ATMINTINĖ NORINTIEMS ĮREGISTRUOTI, IŠREGISTRUOTI TRAKTORIUS,
SAVAEIGES IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS BEI JŲ PRIEKABAS
TRAKTORIŲ ĮREGISTRAVIMAS
Registruojami traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitų savaeigių mašinų, kurių variklio galia
viršija 8 KW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.
Traktoriams įregistruoti pateikiami šie dokumentai:
➢ asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
➢ nustatytos formos prašymas pakeisti registro duomenis (prašymą užpildo registruojantis
specialistas), dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
➢ atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
➢ ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai
registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje
nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių
taisyklių 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai
arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad
traktorius nebuvo registruotas;
➢ dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti
pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita
faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos
aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje
faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus
perdavimo – priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato
ko kita.
➢ techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują
traktorių:
įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių
kalba, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka
išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse.
Įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
➢ dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
➢ dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba
atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties
deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
➢ įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas,
patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais
judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo
tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d.
įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458).
➢ Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
➢ dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
-

NUO 2021 M. SAUSIO 1 D. ĮSIGALIOJO NAUJI TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimas (2020 m. birželio 25 d.
įstatymo Nr. XIII-3158 redakcija), susipažinti galite:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e40b9c2bace11ea9a12d0dada3ca61b
Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų
apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos aprašas, susipažinti galite čia:
https://www.vic.lt/zutrs/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/Tarsos-mokescio-tvarkos-aprasas.pdf
Taip pat https://www.vic.lt puslapyje yra patalpinta Preliminaraus mokesčio už aplinkos teršimą iš
žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų skaičiuoklė, susipažinti galite čia:
https://is.vic.lt/Traktoriai/public/TarsosSkaiciuokle.aspx

REGISTRO DUOMENŲ KEITIMAS
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl
registro duomenų pakeitimo, kai:
➢ pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;
➢ pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė,
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta
(adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);
➢ pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;
➢ pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;
➢ prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.
Kiekvienu traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių
pasikeitimo atveju turi būti pakeisti registro duomenys, traktorių įsigijęs asmuo negali jo parduoti
ar kitaip perleisti nepakeitęs registro duomenų.
Registro duomenų keitimo atvejais registruojantis asmuo pateikia nustatytos formos prašymą pakeisti
registro duomenis (prašymą užpildo registruojantis specialistas), registravimo dokumentą, dokumentą
apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įgijęs asmuo, registro duomenis turi pakeisti per
mėnesį nuo įsigijimo dienos.

TRAKTORIŲ IŠREGISTRAVIMAS
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl
traktoriaus išregistravimo, kai:
➢ baigiasi laikinos registracijos terminas;
➢ numato traktoriaus toliau neeksploatuoti;
➢ traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui
ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;
➢ traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį;
Pageidaujantis išregistruoti traktorių registruojantis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą;, registravimo dokumentą ir valstybinio numerio ženklą. Valstybinio numerio ženklas
nepateikiamas, jei traktorius buvo įregistruotas laikinai, paliekant anksčiau užsienyje išduotą valstybinio
numerio ženklą.
Išregistruojantis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atstovavimą patvirtinantį
dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas bei pateikia nustatytos formos pranešimą apie
parduotą ar kitu būdu perleistą traktorių (pranešimą užpildo registruojantis specialistas)

RINKLIAVA
Rinkliava mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Gavėjo kodas – 188659752, įmokos kodas – 53091
Surenkamosios sąskaitos čia: https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
➢ Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą - 17 EUR.
➢ Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo
išdavimą - 10 EUR.
➢ Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos
Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre - 15,00 EUR.
➢ Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,50 EUR.
Sumokėti galima bet kuriame banke, pašto skyriuje, „Perlo“ terminale ar kredito unijoje, taip pat
pavedimu per savo el. bankininkystę.
Dėl detalesnės informacijos ir registracijos atlikti techninę apžiūrą, prašome kreiptis (registruotis) į Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistą Artūrą Žilinską – Vilniaus g. 324,
Vijolių kaimas, Šiaulių r., 205 kabinetas, tel. (8 41) 547058, mob. tel. 86 8792206. el. paštas :
arturas.zilinskas@siauliuraj.lt

