RINKLIAVŲ DYDŽIAI
Eil.
Nr.

Rinkliavos dydis, Eur
Rinkliavos objektas
dienai

mėnesiui

metams

1.

Prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo)
laikinųjų prekybos įrenginių ar iš prekybai
įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš
transporto priemonių ar jų priekabų

1.1.

Kitos prekės, paslaugos, viešas maitinimas (už 1
vietą iki 6 m2)

3,0

30,0

300,0

1.2.

Ūkininko ūkyje užauginta žemės ūkio
produkcija nuo prekystalių (už 1 vietą iki 6 m2)

2,0

20,0

200,0

2.

Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis, paslaugų
teikimas įrengtuose laikinuose prekybos
kioskuose, paviljonuose, lauko kavinėse, kituose
laikinuose statiniuose (už 1 vietą iki 15 m² ).

6,0

60,0

600,0

3.

Paslaugų teikimas, kai reikalingas plotas virš
100 m²

20,0

200,0

2000,0

4.

Šventėse, mugėse ir kituose
organizuojamuose renginiuose:

Vienkartinis rinkliavos dydis, Eur

4.1.

prekyba ūkininkų produkcija, tautodailės
gaminiais, rankdarbiais, dailės dirbiniais (už 1
vietą iki 6 m² plotą)

8,0

4.2.

prekyba fasuotais maisto produktais ir kitomis
ne maisto prekėmis (už 1 vietą iki 6 m² ploto)

10,0

4.3.

viešasis maitinimas (už 1 vietą iki 6 m² ploto)

20,0

4.4.

paslaugoms,
pramogoms
(pripučiamas
atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.) (už
vieną paslaugos rūšį) teikti

15,0

4.5.

paslaugoms, kai paslaugos teikėjas parenkamas
konkurso būdu

100,0

Prekybai Joninių šventės metu, Jonavos miesto šventės (gimtadienio) metu Jonavos mieste
taikomas rinkliavos dydžio koeficientas 2, t.y. rinkliavos dydis didinamas dvigubai.
Prekybai kaimo seniūnijose rinkliavos dydžiui taikomas koeficientas 0,5, t.y. rinkliavos dydis
mažinamas per pusę.

LENGVATOS
1.
Nuo rinkliavos atleidžiami:
1.1. Kaimo seniūnijose prekiaujantys Pardavėjai, parduodantys savo užaugintą, pagamintą
produkciją (ūkininkų produkciją), surinktas miško gėrybes.
1.2. Nevyriausybinės organizacijos, moksleivius, neįgaliuosius vienijančios įstaigos,
organizacijos savo veiklos pristatymo ir panašių renginių metu.
1.3. Jonavos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę pensininkai ir neįgalieji,
turintys pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą.
1.4. Tautodailininkai, amatininkai, turintys tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar
amatininko pažymėjimus ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais.
1.5. Renginių rėmėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) remiantys renginį nuo 100 eurų, bet ne
mažiau nei kainuotų Leidimas, prekiauti to renginio metu.
2.
Jonavos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims,
Jonavos rajono savivaldybėje registruotiems juridiniams asmenims suteikiama 50 proc. nuolaida:
2.1.įsigyjant Leidimą ne trumpesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui;
2.2.įsigyjant Leidimą prekybai renginių metu.
3.
Lengvata taikoma tik vienai prekybos vietai. Nurodyti vietinės rinkliavos mokėtojai už
antrąją ir kitas papildomas prekybos vietas vietinę rinkliavą moka nustatytais vietinės rinkliavos
dydžiais.

