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Turinys

• Mokesčio vertinimo kriterijai

• Ką reiškia „visuotinis“ NT mokestis

• Mokesčio kalibravimas

• Vertės klausimu

• Profanacijos kryptys



5 mokesčio gerumo kriterijai

• Skaidrumas

• Efektyvumas
• Harbergerio trikampiai

• Teisingumas
• horizontalus

• vertikalus

• Administravimo kaštai

• Makro stabilizavimo funkcija



1. Skaidrumas

• Mokestis neturi būti renkamas šiaip sau:
• NT mokesčiu turi būti finansuojama bendroji infrastruktūra...

• ...savivaldos lygmenyje

• Todėl ir nėra apmokestinamas visas (ir finansinis) turtas, tik NT



2. Efektyvumas

• NT mokesčio sunku išvengt:
• pastatas ir žemė nekilnojami
• vertės klausimas

• Įtakingas XIX a. JAV socialinės filosofijos atstovas Henry George’as
1879 m. išleistoje knygoje „Progress and Poverty“:
• žemės mokestis turėtų būti vienintelis valstybės pajamų šaltinis. Tuo metu ši 

jo idėja buvo populiari visame pasaulyje

• Turto naudojimo efektyvumas ir „valgyt neprašo“ problema:
• platus NT mokestis labiau verstų galvot ką daryt su turtu
• visas turtas turi alternatyvinius kaštus



Harbergerio trikampis



3. Teisingumas

• Horizontalus – vienodos vertės būstai moka vienodai

• Vertikalusis – NT mokestis paprastai yra progresinis:
• per bazę – kuo vertė didesnė, tuo daugiau moki. Nors infrastruktūros kūrimo 

ir palaikymo kaštai būsto vienetams gali būti vienodi

• per neapmokestinamą dydį (ND)



4. Administravimo kaštai

• Jei tai nėra (branduolinės) taršos mokestis, turime rinkti reikšmingą, o 
ne simbolinę sumą kaip iki šiol (kelis milijonus EUR)...

• ... nes administravimas panašiai suvalgo☺

• Žmonėms turi būti išstatoma sąskaita (kaip dabar yra už žemės
mokestį), o ne kaip dabar:
• neaišku kiek žmonių iš viso supranta, kad už žemę jie jau sumokėjo, nes 

perkamo būsto vertė = žemė + plytos + kita (vaizdas, vieta...)

• painiava su ND – kiek ten jo priklauso šeimai



5. Makro stabilizavimo funkcija

• Mokesčio kapitalizavimasis NT kainoje...

• ... bet tai vienkartinis triukas

• Geriau naudot makroprudencines priemones...

• ... ir pasiūlos priemones (žemės rentos/turto nelygybės klausimas)

• LT neturi būsto politikos, deja. Nors pas W. Beveridge tai buvo viena 
gerovės valstybės kolonų

• Politikams tokia situacija naudinga?







Ką reiškia „visuotinis“ NT mokestis

• Painiojamos sąvokos:
• mokesčio tarifas

• ND

• mokama suma

• T = t * (∑ V(i) – ND).
• tarifas visuotinis

• bazė visaapimanti

• mokama suma – ne visuotinė



Kokie mokesčio parametrai?

• Turi nors po keliasdešimt EUR mokėt beveik visi;
• mąstymo apie efektyvumą argumentas

• infrastruktūrą reikia išlaikyt

• Tarifas ne drakoniškas – tarkim, <1%

• ND – sukalibruotas, kažkur apie keliasdešimt tūkstančių EUR.



Vertė ir gudrauodegiavimas

• Ne kartą siūliau šveicarišką etc. sistemą (ir importo atveju):
• žmogus pats deklaruoja pastato vertę

• bet valdžia gali nupirkt už, tarkim, +20% nuo deklaruotos vertės

• Baigtųsi cirkai su „nebaigtom statybom“, „nepriduotais pastatais“ ir 
pan.

• Kryžminis sutikrinimas su sandorių ir masinio vertinimo duomenų 
bazėm 



NT mokesčio profanacijos kryptys

• Neapmokestinamas „džentelmeno rinkinys“:
• pirmas būstas (gali būti pilis), pirmas sodas, pirmas garažas

• Tai senas Darbo partijos siūlymas

• Kita:
• keisti tarifai/ND, menka surenkama suma,
• paini, brangi deklaravimo tvarka

• Ar Finminas eis profanacijos keliu? 

• Ir ko tikėtis iš dar vienos mokesčių reformos DG?

***Pabaiga***


