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Jurbarko raj ono savivaldybes tarybai
Jurbarko raj ono savivaldybds merui
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DBL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS 2014 M. LApKRIitO 2i
D.
SPRENDTMO NR. T2-368 ,,DEL VIETINIU INKLIAVU NUOSTATU PATVIRTINIMO,,
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Jurbarko raj ono savivaldybes taryba 2014 m.lapkridio 27 d. sprendimu Nr. T2-36g
,,Ddl
vietiniq rinkliavq nuostatq patvirtinimo.. patvirtino Jurbarko rajono savivaldybes vietiniq
rinkliavq
nuostatus (toliau - Nuostatai).

Nuo 2017 m. lapkridio I d. isigaliojo Lietuvos Respublikos rinkliavq
istatymo
Nr' VIII-1725 5,6,9, 10, 17, 12, 13, 14, 15 straipsniq ir IV skyiiaus pavadinimo'pakeiiimo

Pakeitimo istatymas), isskyrus pakeitimo istatymo 5 straipsnio 1 ii 2 dalis.
5 straipsnio 1 dalis galiojo iki2017 m. gruodLio3l d., o Sio straipsnio 2 dalis
m. sausio I d.
Jurbarko rajono savivaldybes taryba savo patvirtintq Nuostatq nepakeite ir su
aktualios
redakcij os Lietuvos Respublikos rinkliavq
nesuderino,
iodel
:
istatymu
1. Nuostatv 7.6 papunktis ir 30 punktas priestarauja Lietuvos Respublikos rinkliavq
istatymo 11 straipsnio 1 daliai.
Nuostatq 7'6 papunktyje nustatyta, kad nustatoma vietine rinkliava uZ gyv[nq (Sunq,
kadiq) laikym4 daugiabudiuose namuose. Nuostatq 30 punkte nurodyta, kad nustatomas
vietinds
rinkliavos uZ gyvunq (1unq, kadiq) laikym4 daugiabudiuose namuose dydis 2,8 Eur
metams.
Pakeitimo islatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad,pripaListamas netekusiu galios
Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymo 11 straipsnio 1 dalies f prottur. Siame punkteluvo
nustatyta, kad savivaldybes taryba turi teisg savivaldybes teritorijoje nustatyti vieting
rinkliavE uL,
gyvDnq (Sunq, kadiq) laikym4 daugiabudiuose namuose. Todel nuo jOtS
m. sausio 1 c.
savivaldybiq tarybos nebeturi teises nustatyti vieting rinkliav4 uZ gyv[nq laikym4
daugiabudiuose
gyvenamuosiuose namuose.
2. Nuostatai priestarauj a:

istatymo 12 straipsnio

3 ir 5 punktams, nes

e Nuostatuose nenustatytos

vietines rinkliavos uZ
savivaldybes teritorijoje i5davim4 lengvatos ir
rcinius renginius i5davim4 lengvatos, nenustatytas
delspinigiq dydis, jq apskaidiavimo, mokejimo tvarka ir atleidimo nuo delspinigiq
atvejai
2.2. Lietuvos Respublikos vietos savi
savivaldybes veiklos ir savivald
savivaldybes institucijq ir kitq
veiklos klausimais priimti spren

igyvendinimu, visais atvejais turi buti pagristi ist

grindq istatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
kad teises nofinos iuri dereti tarpusavyje,
ti aukStesnes teisines galios teises aktams.
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