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Jeigu nuomotumėte būstą, ar mokėtumėte mokesčius valstybei?

NUOSTATA DĖL MOKESČIŲ MOKĖJIMO NUOMOJANT BŪSTĄ (PROC.)
esant būsto savininku

Mokėti mokesčius labiau linkusios būtų
moterys, jauniausi (18-25 m.)
respondentai, aukščiausio išsimokslinimo,
didesnių pajamų grupės atstovai ir
didmiesčių gyventojai.
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Jeigu nuomotumėtės būstą, kiek jums svarbu, kad šeimininkas mokėtų mokesčius valstybei už nuomos pajamas?

NUOSTATA DĖL MOKESČIŲ MOKĖJIMO NUOMOJANT BŪSTĄ (PROC.)
esant būsto nuomininku

Didesnę svarbą tam dažniau linkę teikti
jauniausi (18-25 m.) respondentai,
aukščiausio išsimokslinimo, didesnių
pajamų grupės atstovai ir didmiesčių
gyventojai.
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Kokia mokesčių suma už nuomos verslą Jums būtų priimtina?

PRIIMTINA MOKESČIŲ UŽ NUOMOS VERSLĄ SUMA (PROC.)

Didesnius mokesčius (10 proc. ar daugiau)
dažniau sutiktų mokėti moterys,
aukščiausio išsimokslinimo, didžiausių
pajamų grupės atstovai ir didžiųjų miestų
gyventojai.
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Kaip manote, kas labiausiai padėtų legalizuoti nuomos rinką?

NUOMOS RINKOS LEGALIZAVIMĄ SKATINANTYS VEIKSNIAI (PROC.)

Apskritai daugiau veiksnių įvardino
aukščiausio išsimokslinimo respondentai
ir mažesnių miestų gyventojai.

Mažesnį visuomenės pakantumą šešėlinei
ekonomikai dažniau akcentavo didesnių
pajamų grupės apklaustieji. Didesnes
baudas už nelegalią nuomą – 18-35 m.
respondentai ir mažiausių pajamų grupės
atstovai.
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• Daugumai (61 proc.) respondentų už nuomones verslą būtų priimtina 5% mokesčių suma. 28 proc. priimtina būtų mokėti 10%. Su
didesniu mokesčiais tarifu sutiktų 11 proc. respondentų.

• Vyrauja nuomonė, kad nuomos verslo legalizavimą labiausiai paskatintų mažesni mokesčiai už nuomos pajamas (71 proc.). Kiti veiksniai
įvardinti reikšmingai rečiau: mažesnis visuomenės pakantumas šešėlinei ekonomikai (27 proc.), paprastesnis pajamų deklaravimas (21
proc.), didesnės baudos už nelegalią nuomą (19 proc.) ir didesnė rinkos kontrolė (18 proc.).

• Lyginant su 2016 m. liepos mėn. tyrimo rezultatais, gyventojai labiau linkę mokėti mokesčius nuomodami būstą – teigiamą nuostatą
išreiškusiųjų dalis padidėjo nuo 44 proc. iki 49 proc.

• 10 proc. būtų labai svarbu, kad nuomojantis būstą šeimininkas mokėtų mokesčius valstybei. 26 proc. tai būtų greičiau svarbu, tačiau ne
pagrindinis kriterijus renkantis būstą.

APIBENDRINIMAS
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