LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

SPRENDIMAS
DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
2018-12-19 Nr. 110-SVilnius
Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas,
2018 m. lapkričio 7 d. bendrame posėdyje su Lietuvos žemės ūkio taryba išklausęs pranešimus: „Bendra situacija Lietuvos žemės ūkyje, stichinių nelaimių
padariniai, aplinkosauginiai, sanitariniai ir kt. reikalavimai, melioracijos problemos“, „Lietuvos žemės ūkio 2019 m. biudžetas, mokestinės sistemos
pasikeitimai žemdirbiams“, „Situacija pieno ūkyje. Gyvulių statistika“, „Europos Sąjungos biudžetas po 2020 metų: tiesioginės išmokos, kita parama“,
„Užsieniečių įdarbinimo žemės ūkyje problemos“ ir diskusijas,
įvertinęs ir atsižvelgęs į pastabas bei siūlymus dėl perteklinės administracinės naštos mažinimo, kuriuos pateikė Seimo narys K. Starkevičius, Lietuvos
grūdų augintojų asociacija 2018 m. spalio 5 d. raštu Nr. 20181005/01-e „Pasiūlymai dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių“, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija 2018 m. lapkričio 30
d. raštu Nr. 92 „Dėl biurokratinės naštos mažinimo miškininkavimui“, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija, Žemės ūkio rūmai 2018 m. gruodžio
3 d. raštu Nr. 1.02-0603 „Dėl administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje ir miškininkystėje“, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija 2018 m.
gruodžio 13 d. raštu „Dėl priemonės „Ekologinis ūkininkavimas““, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija 2018 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 5-2721 „Dėl
administracinės naštos mažinimo“ ir 2018 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 5-2713 „Dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projekto“,
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vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 62 straipsniu, n u s p r e n d ž i a siūlyti pagal kompetenciją Finansų ministerijai:

Eil.
Nr.
13

Pasiūlymo
teikėjas, data

Pasiūlymo turinys

Siūlymas

Seimo narys K.
2. Parengti teisės aktų pakeitimus, Dalinai atsižvelgta. Dabartiniai
Starkevičius,
kad ūkininkai galėtų susigrąžinti 80 teisės aktai taiko tam tikras išlygas.
2018-12-05.
proc. sumokėtų lėšų už suvartotą
elektros energiją;

Argumentai,
pagrindžiantys nuomonę
Finansų ministerijos kompetencijos klausimas.
ŽŪM komentaras:
Gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, tame
tarpe ir ūkininkų, leidžiamiems atskaitymams
priskiriamos visos su individualios veiklos
pajamomis susijusios įprastinės tai veiklai išlaidos,
kurių atskaitymas iš pajamų nėra ribojamas arba
draudžiamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų įstatymo
18 str. nuostatas ar kurių
atskaitymui nenustatyta kitokių specialių taisyklių
pagal
Nuolatinio
Lietuvos
gyventojo
su
individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu
susijusių
išlaidų
priskyrimo
leidžiamiems
atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro
2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303. Pažymėtina,
kad
išlaidos
priskiriamos
leidžiamiems
atskaitymams ir tais atvejais, kai išlaidas
pagrindžiantys dokumentai yra išrašyti ne žemės
ūkio veiklą vykdančio gyventojo, o jo partnerio
vardu.
Šiuo metu visos elektros energijos suvartojimo
išlaidos (t. y. 100 proc.) gali būti įtraukiamos į
ūkio leidžiamus atskaitymus, tuo atveju kai
ūkiniuose pastatuose
įrengti atskiri elektros
energijos skaitikliai.
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Eil.
Nr.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Pasiūlymo turinys

Siūlymas

Argumentai,
pagrindžiantys nuomonę
Kitu atveju, kai atskirų skaitiklių nėra, rekomenduojama, atsižvelgiant į lempučių skaičių,
galingumą ir pan., nustatyti kokiomis procentinėmis
dalimis bus paskirstomos elektros energijos išlaidos
ūkio ir asmeninėms reikmėms ir tai įtvirtinti
surašant pažymą.

Komiteto pirmininkas
Andriejus Stančikas

