Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2009 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. T-181
2 priedas
ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŢ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATOS,
DUOMENYS
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas
Tel. Nr.
Mokėtojo kodas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriui
I. PRAŠYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATOS
SUTEIKIMO
200___ m. _____________ d. Nr. _______
Prašau skirti mano šeimai vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą
nuo __________________ iki ____________________.
DUOMENYS APIE ŠEIMOS NARIUS:
Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Socialinė padėtis

II. ŠEIMOS PAJAMOS
Šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamos per paskutinius 3 mėn. iki kreipimosi
arba kreipimosi mėnesio pajamos ________________________________ mėn.
Pajamos Lt
Eil.
Nr.

Pajamų rūšys

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Su darbo santykiais susijusios pajamos
Nedarbo socialinio draudimo išmoka (mokymo stipendija)
Autorinis atlyginimas
Pensijos (šalpos išmokos)
Dividendai
Palūkanos
Individualios įmonės savininko pajamos
Pajamos dirbančių pagal verslo liudijimą
Ţemės ūkio veiklos pajamos (daugiau kaip 1 ha ţemės
ūkio naudmenų)
Gautos išmokos ţemės ūkio veiklai (išmokos)
Alimentai, vaikų išlaikymo fondo išmoka
Stipendija, išskyrus socialinę
Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį
Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir
motinystės (tėvystės) pašalpa
Ţalos atlyginimas (periodinė ir vienkartinė kompensacija)
Turto nuomos pajamos
Turto pardavimo pajamos (iki 2000 Lt)
Kitos faktiškai gautos pajamos

Vyras

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Moteris

Vaikai

TVIRTINU, kad pateikta informacija teisinga.
ĮSIPAREIGOJU per mėnesį laiko informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtaką teisei į
vietinės rinkliavos mokesčio uţ komunalinių atliekų tvarkymą lengvatą.
SUTINKU, kad išaiškėjus, jog pateikti duomenys neteisingi, lengvatos būtų panaikintos ir
apskaičiuota uţ praėjusį laikotarpį visa vietinė rinkliava.
III. PATEIKIU ŠIUOS DOKUMENTUS:
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
paţymas apie pajamas, ( ______ ) vnt.;
vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą;
dokumentus, įrodančius vietinės rinkliavos sumokėjimą;
vaikų gimimo liudijimų kopijas, ( ______ ) vnt.;
mirties liudijimo kopiją, ( ____ ) vnt.;
ištuokos liudijimo kopiją, (_______) vnt.;
...........................................................;
........................................................... .
Pareiškėjas

_______________
(parašas)

__________________________________
(vardas ir pavardė)

