavimą. Todėl šio kriterijaus 
palikimas įstatyme diskutuotinas.   

2. Toks NTM, kokį siūloma įdiegti šiais pakeitimais, atitinka pasaulinę gerąją praktiką. Turto 
savininkai moka savivaldybei, kad ši galėtų tvarkyti infrastruktūrą, kuria naudojasi turto 
savininkai ar jų nuomininkai. Todėl pasakius A, reikia pasakyti B. Kiekvienas nekilnojamo turto 
objektas yra tam tikros vietinės infrastruktūros dalis. Kiekvienas turto naudotojas naudojasi ir 
ta infrastruktūra, taip kaip naudojasi pvz. elektros energija ar vandeniu. Nėra įprasta, kad 
didelės naudotojų grupės (pvz. valstybės įmonės) arba galintys mokėti vartotojai (pvz. 
ministerijos) nemokėtų už kanalizaciją ar centrinį šildymą. Lygiai taip pat, visų nekilnojamo 
turto objektų savininkai turėtų mokėti savivaldybei NTM. Todėl – kaip ir anksčiau – 
Investuotojų Forumas nuosekliai siūlo visuotinį nekilnojamo turto mokestį. Kai kam vis dar 
atrodo, kad jei valstybė mokės savivaldybės NTM, tai bus pinigų kilnojimas iš vienos kišenės į 
kitą. Tačiau sistemiškai tai tokia pati neteisinga mintis, kaip pasiūlyti, kad valstybės įmonės 
nemokėtų PVM arba jų tarnautojai – GPM. Sistema turi būti vieninga, logiška ir nuosekli. Jei 
ministerija naudoja pastatą Gedimino prospekte, jis turi mokėti Vilniaus savivaldybei NTM, 
nes Vilniaus savivaldybė prižiūri Gedimino prospekto infrastruktūrą.  

3. Atitinkamai, siūlome naikinti visas NTM lengvatas išvardintas įstatymo 7 str. Svarstytina palikti 
nebent lengvatą kulto reikmėms naudojamiems pastatams. Dėl visų kitų pastatų (tarkime, 
priešgaisrinės ar aplinkosauginės paskirties, kur gali kilti pagrįstų klausimų) savivaldybės pagal 
naują įstatymo projektą turės teisę nustatyti diferencijuotus tarifus, todėl turės galimybę 
atsižvelgti į ypatingus atvejus. Tai būtų daug labiau pagrįsta, negu palikti įstatyme sovietmečiu 
kvepiančias išimtis profsąjungų ar neįgaliųjų organizacijų turtui. Paklauskime savęs: o kam 
apskritai profsąjungoms arba neįgaliųjų organizacijoms reikia turėti nuosavo nekilnojamo 
turto? Akivaizdu, kad tai tiesiog sovietmečio palikimas, kurio senai laikas atsikratyti. O kiek yra 
nekilnojamo turto kapinėse ir kuo jis ypatingas, kad jam įstatymu reikia nustatyti išimtį? Kodėl 
turėtų likti išimtis kooperatinėms žemės ūkio bendrovėms, negi jų pastatai nėra vietinės 
infrastruktūros dalis? Tas pats pasakytina apie kūrybines dirbtuves ir t.t. 



 

 

Totorių g. 5-21,  
LT-01121 Vilnius, Lithuania  
Tel.: +370 5 275 52 58  
Email: info@investorsforum.lt 

 
 
 
 

Įmonės kodas: 224996640, PVM mokėtojo kodas: LT100006916918 
Totorių g. 5-21, Vilnius, LT-01121, Lietuva, info@investorsforum.lt  
Banko sąskaita: LT57 7044 0600 0138 6560 

4. Mums nelabai suprantama projekte įrašyta galimybė 65 m. amžiaus sulaukusiam asmeniui 
atidėti mokesčio mokėjimą. Suėjus 10 m. terminui, atidėta mokesčio suma sistemiškai 
vertinant tampa nepriemoka, kuri išieškoma bendra tvarka. Užprogramuoti masines 70-mečių 
turimo nekilnojamo turto varžytines, tam kad būtų sumokėti jų atidėti mokesčiai, neatrodo 
labai gera mintis. Gal geriau būtų sieti atidėtą mokesčio sumą su paveldėjimu ir numatyti 
prievolę paveldėtojui sumokėti NTM. Gal yra kokia geroji praktika kitose valstybėse, kuria būtų 
galima pasinaudoti. 

5. Dėl minimalios mokesčio sumos, manome, kad kaip ir žemės mokesčio atveju, būtų logiška 
nustatyti tą pačią minimalią mokesčio sumą – 5 EUR. 

6. Apibrėžiant pagrindinį gyvenamąjį būstą siūlome į būsto paskirčių sąrašą įtraukti ne tik sodų 
bet  ir poilsio paskirties statinius (patalpas), nes Lietuvos kurortinėse vietovėse nemaža dalis 
žmonių gyvena tokio pobūdžio patalpose.  

 
 

* * * 
 
Esant reikalui, Investuotojų Forumo mokesčių darbo grupės nariai yra pasirengę detaliau pristatyti čia 
pateiktus pasiūlymus. 
 
 
Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 


