PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d.
sprendimu Nr. T-164
(pakeista 2016 m. sausio 28 d.
sprendimu Nr. T-2,
2017 m. liepos 5 d. sprendimu
Nr. T-130)
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE
VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Biržų rajono savivaldybės
(toliau – Savivaldybė) tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (toliau – Vietinė
rinkliava) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vietinės rinkliavos rinkimo už leidimo
prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo tvarką, dydžius, lengvatas Vietinės
rinkliavos mokėtojams, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.
2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir galioja
visoje Savivaldybės teritorijoje.
3. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.
4. Vietinė rinkliava netaikoma asmenims, prekiaujantiems nuomojamose ir privačiose
valdose (kai mokamas žemės arba žemės nuomos mokestis) bei prekyvietėse.
5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
5.1. viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei
nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar
perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš)
laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų,
lauko kavinių;
5.2. masinis renginys – šventė, festivalis ar kitas didelei žmonių grupei skirtas
renginys, kurį organizuoja valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, fiziniai asmenys,
juridiniai asmenys, suderinę renginio laiką ar jo organizavimo tvarką su reikiamomis
savivaldybės institucijomis;
5.3. viena vieta – prekybai ar paslaugai teikti skirta iki 9 kv. m ploto teritorija arba 1
automobilio stovėjimo vieta automobilių stovėjimo aikštelėje.
Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
II SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS OBJEKTAI IR DYDŽIAI
6. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas (išskyrus laisvalaikio ir
pramogų paslaugas) išdavimą (vieną vietą):
6.1. viešosiose vietose:
6.1.1. Biržų mieste:
6.1.1.1. vieną parą – 10 Eur;
6.1.1.2. vieną savaitę – 30 Eur;

6.1.1.3. vieną mėnesį – 100 Eur;
6.1.2. kitose seniūnijose:
6.1.2.1. vieną parą – 2 Eur;
6.1.2.2. vieną savaitę – 8 Eur;
6.1.2.3. vieną mėnesį – 20 Eur;
6.2. kultūrinių, sporto ir kitų masinių renginių metu:
6.2.1. lauke:
6.2.1.1. Biržų mieste:
6.2.1.1.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais, tautodailės kūriniais, žaislais –
10 Eur;
6.2.1.1.2. prekiauti kitomis prekėmis ar teikti paslaugas – 15 Eur;
6.2.1.2. kitose seniūnijose:
6.2.1.2.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais, tautodailės kūriniais, žaislais –
2 Eur;
6.2.1.2.2. prekiauti kitomis prekėmis ar teikti paslaugas – 5 Eur;
6.2.2. Savivaldybei priklausančių įstaigų patalpose – 3 Eur.
7. Vietinė rinkliava už leidimo teikti laisvalaikio ir pramogų paslaugas išdavimą (vieną
parą):
7.1. vandens plaukiojimo priemonių, dviračių, riedučių, elektromobilių, kartingų ir
pan. nuomos – 10 Eur;
7.2. kitas laisvalaikio ir pramogų paslaugas Biržų mieste – 50 Eur, kitose seniūnijose
– 15 Eur.
8. Vietinės rinkliavos dydį Savivaldybės taryba gali kartą per metus indeksuoti,
taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis kaip 1,1.
III SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
9. Vietinė rinkliava mokama eurais ir įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.
10. Vietinė rinkliava mokama į Biržų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą
nurodant mokėjimo paskirtį „Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose
išdavimą“. Vietinė rinkliava sumokama prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas.
11. Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas išduoda seniūnijos. Išduoti leidimai
registruojami Leidimų registre.
12. Prieš išduodant leidimą naudotis viešo naudojimo objektais, kuriuos valdytojo teise
valdo įstaigos, būtina suderinti su šiomis įstaigomis.
13. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui:
13.1. kai sumokėta daugiau negu buvo Savivaldybės tarybos nustatyta (grąžinama
permoka);
13.2. jeigu leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Vietinės
rinkliavos mokėtojo.
14. Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis raštišku rinkliavos mokėtojo
prašymu, jei jis pateikia prašymą Savivaldybės administracijai per vieną mėnesį nuo jos
sumokėjimo.
IV SKYRIUS
LENGVATOS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS
15. Vietinė rinkliava už suteiktą vietą prekiauti arba (ir) teikti paslaugas neimama iš:
15.1. asmenų, renginių metu prekiaujančių žemės ūkio produkcija, išauginta
asmeniniame arba ūkininko ūkyje;

15.2. asmenų, prekiaujančių savo ūkyje (įmonėje) užaugintais (pagamintais)
ekologiškais produktais (išvardintais galiojančiame ,,Ekoagros“ išduotame sertifikate);
15.3. komercinių renginių rėmėjų šių renginių metu;
15.4. mokinių mokomųjų bendrovių;
15.5. Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų bei registruotų ne pelno siekiančių ir
visuomeninių organizacijų jų organizuojamų renginių metu.
16. Savivaldybės taryba turi teisę ir kitais atvejais nustatyti lengvatas Vietinės
rinkliavos mokėtojams arba atleisti nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Vietinės rinkliavos rinkimą ir surinktų rinkliavos lėšų apskaitą Savivaldybės
biudžete kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius.
18. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
__________________

