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W zależności od miejscowości podatek od ziemi będzie
większy lub mniejszyStawki podatku w rejonach wileńskim i
solecznickim

W roku 2013 podatek gruntowy będzie naliczany nie od ceny bazowej ziemi, a od średniej ceny
rynkowej. 1 stycznia 2013 roku weszły w życie poprawki do Ustawy o podatku od ziemi (Žemės
mokesčio įstatymas). W niektórych miejscowościach podatek wzrośnie, w innych może się
zmniejszyć.

Każdy litewski samorząd na swoim terytorium ustala taryf ę podatku od ziemi samodzielnie, jednak nie
może wyjść poza ustalone w Ustawie granice -  od 0,01 proc. do maksymalnie 4 proc. średniej rynkowej
wartości ziemi. W gestii samorządów jest również przyznawanie ulg podatkowych.

Wysokość podatków

„Samorząd rejonu wileńskiego zatwierdził następującą wysokość podatku od ziemi na rok 2013: ziemia o
przeznaczeniu rolnym – 0,6 proc. od średniej ceny rynkowej; zaniedbana ziemia o przeznaczeniu rolnym
(ugory) – 2 proc. od średniej ceny rynkowej; ziemia o innym przeznaczeniu – 0,3 proc. od średniej ceny
rynkowej“ -  poinf ormowała PL DELFI Halina Z ienkiewicz, główny specjalista ds. ziemi w Administracji
Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Swoje stawki podatku ziemskiego ustanowił również samorząd rejonu solecznickiego. „Od 1 stycznia
2013 w rejonie solecznickim zatwierdzono następującą wysokość podatku od ziemi: 1,5 proc. od ziemi o
przeznaczeniu rolnym, ziemi leśnej, innej ziemi (przeznaczonej pod budynki przemysłowe i magazyny,
działalność komercyjna, terytoria wykopaliskowe, budinki rekreacyjne, terytoria o przeznaczeniu
publicznym). Od ziemi o przeznaczeniu mieszkalnym oraz od ziemi pod domy wielomieszkaniowe i
indywidualne będzie pobierany podatek w wysokości 0,4 proc. od średniej ceny rynkowej ziemi” -
powiedział PL DELFI Stanislovas Lebedis, kierownik Działu Rolnego Administracji Samorządu Rejonu
Solecznickiego.

„Nie wprowadzamy jeszcze drastycznych podatków od ziemi leżącej ugorem.
Inne samorządy opodatkowały taką ziemię podatkiem w wysokości 4 procent. Rejon solecznicki na razie
pozostał przy 2 proc.” -  dodał Lebedis.

Ulgi dla rolników

Samorząd rejonu wileńskiego wprowadził również ulgi, z których mogą korzystać właściciele ziemi o
przeznaczeniu rolniczym. W miejscowościach wiejskich nieopodatkowane są działki o przeznaczeniu
rolniczym do 5 ha.

Nie podlegają opodatkowaniu również działki należące do osób niepełnosprawnych, emerytów oraz
nieletnich, wychowujących się w rodzinach, w których na początku okresu podatkowego nie było osoby
zatrudnionej -  w miejscowościach wiejskich do 3 ha, w mieście Niemenczyn do 0,25 ha. Z ulg nie mogą
korzystać właściciele ugorów oraz tych działek, na których stwierdzono przypadki wypalania trawy. W
rejonie solecznickim sytuacja jest podobna, nieopodatkowane są działki do 2 ha w miejscowościach
wiejskich oraz 0, 25 ha w miastach.

„W związku ze zmianami w obliczaniu podatku od ziemi, oczywiście, zmieni się wysokość podatku od
ziemi. W miejscowościach, gdzie ziemia jest droga, np. Awiżenie, podatek zwiększy się, natomiast w
Podbrzeziu, gdzie ziemia jest stosunkowa tania, podatek będzie niższy niż w roku ubiegłym” -
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wytłumaczyła Z ienkiewicz.
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