PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. lapkričio 8d.
sprendimu Nr. B-TS- 1189

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI IR TEIKTI PASLAUGAS
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOSE VIETOSE NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinė rinkliava už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos nustatytose viešosiose vietose yra Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams,
prekiaujantiems ar teikiantiems įvairias paslaugas savivaldybės teritorijoje esančioje savivaldybei ar
valstybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje nuo (iš)
laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko
kavinių.
2. Vietinė rinkliava netaikoma asmenims, prekiaujantiems nuomojamose ar perduotose
naudotis teritorijose.
3. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.
II. VIETINĖS RINKLIAVOS OBJEKTAI IR DYDŽIAI
4. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas išdavimą (vieną vietą):
4.1. viešosiose vietose (Vilkaviškio miesto bei kitų seniūnijų teritorijose – suderintose su
seniūnais, Savivaldybės įstaigų teritorijose – suderintose su šių įstaigų vadovais):
4.1.1. Vilkaviškio mieste:
4.1.1.1. vieną parą – 5 Lt (1,44 Eur);
4.1.1.2. vieną savaitę – 35 Lt (10 Eur);
4.1.1.3. vieną mėnesį – 60 Lt (17 Eur);
4.1.2. kitose seniūnijose:
4.1.2.1. vieną parą – 3 Lt (0,86 Eur);
4.1.2.2. vieną savaitę – 20 Lt (5,79 Eur);
4.1.2.3. vieną mėnesį – 35 Lt (10 Eur);
4.2. kultūrinių, sporto ir kitų masinių renginių metu:
4.2.1. lauke:
4.2.1.1. Vilkaviškio mieste:
4.2.1.1.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniais, žaislais,
ledais – 15 Lt (4,34 Eur);
4.2.1.1.2. prekiauti kitomis prekėmis ar teikti paslaugas – 30 Lt (8,68 Eur);
4.2.1.2. kitose seniūnijose:
4.2.1.2.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniais, žaislais,
ledais – 5 Lt (1,44 Eur);
4.2.1.2.2. prekiauti kitomis prekėmis ar teikti paslaugas – 15 Lt (4,34 Eur);

4.2.2. Savivaldybei priklausančių įstaigų patalpose – 10 Lt (2,89 Eur).
5. Vietinės rinkliavos dydis Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu gali būti indeksuojamas
kartą per metus, taikant vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis negu 1,1.

III. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
6. Vietinę rinkliavą renka ir leidimus išduoda seniūnijos. Leidimų formą tvirtina
Savivaldybės administracijos direktorius.
7. Prieš išduodant leidimą naudotis viešojo naudojimo objektais, kuriuos valdytojo teise
valdo įstaigos, būtina suderinti su šiomis įstaigomis.
8. Surinkta vietinė rinkliava įskaičiuojama į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetą.
9. Sumokėta vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama jos mokėtojams šiais atvejais:
9.1. kai sumokėta daugiau, negu Savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis.
9.2. jeigu leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.
10. Vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama mokėtojui, jei jis pateikia prašymą dėl jos
grąžinimo per vieną mėnesį nuo sumokėjimo.
IV. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS
11. Vietinė rinkliava neimama už suteiktą vietą prekiauti renginių metu žemės ūkio
produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje.
12. Vietinė rinkliava neimama už suteiktą vietą prekiauti komercinio renginio metu iš šio
renginio rėmėjų.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
______________________

