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FINANSŲ SKYRIAUS
MOKESČIŲ EKONOMISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Finansų skyriaus mokesčių ekonomistas (toliau – mokesčių ekonomistas) yra
specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono
savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Mokesčių ekonomisto pareigybė reikalinga savivaldybės nuomos mokesčiui už valstybinę
žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius apskaičiuoti ir apskaitai tvarkyti, šio
mokesčio nepriemokoms išieškoti, duomenų bazei tvarkyti.
4. Mokesčių ekonomistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Finansų skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Mokesčių ekonomistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštesnįjį socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį mokesčių apskaitos srityje;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės nuomos mokesčio ir valstybinio
vidaus vandenų fondo vandens telkinių administravimą;
5.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.5. mokėti dirbti „MS Office“ kompiuterinėmis programomis, kita organizacine technika;
5.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir
raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Mokesčių ekonomistas vykdo šias funkcijas:
6.1. renka duomenis, reikalingus mokesčiui už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus
vandenų fondo vandens telkinius apskaičiuoti, juos atnaujina bendradarbiaudamas su Žemės ir kito
nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmone, žemėtvarkos tarnybomis, seniūnais, miškų ūkio
specialistais ir kitomis institucijomis;
6.2. tikrina ir koreguoja kompiuterizuotoje valstybinės žemės nuomos mokesčio sistemoje
MASIS (toliau – MASIS) žemės sklypų ir vandens telkinių, žemės naudotojų duomenis pagal
tarnybų pateiktus duomenis;
6.3. apskaičiuoja nuomos mokestį už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius;
6.4. taiko neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius ir žemės nuomos mokesčio
lengvatas vadovaudamasis savivaldybės tarybos sprendimais;
6.5. tvarko nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio fondo vandens telkinius
apskaitą, apskaičiuoja delspinigius už laiku nesumokėtus mokesčius;
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6.6. teikia informaciją apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumokėtus mokesčius, šio
mokesčio nepriemokas;
6.7. teikia Teisės ir metrikacijos skyriui informaciją ir dokumentus, reikalingus procesiniams
dokumentams dėl žemės nuomos mokesčio ir delspinigių išieškojimo rengti;
6.8. pildo ir pasirašo valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas;
6.9. užtikrina valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų įteikimą mokesčio
mokėtojams;
6.10. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, rengia atsakymus į raštus žemės nuomos
mokesčio skaičiavimo ir lengvatų teikimo klausimais;
6.11. rengia pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus pažymas apie žemės nuomos
mokesčio skolas savivaldybės biudžetui;
6.12. rengia ir pasirašo priminimus fiziniams ir juridiniams asmenims apie valstybinės
žemės nuomos mokesčio skolos sumokėjimą;
6.13. priima, tikrina ir į MASIS duomenų bazę įtraukia juridinių asmenų, kurie nuomoja ar
naudoja valstybinės žemės sklypus nesudarę žemės nuomos sutarčių ir patys apskaičiuoja
valstybinės nuomos mokestį, deklaracijas;
6.14. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka aptarnauja asmenis vieno langelio
principu;
6.15. pildo Finansų skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
6.16. registruoja dokumentus jų gavimo dieną kompiuterizuotoje dokumentų valdymo
sistemoje KONTORA pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą dokumentų
registrų sąrašą;
6.17. tvarko teisės aktų nustatyta tvarka Finansų skyriaus veiklos dokumentus ir jo apskaitą;
6.18. pagal pateiktas biudžetinių įstaigų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
ataskaitas rengia suvestines savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitas;
6.19. rengia suvestines savivaldybės biudžetinių įstaigų investicijų ketvirtines ir metines
duomenų ataskaitas (KS-02 ketvirtinė, KS-02 metinė) ir teikia statistikos departamentui;
6.20. vykdo Finansų skyriaus vedėjo nurodymus ir atlieka jo paskirtus papildomus darbus
pagal kompetenciją.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Mokesčių ekonomistą priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės
administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
8. Mokesčių ekonomistas yra atsakingas už:
8.1. jam pavestų funkcijų vykdymą, atliktų skaičiavimų teisingumą;
8.2. dokumentų tinkamą naudojimą ir teisingumą;
8.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą.
9. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą mokesčių ekonomistas atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
10. Mokesčių ekonomisto veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Keičiantis darbuotojui, mokesčių ekonomisto žinioje esantys dokumentai perduodami
pagal aktą.
12. Mokesčių ekonomisto darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo
kodeksas ir kiti teisės aktai.
13. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
_________________

