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Trakai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 7
straipsnio 5 dalimi, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Nustatyti 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Trakų rajono savivaldybės
teritorijoje:
1.1. fiziniams ir juridiniams asmenims 0,5 procento nuo nekilnojamojo turto mokestinės
vertės, jo nemažinant ir nuo jo neatleidžiant jį privalančių mokėti asmenų;
1.2. 3,0 procentų nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės – nenaudojamam,
neprižiūrimam arba apleistam nekilnojamajam turtui.
2. Savivaldybės biudžeto sąskaitą atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio Trakų rajono
savivaldybės kontroliuojamas uždarąsias akcines bendroves: UAB „Trakų autobusai“, kodas
181200636, UAB Trakų šilumos tinklų, kodas 181121797, UAB „Trakų paslaugos“, kodas
181522014, UAB „Trakų vandenys“, kodas 281523640.
3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Trakų rajono savivaldybės interneto
svetainėje.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo tvarka.
Savivaldybės merė

Parengė
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė
Irena Demčenkienė
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