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TEIKIMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS 2009.06-26 SPRENDIMO NR.

T2-270 1 PUNKTU PATVTRTTNTU PREKYBOS IR PASLAUGU TEIKIMO MIESTO
vIESoSIoSE vIEToSE VIETINES RINKLIAVOS NIUOSTATU 4 PUNKTO

PANAIKINIMO

Klaipedos miesto savivaldybes taryba (toliau - Savivaldytres taryba) 2009-06'26 sprendimo

Nr. T2-270 ,,Del prekybos ir paslaugq teikimo miesto vie5osiose vietose vietines rinkliavos

nuostatq ir preky-bos 
- 
ir paslaugq ieikimo Klaipedos miesto vie5osiose vietose taisykliq

patvirtinimo., I punktu patvinino Prekybos ir paslaugq teikimo tniesto vieSosiose vietose vietines

rinkliavos nuostatus ltoiiau - Nuostatai). Nuostatai nauja redakcija buvo iSdestyti Savivaldybes

tarybos 20ll-05-26 sprendimu Nr.T2-144, ir i5 dalies pakeisti '20lI-06-23 Savivaldybes tarybos

sprendimuNr. T2-203.
Nuostatq 4 punktas numato, kad ,,kai vieta prekiauti ar teikti paslaugas skiriama konkurso

b[du, ja laimejEi prekiautojas ar paslaugq teikejas moka konkur:so metu pasiulyt4 rinkliav4 kuri

negali-b[ti ̂ uz"sie, kaip iawirtinta savivaldybes tarybos sprenLdimu. Konkurso metu pasi[lytas

rinkliavas atskirai tvirtina savivaldybes taryba".
Lietuvos Respublikos rinkliavq [statymo (toliau - Rinkliavrl istatymas) 11 straipsnio 1

dalies 2 punktas nusiato, kad savivaldybes taryba turi teisE nuslatyti vietinq rinkliav4 tl, leidimo

prekiauti ar teihi paslaugas savivaldyb1s tarytfi6s nustatytose vietiosiose vietose iidavimq (vieYaja
'vieta, 

kurioje vykdoma prelEba, teikiamos paslaugos, lailEtina savivaldybos teritoriioie esanti

savivaldybii ar valstybti nuotorybes rcise priklausanti ar patikejimo teise valdoma teritorija

(iislcyrus iinuomotq ar perduotq naudotis teritorijQ, kurioie teikiamos paslaugos, taip pat

uykio*o prelEba i"o (iS) laikinujq prelrybos irengini4 kiosk4 paviljont4 prelqtbai pritaileytq

iutomobtitqai prieknb4' lauko kavinitp). Rinkliavq lstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 punktai teigia, kad

savivaldybis tiryba ,iro ,prrndimu nustato vietinq rinkliavq. bei tvirtina vietint2s rinkliavos

nuostatus, o 13 straipsnio 1 dalis nurodo, kad vietinds rinkliavos dydis nustatomas vietinds

r inkl iav o s nuo s tatuo s e.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (tolirru - Teismas), nagrinedamas

administracinE bylq Nr. Aae2-2 45312011 vietines rinkliavos nustatymo klausimu, pasisake, kad

,,potencialut itrittiros moketojas, nor€damas igtti tam tilvq teisq, turdtL Zinoti ne tik rinkliavos

iyd6 bet ir jos mokejimo tvarkq kuri turi buti nustatyta vietinds rinkliavos nuostatuose. Kad mindti

subjehai [aleta igyti tam tilvq teisq, turi buti nustatyta savivaldyb€s tarybos sprendimu vietin€

rinkliava ir patvirtinti vietinei rinkliavos nuostatai. Taigi vietinds rinkliavos mokeiimo teisinis

santykis yra atskirtas nuo vietinds rinkliavos nustatymo teisiniy santykib pastarieii laikn prasme

turi bilti pirmesni, nes rinkliava gali buti mokama tik tada, kai yra nustatyta istatymq numatyta

tvarkn. vietin€s rinkliavos iskaitomos isavivaldybes biudietq ()linkliavuistaUmo 16 straipsnio 2,
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dalis), tai reiikia jq privalomq pobildi ir lemia, knd ii nera sutortinio pobildiio mokeiimas, yra

r e g l a m e n t u o j a m a v i e 3 o s i o s , o n e p r i v a t i n € s t e i s d s n o r m o m i s , < . . . >

ffiendfndima bendruomeniq atstovavimu pagristq savivaldos teisq, turi pozityviq pareigq priimti

sprendimus jos isimtinei kompetencijai priskirtais klausimais. Sltrendimas del vietinds rinkliavos

dydiio nustatymo, rinkliavos nuostah4 patvirtinimas, savo teisine prigimtimi yra bendro pobildiio

iorminiai triru qktai, kurie tur\trabAti tuikomi ii esm\s neapibreitam subiehq ratui' Bendro

pobadiio norminds taisykles nustatymas civiliniu sandoriu neatitinka vieiosios valdiios
'ignendinimo 

princip6 priefitarauja toiio affio teisinei prigimiiai. Kita vertus, konkretus rinkliavos

iloketojas neprivalo buti tvirtinamas savivaldybds tarybos ,sprendimu, rinkliavos moketojo

subiehfskumis nesusijqs su ifiimtine savivaldybes tarybos kompeteznciia. Tai papildomai pagrindiia,

argumentq kad rrnitravos nustatymas ir jos mokeiimas yra s,avarankiikos prigimties teisiniai

s antyki ai, at s ir and anty s s av ar anki i kai s p agr indai s'
<...> Rinkliiva nera sandorii, jbs tvirtinimas po konl;urso reiikia individualios, o ne

bendros taisykles nustatymq. Visiems potencialiems mo-kdtoiams vietinds rinkliavos mokeiimo

sqlygos turi buti isdestytos nuostatuos'e, j4 dydis turi buti iinomas i3 anksto, o ne paaiikdti

p as ib ai gus konkur sui " .' 
Apibendrindamas auksdiau i5destytus argumentus, Teismas konstatavo, kad ,onors vietinds

rinkliavos nustatymas yra savivaldybes ioryUoi a*krecija, ji tu,ri buti suprantama kaip subiewo

teisind galia, suponuota pareigos priimti sprendimq isimt'inds kompetencijos klausimais'

Kompetencija suprantama 
-knip-vieioio 

admiiistravimo- subjethui suteikti igalioiimai ir jam

nustatyti teisiniai [pareigojimai, tai ieiikia, kad jam leidZiatna elgtis tik taip, knip nustato

istatymas".
[vertinus Teismo pateiktq isaiskinimq darytina i5vada, ltad Nuostatq 4 punktas paLe.idLia

Rinkliav4 istatymo 13 straipsnyje numatytur-ribo.li*rx , - ,tai yra vietines_ rinkliavos dydis turi buti

nustatytas vietines rinkliavos nuostatuos. i, zinornus i5 anksto, o ne paaisketi konkurso metu ir bflti

tvirtinamas atskiru savivaldybes tarybos sprendimu po konkurso.

Vadovaudamasi Lietuvos Respubiikos savivaldybiq administracines prieZiflros istatymo 5

straipsnio 1 dalies 1 punktu, sifrlau: .i. 1 -:,
1. Artimiauriu*. Savivaldybes tarybos posedyje (bet rLe veliau kaip per vien4 menes!)

svarstyti Klaipedos miesto savivaliybes tarybos zoog-oe-26 spr,rndimo Nr-T2-270 ',Del prekybos

ir paslaugq teikimo miesto viesosiose vietose vietines rinkliavos nuostatq ir prekybos ir paslaugq

teikimo Klaipedos miesto viesosiose vietose taisyklirl patvirtininro" 1 punktu patvirtinto Prekybos

ir paslaugq teikimo miesto viesosiose vietose vietines rinkliavc,s nuostatq 4 punkto panaikinimo

klausim4.
2. Apie priimt4 sprendim4 prane$ti Vyriausybes atstovui per 10 dienrtr nuo sprendimo

priemimo dienos.
Atkreipiu Mero demesi i tai, kad pagal Lietwos Respublikos savivaldybitt administracines

prieZiuros istatymoT straipsnio-9 dali meras artimiausiame iavivaldybes tarybos posedyje su Siuo

teikimu privalo supaZindinti tarybos narius'
Taip pat informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybes atstovas, vadovaudamasis Lietuvos

Respublikos savivaldybiq administracines prieZiuros istatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktu, gali

nustatyti kit4 teikimo [vykdymo terminzu jeigu bus gautas pagal kompetencij4 savivaldybes

administravimo subjekto prasymas si term"inq piatgsti. Piasymai nustatyti kit4 teikimo irykdymo

termin4turi bflti motyvuotas ir pagristas.
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