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KAS DEŠIMTAS NEPARDUOTAS BUTAS VILNIUJE –
NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES

Naujų butų pasiūla Vilniuje siekia ~ 5000

Iš jų ~ 600 butų yra negyvenamosios paskirties – poilsio 

apartamentai, svečių apartamentai, viešbučio patalpos arba 

kūrybinės dirbtuvės

▪200 jau pastatyti

▪400 dar statomi 



DAŽNIAUSI NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPŲ TIPAI

▪ Poilsio

▪ Viešbučių (tame tarpe ir svečių namai)

▪ Gamybinė (kūrybinės dirbtuvės) ar administracinė 



BANKO FINANSAVIMAS

▪ Perkant negyvenamosios paskirties būstą, bankai paprastai 

finansuoja iki 70 proc. NT vertės (kainos), t.y. reikia dvigubai 

didesnio pradinio įnašo

▪ Kredito terminą vieni bankai taiko tokį patį, kaip 

gyvenamajam būstui, kiti suteikia jį ne ilgesniam nei 10 metų 

laikotarpiui

Bankai gali taikyti išimtis*



NT MOKESTIS (1)

Fiziniam asmeniui nereikia mokėti NT mokesčio už 

gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio 

ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), 

žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių NT, jei visas toks

valdomas NT neviršija 220 000 EUR

NT mokesčiu neapmokestinamas turtas, kurį meno kūrėjo statusą turintis fizinis 

asmuo naudoja kaip kūrybines dirbtuves (studiją) individualiai 

kūrybinei veiklai



NT MOKESTIS (2)

Viešbučių ir kitokios paskirties negyvenamosios patalpos yra apmokestinamos NT 

mokesčiu, mokesčio tarifus kasmet nustato savivaldybės. Vilniaus savivaldybėje šiuo 

metu galioja:

▪ 0,7 proc. NT mokesčio tarifas viešbučių paskirties 

patalpoms

▪ 1 proc. NT mokesčio tarifas kūrybinėms dirbtuvėms / 

gamybinės bei administracinės paskirties patalpoms

Nustatant prievolę deklaruoti ir sumokėti NT mokestį, Valstybinė mokesčių inspekcija 

remiasi ir vadovaujasi NT registro duomenimis, kuriuose 

yra nurodyta NT paskirtis.



GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

▪ Deklaruoti gyvenamąją vietą negyvenamosios paskirties 

būste galima 

▪ Pagal Civilinį kodeksą, asmens gyvenamąja vieta laikoma ta, 

kurioje jis faktiškai daugiausia praleidžia laiko



VIETA AUTOMOBILIUI

GALIMA įsigyti 
gyventojo leidimą 
statyti automobilį 

gatvėje

NEGALIMA įsigyti 
gyventojo leidimo 
statyti automobilį 

gatvėje

Iki 2017-12-31     Po 2018-01-01



MOKESČIAI UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS

▪ Komunalinių paslaugų tiekėjams įrodžius, kad patalpose 

faktiškai yra gyvenama, taikomi tokie pat mokesčių tarifai, 

kaip ir gyvenamosios paskirties būstams

▪ Pakankamas įrodymas – gyvenamosios vietos deklaracijos 

pažyma

▪ Nedeklaravus gyvenamosios vietos, nebūtų taikomas 

lengvatinis 9 proc. PVM šildymui. Kitų paslaugų kainų 

skirtumai priklausytų nuo konkrečių                           

aplinkybių, bet jie nėra ženklūs  



KAINŲ SKIRTUMAS: PROJEKTAS 1

Vidutinis 

plotas m²

Kaina

EUR/m²

Vidutinė kaina 

EUR

Butai 27 1 901 51 572

Patalpos 27 1 726 46 930

10,2 proc. mažesnė 1 m² kaina

4 642 EUR mažesnė bendra

kaina



KAINŲ SKIRTUMAS: PROJEKTAS 2 (plotas <50 m²)

Vidutinis 

plotas m²

Kaina

EUR/m²

Vidutinė kaina 

EUR

Butai 45,3 1 949 88 300

Patalpos 39 1 813 70 700 

7,5 proc. pigesnis 1 m² 

17 600 EUR mažesnė bendra 

kaina  

Didesnis sutaupymas – ploto 

sąskaita



KAINŲ SKIRTUMAS: PROJEKTAS 2 (plotas >50 m²)

Vidutinis 

plotas m²

Kaina

EUR/m²

Vidutinė kaina 

EUR

Butai 65,4 2 190 143 150

Patalpos 64 2 050 131 170 

6,9 proc. pigesnis 1 m²

11 980 EUR mažesnė bendra 

kaina  



KAINŲ SKIRTUMAI: IŠVADOS

Lyginant gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties butų kainas tame pačiame 

projekte, matome, kad statytojų kainodara skiriasi:

▪ Vieni siūlo apčiuopiamai mažesnes negyvenamųjų patalpų 

kainas

▪ Kiti „žaidžia“ su plotu – siūlo mažesnę galutinę būsto kainą 

ploto sąskaita



GALIMYBĖ SUTAUPYTI AR GRĖSMĖ PRARASTI?

▪ Negyvenamosios paskirties patalpoms (išskyrus poilsio) 

taikomas NT mokestis

▪ Reikia daugiau nuosavų lėšų skolinantis iš banko

▪ Skiriasi komunalinių paslaugų mokesčių tarifai

▪ Ateityje likvidumas gali būti prastesnis

BET (dažniausiai):

▪ pardavimo kaina mažesnė

▪ atsiperkamumas nuomojant – greitesnis
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