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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Atsakydami  į  Jūsų  raštą,  persiųstą  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio
ministerijos nagrinėti pagal kompetenciją, informuojame, kad, pagal Lietuvos Respublikos žemės
mokesčio įstatymo¹ 8 straipsnio 2 dalies  2 punktą,  mokesčiu neapmokestinama  mėgėjiško sodo
teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė. Vadovaujantis įstatymu, sodininkų bendrijoms mėgėjų
sodo  teritorijoje nuosavybės  teise  priklausantys  bendrojo  naudojimo  žemės  sklypai
neapmokestinami  žemės  mokesčiu  (NTR  duomenyse  tokiems  sklypams  nurodytas  Sodininkų
bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų naudojimo būdas).

Administracijos direktorė Liucina Kotlovska

Halina Zenkevič, tel. (8 5) 240 1100, el. p. halina.zenkevic  @  vrsa.lt  
¹  nuoroda į dokumentą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2202/asr 
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