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Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo
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Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 4-152; Žin. 2003, Nr.8-0; Žin. 2005, Nr.3-0, i. k. 102301MISAK663/409A

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO
TVARKOS
2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 663/409A
Vilnius
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin., 1999,
Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
gegužės 6 d. nutarimo Nr. 613 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin.,
2002, Nr. 47-1799) 1 punktu ir siekdami užtikrinti tinkamą mokesčio už aplinkos teršimą
administravimą,
1. Tvirtiname pridedamas:
1.1. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką (toliau – Tvarka);
1.2. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formą;
1.3. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formą;
1.4. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos bei
mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos užpildymo
taisykles;
1.5. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos
FR0523 formą (versija 02) ir jos FR0523P, FR0523F, FR0523Z priedų formas (versija 02);
Papildyta punktu:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

1.6. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą (versija
02) ir jos FR0524P, FR0524F, FR0524Z priedų formas (versija 02);
Papildyta punktu:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

1.7. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos
FR0523 formos ir jos priedų (versija 02) bei mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis
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deklaracijos FR0524 formos ir jos priedų (versija 02) užpildymo taisykles.
Papildyta punktu:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334

2. N u s t a t o m e, kad šiuo įsakymu patvirtinta Tvarka vadovaujasi Aplinkos ir Finansų
ministerijų ir joms pavaldžių institucijų pareigūnai, įgalioti administruoti mokestį už aplinkos
teršimą, vykdydami šio mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo kontrolę, bei mokesčio mokėtojai,
apskaičiuodami ir mokėdami mokestį už aplinkos teršimą.
3. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m.
liepos 3 d. įsakymą Nr. 268 „Dėl laikinosios mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir
mokėjimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 57-1699).
4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais
žodžiais „ekonominės priemonės“, „finansavimas“.
5. Įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

APLINKOS MINISTRAS
FINANSŲ MINISTRĖ

ARŪNAS KUNDROTAS
DALIA GRYBAUSKAITĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos finansų ministro
2002 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. 663/409a
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką sudaro dvi dalys:
1.1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarka;
1.2. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarka.
2. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje (toliau – Tvarka)
yra pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:
2.1. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 2002, Nr. 13-474;
Žin., 1999, Nr. 47-1469; toliau – [2.1.]);
2.2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3016; Žin., 1998,
Nr. 61-1726; toliau – [2.2.]);
2.3. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2001, Nr.
85-2968; toliau – [2.3.]);
2.4. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 61-1525;
toliau – [2.4.]);
2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 53 „Dėl Lietuvos
Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 6-159; 2002,
Nr. 92 – 3934; toliau – [2.5.]);
2.6. Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065; toliau – [2.6.]);
2.7. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 81-3503; toliau –
[2.7.]);
2.8. Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei
leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka LAND 32-99 (Žin., 1999, Nr. 106-3087;
toliau – [2.8]);
2.9. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir
panaikinimo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 85-3684; toliau – [2.9.]);
2.10. Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito
per Lietuvos Respubliką taisyklės (Žin., 2001, Nr. 99-3573; toliau – [2.10.]);
2.11. Aplinkos apsaugos įstatymų vykdymo patikrinimo aktas (dokumento forma patvirtinta
LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 165; toliau – [2.11.]);
2.12. Pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys
(Žin., 2002, Nr. 70-2943; toliau – [2.12.]);
2.13. LR Vyriausybės 2002 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1643 „Dėl apmokestinamųjų
gaminių ir apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo 2003-2006 metų užduočių“ (Žin., 2002,
Nr. 101-4509; toliau – [2.13.]).
I DALIS. MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ IR MOBILIŲ
TARŠOS ŠALTINIŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
1. Mokesčio objektas:
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1.1. Iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą, vandens telkinius, žemės paviršių ir gilesnius
jos sluoksnius (toliau – Aplinka) išmesti teršalai, nurodyti gamtos išteklių naudojimo (toliau – GIN)
leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidime, ir kurie įrašyti
[2.1.] 1 priedėlyje arba [2.5.] patvirtintame Apmokestinamų teršalų ir jų grupių sąraše;
1.2. Iš mobilių taršos šaltinių (automobilių, geležinkelių, laivų, lėktuvų transporto ir kitų
judančių mechanizmų) į aplinką išmesti teršalai, kurie susidaro naudojant degalus, nurodytus [2.1.]
5 priedėlyje.
2. Mokesčio mokėtojai:
2.1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, išmetantys į Aplinką teršalus iš stacionarių taršos šaltinių,
kuriems teršalų išmetimui į aplinką pagal [2.8.] yra privalomas GIN arba pagal [2.9.] TIPK
leidimas;
2.2. Fiziniai ir juridiniai asmenys išvežantys nuotekas ir (ar) skystas atliekas į sąvartynus,
gruntines (gamtines) talpyklas;
2.3. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, kuria siekiama pelno,
ir teršiantys Aplinką iš šiai veiklai vykdyti naudojamų nuosavų ir (ar) nuomos, panaudos, pasaugos
ar kitos civilinės sutarties, suteikiančios valdymo teisę, pagrindu mobilių taršos šaltinių jų valdymo
teisės galiojimo laikotarpiu.
3. Mokesčiu už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių
neapmokestinami:
3.1. fiziniai ir juridiniai asmenys (ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai ir kt.),
teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kai jie užsiima žemės ūkio veikla, nurodyta Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus sekcijos A01 skyriuje, ir jų pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau
kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;
3.2. fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą ir teršiantys iš mobilių
taršos šaltinių, kuriuose yra įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos. Šios
sistemos buvimą ir jos veikimą patvirtina:
3.2.1. transporto priemonę pardavusios ir atliekančios garantinę priežiūrą įmonės išduota
pažyma, kuri galioja tokį pat laikotarpį, kiek ir techninės apžiūros talonas, kurio išdavimą ir
galiojimą reglamentuoja Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo
taisyklės, arba
3.2.2. autorizuotų automobilių servisų išduota pažyma, kuri galioja tokį pat laikotarpį, kiek
ir techninės apžiūros talonas, kurio išdavimą ir galiojimą reglamentuoja Kelių transporto priemonių
valstybinės techninės apžiūros atlikimo, arba
3.2.3. valstybinės techninės apžiūros įmonės išduota techninės apžiūros rezultatų kortelės
kopija, kurioje nurodytos išmetamųjų teršalų (CO ir CH) koncentracijos. Teršalų koncentracijos
nurodomos pageidaujant transporto priemonės valdytojui. Valstybinės techninės apžiūros rezultatų
kortelės kopija galioja iki techninės apžiūros talone nurodytos kitos valstybinės techninės apžiūros
atlikimo datos;
3.2.4. naujoms transporto priemonėms, kurios įregistruotos Lietuvoje nuo 2002 m. sausio 1
d. – tipo atitikimo sertifikatas, patvirtinantis transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitiktį
Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams, išduodamas gamyklos – gamintojos arba jos oficialiai
įgalioto atstovo šalyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-470/1K-306, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4977 (2004-09-07), i. k. 104301MISAK0/1K-306

3.3. fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų
mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;
3.4. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, naudojančių nustatytus
standartus atitinkančius biodegalus;
3.5. fiziniai ir juridiniai asmenys už išleidžiamą su nuotekomis iš stacionarių taršos šaltinių
teršalų kiekį, kuris yra iš Aplinkos paimtame vandenyje, t. y. teršalų kiekis, esantis jų naudojamame
vandenyje ir su panaudotu vandeniu išleidžiamas į aplinką. Ši sąlyga netaikoma tada, kai asmenys
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naudoja kitų asmenų naudotą ir papildomai užterštą vandenį, bei tada, kai asmenys valo iš aplinkos
imamą vandenį ir į Aplinką išleidžia iš jo pašalintus teršalus.
3.6. fiziniai ir juridiniai asmenys už iš stacionarių taršos šaltinių, t. y. kurą deginančių
įrenginių, išmetamus į atmosferą teršalus, susidarančius deginant biokurą, jei išmetami į aplinką
teršalai neviršija GIN ar TIPK leidime šiems teršalams nustatytų leistinos taršos normatyvų.
Biokuro naudojimą patvirtina šie dokumentai – kuro įsigijimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros,
sąskaitos faktūros ir pan.) ir kuro sunaudojimo dokumentai (nurašymo aktai, ataskaitos ir pan.) arba
atliekų apskaitos žurnalas, kai naudojamos gamyboje susidariusios atliekos. Kuro įsigijimo ir
sunaudojimo dokumentai ir(ar) apskaitos žurnalai yra pateikiami vykdant mokesčio kontrolę
įmonėje, kai to pareikalauja inspektorius.
Papildyta punktu:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

3.7. fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones pagal [2.5.]
patvirtintą tvarką, už išmetamus į aplinką teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, kurių kiekis
sumažinamas 5 ir daugiau procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos
normatyvo, priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 metams. Asmenys, priemonės
įgyvendinimo laikotarpiu norintys būti neapmokestinti mokesčiu už išmetamus į aplinką teršalus,
kurių kiekis įgyvendinus aplinkosaugos priemones bus sumažintas 5 ir daugiau procentų
skaičiuojant nuo didžiausios leistinos taršos normatyvo, dar prieš pradėdami vykdyti šias priemones
kreipiasi į atitinkamą AM RAAD.
Papildyta punktu:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

4. Mokėjimo periodiškumas:
4.1. Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojai:
4.1.1. mokestį už taršą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiuoja ir moka kas ketvirtį, jeigu
už praėjusius metus mokėtina mokesčio už aplinkos teršimą suma buvo 10 tūkst. Lt arba didesnė, o
jeigu mažesnė, mokestį moka kas pusę metų;
4.1.2. mokestį už taršą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiuoja ir moka kas pusę metų.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430

4.2. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir (ar) mobilių taršos šaltinių mokėtojai,
kurių veiklos pradžia nesutampa su kalendorinių metų ir (ar) mokestinio laikotarpio pradžia,
mokestį pirmaisiais mokestiniais metais moka pasibaigus kalendoriniam pusmečiui.
5. Mokesčio tarifai:
5.1. Mokesčiui už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiuoti taikomi [2.1.] 1
priedėlyje nustatyti tarifai teršalams ir teršalų grupėms. (Teršalų grupių sąrašas nustatytas [2.5.]);
5.2. Mokesčiui už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių (automobilių, traukinių,
traktorių, laivų, lėktuvų ir kitų judančių mechanizmų) apskaičiuoti taikomi [2.1.] 5 priedėlyje
nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai (vienai tonai sunaudotų
degalų, o lėktuvams – pakilimo ir nusileidimo ciklui) ir LR Vyriausybės nutarimu [2.5.] patvirtinti
Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai;
5.3. Mokesčiui padidintu tarifu už leistinos taršos normatyvą viršijantį teršalų kiekį ir (ar) už
nuslėptą teršalų kiekį apskaičiuoti, kai teršiama iš stacionarių taršos šaltinių, taikomi [2.1.] 2
priedėlyje teršalams ir teršalų grupėms nustatyti mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos
šaltinių tarifų koeficientai;
5.4. Mokesčiui už nuslėptą taršą iš mobilių taršos šaltinių didesniu tarifu apskaičiuoti
taikomi [2.1.] 6 priedėlyje nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų
koeficientai.
Punkto pakeitimai:
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Nr. D1-470/1K-306, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4977 (2004-09-07), i. k. 104301MISAK0/1K-306

6. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimas:
6.1. Mokestis už faktinį išmestą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių per mokestinį
laikotarpį teršalų kiekį susideda iš mokesčio už išmestą į aplinką teršalų kiekį, neviršijantį GIN ar
TIPK leidime nustatytų normatyvų, ir mokesčio už išmestą į aplinką teršalų kiekį, viršijantį GIN
ar TIPK leidime nustatytus normatyvus ir yra lygus:
M = Mn + Mv;

(1)

čia:
M – mokesčio suma už išmestą į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalo kiekį;
Mn – mokestis už išmestą į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalų kiekį tonomis (toliau – t),
neviršijant GIN ar TIPK leidime nustatytų leistinos taršos normatyvų;
Mv – mokestis didesniu tarifu už išmestą į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalų kiekį, t,
viršijantį GIN ar TIPK leidime nustatytus leistinos taršos normatyvus;
Kai neviršijami GIN ar TIPK leidime teršalams nustatyti leistinos taršos normatyvai, M v =
0;
6.1.1. Mokestis, už į aplinką išmestą teršalų kiekį, t, neviršijusį GIN ar TIPK leidime
nustatytų leistinos taršos normatyvų, apskaičiuojamas pagal formules:
kai F  N, tai:
Mn = (F – Fnt) * T * I * [k],
kai F  N, o Fnt  Fnp, tai:
Mn = (N – (Fnt – Fnp)) * T* I *[k],
kai F  N, o Fnt  Fnp, tai:
Mn = N * T * I * [k];

(2)

čia:
Fnp – teršalo kiekis, kuriuo viršijamas GIN ar TIPK leidime nustatytas mokestinio
laikotarpio leistinos taršos normatyvas. Fnp = F – N;
Fnt – teršalo kiekis t, išmestas (išleistas) į aplinką viršijus didžiausią leistiną momentinę
koncentraciją – Fnt = (Ft – Nt). Kai minėti viršijimai nenustatyti, Fnt = 0;
F – faktinis per mokestinį laikotarpį (ketvirtį arba pusę metų) į aplinką išmestas konkretaus
teršalo kiekis, t;
N – leidžiamas išmesti į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalo kiekis (t) nustatytas GIN ar
TIPK leidime. Jeigu leidime nustatytas tik metinis leidžiamas išmesti teršalo kiekis, I, II ir III
ketvirčių (arba pirmojo pusmečio) N prilyginamas F, o IV ketvirčio (arba antrojo pusmečio) N
lygus metinio normatyvo ir per pirmus tris ketvirčius (arba pirmąjį pusmetį) išleistų teršalų
skirtumui;
Nt – leistinas išmesti į aplinką didžiausias leistinas momentinis teršalo kiekis (t),
skaičiuojamas tik viršijus didžiausią leistiną momentinę koncentraciją;
Ft – faktinis į aplinką išmestas tam tikro teršalo kiekis (t), viršijus leistiną maksimalią
momentinę arba paros vidutinio mėginio koncentraciją;
T – mokesčio už teršalą tarifas, Lt/t, nurodytas [2.1.] 1 priedėlyje;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.]
patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“; mokant mokestį kas pusę metų, mokesčio už aplinkos teršimą
tarifai indeksuojami taikant paskutinio ketvirčio, atitinkamai II arba IV ketvirčio, indeksavimo
koeficientus;
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[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis [2.1.] 6 straipsnio 3 dalimi, nuo 2003 m.
taikomas skaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, už tuos teršalus,
kuriems GIN ar TIPK leidime yra nustatytas šių teršalų laikinai leistinos taršos (toliau – LLT)
normatyvas;
6.1.2. Mokestis didesniu tarifu už į aplinką išmestą teršalų kiekį, kuriuo viršijami GIN arba
TIPK leidime nustatyti leistinos taršos normatyvai, apskaičiuojamas pagal formules:
kai Fnt  Fnp, tai:
Mv = Fnp * T * b * I * [k];
kai Fnt  Fnp, tai:
Mv = Fnt * T * b * I * [k];

(3)

čia:
Fnp – teršalo kiekis, kuriuo viršijamas GIN ar TIPK leidime nustatytas mokestinio
laikotarpio leistinos taršos normatyvas. Fnp = F – N;
Fnt – teršalo kiekis t, išmestas (išleistas) į aplinką viršijus didžiausią leistiną momentinę
koncentraciją – Fnt = (Ft – Nt). Kai minėti viršijimai nenustatyti, Fnt = 0;
F – faktinis per mokestinį laikotarpį (ketvirtį arba pusę metų) į aplinką išmestas konkretaus
teršalo kiekis, t;
N – leidžiamas išmesti į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalo kiekis (t) nustatytas GIN ar
TIPK leidime. Jeigu leidime nustatytas tik metinis leidžiamas išmesti teršalo kiekis, I, II ir III
ketvirčių (arba pirmojo pusmečio) N prilyginamas F, o IV ketvirčio (arba antrojo pusmečio) N
lygus metinio normatyvo ir per pirmus tris ketvirčius (arba pirmąjį pusmetį) išleistų teršalų
skirtumui;
Nt – leistinas išmesti į aplinką didžiausias leistinas momentinis teršalo kiekis (t),
skaičiuojamas tik viršijus didžiausią leistiną momentinę koncentraciją;
Ft – faktinis į aplinką išmestas tam tikro teršalo kiekis (t), viršijus leistiną maksimalią
momentinę arba paros vidutinę koncentraciją;
T – mokesčio už teršalą tarifas, Lt/t, nurodytas [2.1.] 1 priedėlyje;
b – mokesčio už teršalą tarifo koeficientas, nustatytas [2.1.] 2 priedėlyje;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.]
patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“; mokant mokestį kas pusę metų, mokesčio už aplinkos teršimą
tarifai indeksuojami taikant paskutinio ketvirčio, atitinkamai II arba IV ketvirčio, indeksavimo
koeficientus;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis [2.1.] 6 straipsnio 3 dalimi, nuo 2003 m.
taikomas skaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, už tuos teršalus,
kuriems GIN ar TIPK leidime yra nustatytas šių teršalų laikinai leistinos taršos (toliau – LLT)
normatyvas;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-470/1K-306, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4977 (2004-09-07), i. k. 104301MISAK0/1K-306

6.2. Didžiausios leistinos momentinės koncentracijos (normatyvo) viršijimo pabaiga yra
ėminio, kurio matavimo rezultatai atitinka normatyvinius rodiklius, paėmimo momentas. Jei
mokesčio mokėtojas, viršijantis didžiausią leistiną momentinę koncentraciją, nustatė, kad tarša
neviršija nustatytų normatyvų, apie teršimo pašalinimą ir atitinkančių normatyvą matavimų ar
skaičiavimų rezultatus raštu praneša Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentui (toliau – AM RAAD)
Punkto pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205

6.3. Į didžiausios leistinos momentinės koncentracijos (normatyvo) viršijimo periodą
įskaitomas laiko tarpas nuo normatyvą viršijusio ėminio paėmimo momento iki normatyvą
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atitinkančio ėminio paėmimo momento. Minimalus normatyvo viršijimo periodas yra viena para, t.
y. nustatant normatyvo viršijimo periodą vertinami tik ėminių, atliktų ne anksčiau kaip po 24
valandų nuo ėminio, kuriuo nustatytas normatyvo viršijimas, rezultatai
Punkto pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205

6.4. Mokestis už išmestą į Aplinką teršalų kiekį, įskaitant ir mokestį didesniu tarifu už
išmestą į Aplinką teršalų kiekį, viršijantį didžiausią leistiną momentinę koncentraciją (normatyvą) ir
(ar) mokestinio laikotarpio normatyvą, apskaičiuojamas ir sumokamas pasibaigus mokestiniam
laikotarpiui. Išmetamų teršalų kiekis nustatomas mokesčio mokėtojo laboratorinės kontrolės
duomenimis, įskaitant AM RAAD laboratorijų matavimo duomenis
Punkto pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
Nr. D1-470/1K-306, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4977 (2004-09-07), i. k. 104301MISAK0/1K-306

6.5. Juridiniai ir fiziniai asmenys normatyviniuose dokumentuose nustatytomis sąlygomis
išleidžiantys nuotekas į gruntą (be organizuoto išleidimo į paviršinio vandens telkinius), moka
mokestį už visą į gruntą patenkantį teršalų kiekį;
6.6. Kai gyvulininkystės nuotekos (mėšlo filtratas, srutos) ar kitos skystos atliekos (pieno
išrūgos, spirito žlaugtai ir pan.) išlaistomos tam tikslui įrengtuose laukuose (plotuose),
nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, mokestis mokamas už teršalų kiekį, patenkantį į vandens
telkinius. Šis teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal [2.8.].
7. Mokesčio už teršalus, išleidžiamus į vandens telkinius su paviršinėmis (lietaus)
nuotekomis, apskaičiavimas:
7.1. Mokestis už teršalų išleidimą su lietaus nuotekomis mokamas ta pačia tvarka, kaip ir
mokestis už teršalus, išleistus su buitinėmis arba gamybinėmis nuotekomis. Mokesčio už išleistus
su lietaus nuotekomis teršalus pagrindas – GIN arba TIPK leidime arba jo priede, kuriame
nurodomi paviršinių nuotekų surinkimo sistemos abonentai, nustatyti normatyvai lietaus nuotekoms
išleisti;
7.2. Mokestis už teršalus, išleistus su paviršinėmis nuotekomis, apskaičiuojamas pagal 6.1.1.
punkte nurodytas formules (2). Pasibaigus ketvirčiui (pusmečiui), teršalų kiekis (F), išleistas su
lietaus nuotekomis, apskaičiuojamas pagal formulę:

F=

W f *C f
1000 * 1000

, t/ketvirtį (pusmetį);

(4)

čia:
Wf – faktinis ketvirčio arba pusmečio lietaus nuotekų kiekis, m3/ketvirtį (arba pusmetį).
Faktinis ketvirčio arba pusmečio lietaus nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal
formules:
Wf = 10*Hf**F*K,

m3/ketvirtį (pusmetį);

(5)

čia:
Hf – faktinis ketvirčio arba pusmečio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos duomenis);
Cf – atitinkamų teršalų faktinė vidutinė ketvirčio arba pusmečio koncentracija, mg/l;
 – paviršinio nuotėkio koeficientas (imama vidutinė kanalizuotos teritorijos reikšmė, jeigu
mokesčio mokėtojas nepateikia tikslesnių skaičiavimų, priimama  = 0,4);
F – kanalizuoto baseino plotas, ha;
K – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą. Jei sniegas
išvežamas, K=0,85, jei neišvežamas – K=1;
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7.3. Mokestis didesniu tarifu už išleistus su lietaus nuotekomis teršalus apskaičiuojamas
pagal 6.1.2 punkte nurodytas formules (3) ir mokamas tik ketvirto ketvirčio pabaigoje už metinio
teršalų normatyvo viršijimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
Nr. D1-470/1K-306, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4977 (2004-09-07), i. k. 104301MISAK0/1K-306

8. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimas:
8.1. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių yra apskaičiuojamas ir mokamas
už mokesčio mokėtojo Lietuvos Respublikoje sunaudotą degalų kiekį tonomis;
8.2. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, išskyrus lėktuvus,
apskaičiuojamas pagal formulę:
Mn = Qn*T*I*kn;

(6)

čia:
Qn – faktinis per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikoje sunaudotas degalų kiekis
tonomis (įskaitant ir užsienyje įsigytus, bet Lietuvoje sunaudotus degalus). Tuo atveju, kai Qn yra
išreikštas tūrio vienetais, kiekis tūrio vienetais perskaičiuojamas pritaikius pervedimo koeficientą,
kuris yra nustatomas pagal gamintojo kokybės pažymėjime (sertifikate arba pase) nurodytą degalų
tankį;
T – tarifas už vieną toną sunaudotų atitinkamos rūšies degalų, nustatytas [2.1.] 5 priedėlyje;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.]
patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“. Mokant mokestį kas pusę metų, mokesčio už aplinkos teršimą
tarifai indeksuojami taikant paskutinio ketvirčio, atitinkamai II arba IV ketvirčio, indeksavimo
koeficientus;
kn – koregavimo koeficientas, nustatytas pagal [2.5.] patvirtintus Mokesčio už aplinkos
teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientus;
8.3. Mokestis už aplinkos teršimą lėktuvų pakilimo ir nusileidimo ciklo metu
apskaičiuojamas pagal formulę:
Mn = T * I * kn * s,

(7)

čia:
T – pakilimo ir nusileidimo ciklui nustatytas mokesčio tarifas, nurodytas [2.1.] 5 priedėlyje;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.]
patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“. Mokant mokestį kas pusę metų, mokesčio už aplinkos teršimą
tarifai indeksuojami taikant paskutinio ketvirčio, atitinkamai II arba IV ketvirčio, indeksavimo
koeficientus;
kn – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas,
nustatomas [2.5.] pagal transporto priemonės apibūdinimą. Kai transporto priemonė neatitinka nė
vieno iš nurodytų [2.5.] transporto priemonės techninių ypatumų, tuomet šis koeficientas
prilyginamas vienetui (kn = 1);
s – lėktuvų pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičius;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430

9. Mokesčio didesniu tarifu už nuslėptą taršą iš stacionarių ir iš mobilių taršos šaltinių
apskaičiavimas ir mokėjimas:
9.1. Nuslėpta tarša – tai:
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9.1.1. teršalų kiekis, kurį mokesčio mokėtojas išmetė į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ir
nedeklaravo ar deklaravo neteisingai mokesčio deklaracijoje bei už kurį nesumokėjo mokesčio arba,
apskaičiuodamas mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, neteisingai taikė ar
visiškai netaikė privalomų taikyti koeficientų ir dėl to buvo sumokėtas mažesnis mokestis.
9.1.2. degalų kiekis, kurį mokesčio mokėtojas sunaudojo ir nedeklaravo (nenurodė) ar
deklaravo neteisingai mokesčių deklaracijoje bei už kurį nesumokėjo mokesčio arba,
apskaičiuodamas mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, neteisingai taikė ar visiškai
netaikė privalomų taikyti koeficientų ir dėl to buvo sumokėtas mažesnis mokestis.
9.2. Už nuslėptą taršą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas mokestis didesniu tarifu, kuris
apskaičiuojamas pagal formulę:
Mp = Q * T * b * I* [k];

(8)

čia:
Q – nuslėptas teršalo kiekis, t;
T – nuslėpto teršalo tarifas (Lt/t), nustatytas [2.1.] 1 priedėlyje;
b – teršalo koeficientas, nustatytas [2.1.] 2 priedėlyje;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.]
patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai;
[k] – koeficientas 1,2 taikomas skaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos
šaltinių už teršalus, kuriems GIN ar TIPK leidime nustatytas laikinai leistinos taršos normatyvas;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430

9.3. Už nuslėptą taršą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus lėktuvus) mokamas mokestis
didesniu tarifu, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:
Mp = Q * T * kn * I * K,

(9)

čia:
Q – nuslėptas atitinkamos rūšies degalų kiekis, t;
T – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifas, nustatytas [2.1.] 5
priedėlyje;
kn – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas,
nustatomas pagal [2.5.] transporto priemonės apibūdinimą. Kai transporto priemonė neatitinka nei
vieno iš nurodytų [2.5.] transporto priemonės techninių ypatumų, tuomet šis koeficientas
prilyginamas vienetui (kn = 1);
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.]
patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai;
K – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo koeficientas, nustatytas
[2.1.] 6 priedėlyje.
Tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas nenuslėpė taršos, o tik neteisingai taikė ar visiškai
netaikė koregavimo koeficientų, dėl kurių netaikymo buvo sumokėtas mažesnis mokestis, mokestis
didesniu tarifu apskaičiuojamas pagal formulę:
Mp = (Q * T * kn * I – Mn) * K,

(10)

čia:
Q – sunaudotas atitinkamos rūšies degalų kiekis, t;
T – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifas, nustatytas [2.1.] 5
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priedėlyje;
kn – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas,
nustatomas pagal [2.5.] transporto priemonės apibūdinimą. Kai transporto priemonė neatitinka nė
vieno iš nurodytų [2.5.] transporto priemonės techninių ypatumų, tuomet šis koeficientas
prilyginamas vienetui (kn = 1);
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.]
patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai;
K- mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo koeficientas, nustatytas
[2.1.] 6 priedėlyje;
Mn – sumokėta mokesčio suma už aplinkos teršimą iš tų mobilių taršos šaltinių, kuriems
nebuvo taikytas privalomas taikyti koregavimo koeficientas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430

9.4. Už nuslėptą lėktuvų pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių mokamas mokestis didesniu
tarifu, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:
Mp = s * T * kn * I * K,

(11)

čia:
s – lėktuvų pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičius;
T – pakilimo ir nusileidimo ciklo tarifas, nustatytas [2.1.] 5 priedėlyje;
kn – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas,
nustatomas [2.5.] pagal transporto priemonės apibūdinimą. Kai transporto priemonė neatitinka nė
vieno iš nurodytų [2.5.] transporto priemonės techninių ypatumų, tuomet šis koeficientas
prilyginamas vienetui (kn = 1);
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.]
patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“;
K – tarifo koeficientas, nurodytas [2.1.] 6 priedėlyje;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430

9.5. Kai teršiama iš stacionarių taršos šaltinių neturint tam leidimo arba kai dėl teršėjo kaltės
nenustatytas teršalų išmetimo į aplinką normatyvas, taikomos tuo metu galiojančios žalos aplinkai
apskaičiavimo metodikos .
9.6. Nustačius nuslėptos taršos atvejus, įstatymų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams
asmenims skiriamos nuobaudos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-470/1K-306, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4977 (2004-09-07), i. k. 104301MISAK0/1K-306

10. Neteko galios nuo 2006-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin. 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

11. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių deklaravimas
ir paskirstymas:
11.1. Mokesčio mokėtojai pagal Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
deklaracijos FR0521 formos bei mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių
deklaracijos FR0522 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės) užpildo Mokesčio už aplinkos
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teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijų FR0521 formas ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš
stacionarių taršos šaltinių deklaracijų FR0522 formas ir ne vėliau, kaip per 60 kalendorinių dienų
nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme [2.1],
jas pateikia paštu, elektroniniu paštu arba pristato apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau
–AVMI), kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas, ir atitinkamam Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – AM RAAD):
11.1.1. kai teršiama iš stacionarių taršos šaltinių, – mokesčio mokėtojas deklaraciją pateikia
tam AM RAAD, kuris išdavė Gamtos išteklių naudojimo (toliau – GIN) arba Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą. Kai mokesčio mokėtojas turi ne vieną, o kelis
skirtingų AM RAAD išduotus GIN ar TIPK leidimus, tai po vieną šios deklaracijos egzempliorių
turi būti pateikiama visiems leidimus išdavusiems AM RAAD;
11.1.2. kai teršiama iš mobilių taršos šaltinių, – mokesčio mokėtojas deklaraciją pateikia tam
AM RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruotas mokesčio mokėtojas, kuris naudoja
(eksploatuoja) mobilius taršos šaltinius. Jei mokesčio mokėtojas turi filialus ar padalinius kelių AM
RAAD teritorijose, kurie eksploatuoja (naudoja) mobilius taršos šaltinius, tai po vieną šios
deklaracijos egzempliorių turi būti pateikiama ir tiems AM RAAD, kurių teritorijose yra įmonės
filialas ar padalinys, eksploatuojantis šiuos mobilius taršos šaltinius;
11.2. Užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą Lietuvos
Respublikoje per filialą ar kitą nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje arba kurių atstovybės yra
Lietuvoje ir teršiantys aplinką iš mobilių taršos šaltinių, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui,
užpildo mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijas ir pateikia po vieną jų egzempliorių AVMI ir
atitinkamam AM RAAD pagal to filialo arba kitos nuolatinės buveinės arba atstovybės, kuri
eksploatuoja (naudoja) mobilius taršos šaltinius, įregistravimo Lietuvoje vietą ir sumoka mokestį,
kaip nustatyta 11.3 punkte;
11.3. Už mokestinį laikotarpį (ketvirtis arba pusmetis) apskaičiuota mokesčio už aplinkos
teršimą suma turi būti sumokama ne vėliau, kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokestinio
laikotarpio (kalendorinio ketvirčio arba pusmečio) pabaigos;
11.4. Jei stacionarus taršos šaltinis (objektas) yra kelių savivaldybių teritorijose (teršalai
susidaro vienos savivaldybės teritorijoje, o išmetami kitos savivaldybės teritorijoje), tai mokesčio
mokėtojas, deklaruodamas mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, išmestą teršalų
kiekį bei mokėtiną mokesčio sumą padalija tarp šių savivaldybių po lygiai;
11.5. AVMI pagal užpildytas mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521 ir FR0522
formas 70 proc. sumokėto mokesčio už aplinkos teršimą sumos įskaito (perveda) į tos savivaldybės
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą (toliau – Programa), kur yra taršos šaltinis. Kai yra
teršiama iš mobilių taršos šaltinių, taršos šaltinio vieta yra ten, kur yra įmonė, filialas ar padalinys,
eksploatuojantys (naudojantys) mobilius taršos šaltinius;
11.6. Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų nepildo ir neteikia AM RAAD bei AVMI tie
mokesčio mokėtojai, kurie pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnį yra atleidžiami
nuo šio mokesčio mokėjimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

12. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir iš mobilių taršos šaltinių
apskaičiavimo ir mokėjimo patikrinimas:
12.1. AM RAAD pasirinktinai atlieka mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo
teisingumo ir sumokėjimo patikrinimus. AVMI vykdo mokesčio išieškojimą ir grąžinimą;
12.2. Patikrinimo metu nustatomi faktiniai duomenys apie į Aplinką išmestus per mokestinį
laikotarpį teršalų ir sunaudotų degalų kiekius, vadovaujantis į Aplinką išmestų teršalų apskaitos,
GIN ar TIPK leidimais ir kituose mokesčio mokėtojo pateiktuose dokumentuose esama informacija
bei duomenimis. Patikrinama, ar jie atitinka mokesčio deklaracijose pateiktus analogiškus duomenis
ir kitą informaciją;
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12.3. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo patikrinimai yra įforminami
Aplinkos apsaugos įstatymų vykdymo patikrinimo aktu [2.11.]. Patikrinimą atliekančio pareigūno
nustatytas mokesčio už aplinkos teršimą nuslėpimo ar kitokio pažeidimo (leistinos taršos normatyvo
viršijimo ir pan.) faktas, apskaičiuotos mokesčio sumos, taikant didesnio tarifo mokestį už aplinkos
teršimą, nustatytą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą [2.1.], nurodomos patikrinimo akte.
Šis patikrinimo aktas yra patvirtinamas AM RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu
[2.4.] nustatytais terminais. Patikrinimo akto ir sprendimo kopiją su nurodyta papildomai
priskaičiuota mokesčio suma ir mokėjimo terminais AM RAAD per 3 darbo dienas persiunčia
mokesčio mokėtojui ir Mokesčių inspekcijos skyriui, kuriame yra registruotas mokesčio mokėtojas.
Patikrinimo metu nustatyti bei mokesčio mokėtojų pateikti patikrinimą atliekančiam inspektoriui
duomenys ir informacija, kurie naudojami mokesčio apskaičiavimo patikrinimui, yra įforminami
mokesčio administratoriaus nustatytu Duomenų pripažinimo aktu, kurį pasirašo patikrinimą atlikęs
inspektorius ir įmonės vadovas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-470/1K-306, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4977 (2004-09-07), i. k. 104301MISAK0/1K-306
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

12.4. Papildomai apskaičiuotos mokesčio sumos už pažeidimus, nustatytus mokesčio už
aplinkos teršimą apskaičiavimo patikrinimo metu Aplinkos apsaugos pareigūnų yra fiksuojamos
Patikrinimo akte ir nenurodomos mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijose, kurias privaloma
tvarka, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo ir teikia patys mokesčio mokėtojai;
Punkto pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205

12.5. Papildomai apskaičiuotos mokesčio už aplinkos teršimą sumos pagal Patikrinimo aktą
[2.11.], patvirtintą mokesčio administratoriaus sprendimu, sumokamos Mokesčių administravimo
įstatymo nustatyta tvarka;
Punkto pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205

12.6. Mokesčio deklaracija gali būti tikslinama, jei mokesčio mokėtojas suklydo (apsiriko)
deklaruodamas mokestį už aplinkos teršimą ir pastebėtą klaidą ištaisė, išskyrus tuos atvejus, kai
klaidą, dėl kurios buvo sumokėtas per mažas mokestis, nustatė aplinkos apsaugos ar VMI
pareigūnai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

12.7. Neteko galios nuo 2005-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin. 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21) ; Žin. 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334

12.8. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI), pasibaigus
mokestiniam laikotarpiui (ketvirčiui arba pusmečiui), iki kito mokestinio laikotarpio trečio mėnesio
10 d. pateikia informaciją Aplinkos ministerijai apie mokesčio mokėtojų mokestiniu laikotarpiu
sumokėtas (išieškotas) mokesčio sumas už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių,
išskiriant didesniu tarifu sumokėtas (išieškotas) mokesčio sumas, pagal kiekvieną savivaldybę
atskirai. Įdiegus reikiamas elektroninio deklaravimo priemones, kitą mokesčio už aplinkos teršimą
iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių deklaracijose pateiktą informaciją VMI pateikia pagal atskirą
Aplinkos ministerijos ir VMI susitarimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334
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Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

Informacijos apie mokesčių sumokėjimą (išieškojimą) pateikimas AM RAAD
12.9. AM RAAD tikrina mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimą ir vykdo jų
kontroliuojamose teritorijose per mokestinį laikotarpį deklaruotų mokesčių už aplinkos teršimą
pagal atskirus teršimo komponentus (atmosferą, vandens telkinius ir žemės paviršių bei gilesnius
jos sluoksnius) bei teršimo pobūdį (stacionarūs ir mobilūs taršos šaltiniai) apskaitą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334

13. Ginčų sprendimas:
13.1. Ginčus dėl mokesčio apskaičiavimo nagrinėja Valstybinė aplinkos apsaugos
inspekcija. Ginčų nagrinėjimui Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija gali sudaryti ginčų dėl
mokesčio už aplinkos teršimą nagrinėjimo komisiją;
Punkto pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205

13.2. Ginčai dėl mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo) nagrinėjami [2.4.] nustatyta
tvarka.
II DALIS. MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ GAMINIŲ IR PAKUOTĖS
ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
1. Mokesčio objektas ir mokėtojai:
1.1. Mokesčio objektas:
1.1.1. Išleidžiami į vidaus rinką gaminiai, pateikti [2.1.] 3 priedėlyje;
1.1.2. Išleidžiama į vidaus rinką gaminiais pripildyta pakuotė, pateikta [2.1.] 4 priedėlyje;
1.2. Apmokestinamieji gaminiai, kurie yra kito pagaminto ar įvežto j Lietuvą gaminio dalis,
be kurio gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį, nėra šio mokesčio objektas;
1.3. Mokesčio mokėtojai:
1.3.1. asmenys, pakuojantys gaminius į apmokestinamąją pakuotę ir juos išleidžiantys į
vidaus rinką;
1.3.2. asmenys, gaminantys apmokestinamuosius gaminius ir juos išleidžiantys į vidaus
rinką;
1.3.3. asmenys, įvežantys apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją pakuotę į
Lietuvą ir juos išleidžiantys į vidaus rinką;
1.4. Asmenys, gabenantys per Lietuvos Respublikos teritoriją apmokestinamuosius gaminius
ir (ar) apmokestinamąją pakuotę ir (ar) teikiantys transportavimo ar pakavimo paslaugas kitiems
asmenims, atliekantiems 1.3 punkte nurodytus veiksmus, nėra mokesčio mokėtojai, jei nevykdo
veiksmų, nurodytų 1.3 punkte.
2. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas:
2.1. Mokesčio tarifai:
2.1.1. Apmokestinamųjų gaminių mokesčio tarifai, pateikti [2.1.] 3 priedėlyje;
2.1.2. Apmokestinamosios pakuotės mokesčio tarifai, pateikti [2.1.] 4 priedėlyje;
2.2. Apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamosios pakuotės apskaita:
2.2.1. Apmokestinamųjų gaminių apskaita:
2.2.1.1. Apmokestinamuosius gaminius gaminantys ir (ar) įvežantys į Lietuvos Respubliką
mokesčio mokėtojai vykdo apmokestinamųjų gaminių apskaitą. Privalomas apskaitos dokumentas –
apmokestinamųjų gaminių sąrašas, kuriame nurodoma mokesčio mokėtojo gaminamų ir (ar)
įvežamų į Lietuvos Respubliką bei išleidžiamų į vidaus rinką per mokestinį laikotarpį
apmokestinamųjų gaminių nomenklatūra (gaminių pavadinimai), atitinkamo gaminio svoris ir
mokesčio tarifas pagal [2.1.] 3 priedėlį. Sąrašas sudaromas kiekvieno mokestinio laikotarpio
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pradžioje. Sąrašą tvirtina įmonės vadovas. Sąrašas papildomas naujais apmokestinamaisiais
gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo apmokestinamojo gaminio gamybos pradžios ir (ar)
įvežimo į Lietuvos Respubliką dienos. Sąrašo forma pateikiama šios Tvarkos 1 priede;
2.2.1.2. Visa sąraše pateikta informacija privalo sutapti su informacija, pateikta įmonės
apskaitos dokumentuose, pirkimo-pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo ir išvežimo iš Lietuvos
Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose,
patvirtinančiuose apmokestinamųjų gaminių buvimą ir judėjimą;
2.2.2. Apmokestinamosios pakuotės apskaita vykdoma, remiantis [2.7.] ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais pakuotės apskaitą;
2.3. Mokesčio apskaičiavimas:
2.3.1. Į vidaus rinką išleistų atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis vienetais
(toliau – vnt.), kiekis tonomis (toliau – t), vertė litais (toliau – Lt) ir (ar) atitinkamos rūšies
apmokestinamosios pakuotės kiekis (t) apskaičiuojamas:
A=P + I
(1),
čia:
a) Apmokestinamieji gaminiai:
A – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų
gaminių kiekis (vnt.) ir (ar) kiekis (t), ir (ar) vertė (Lt),
P – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje pagamintų ir išleistų į vidaus
rinką apmokestinamųjų gaminių kiekis (vnt.) ir (ar) kiekis (t), ir (ar) vertė (Lt),
I – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į Lietuvą įvežtų ir išleistų į vidaus rinką
apmokestinamųjų gaminių kiekis (vnt.) ir (ar) kiekis (t), ir (ar) vertė (Lt).
Nuo 2007 m. sausio 1 d. apmokestinamųjų gaminių, išleistų į vidaus rinką, vertė
nenaudojama mokesčiui apskaičiuoti.
b) Apmokestinamoji pakuotė:
A – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į vidaus rinką išleistos apmokestinamosios
pakuotės kiekis (t),
P – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje pagamintų gaminių į vidaus rinką
išleistos apmokestinamosios pakuotės kiekis (t),
I – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į Lietuvą importuotų gaminių į vidaus rinką
išleistos apmokestinamosios pakuotės kiekis (t);
2.3.2. Atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų tvarkymo
užduoties įvykdymas procentais (toliau – %) apskaičiuojamas:
F = V/A* 100
(2),
čia:
F – faktinis užduoties vykdymas (%);
V – sutvarkytų (panaudotų ar perdirbtų) apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų
kiekis (t);
A – (1) formulėje apskaičiuotas kiekis (t);
2.3.3. Atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų tvarkymo
užduoties įvykdymo lygis apskaičiuojamas:
l = F/U
(3),
čia:
l – apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo užduoties įvykdymo lygis;
F – (2) formulėje apskaičiuotas dydis (%);
U – [2.13] nustatyta atliekų tvarkymo užduotis atitinkamai apmokestinamųjų gaminių ar
pakuotės rūšiai (%);
2.3.4. Mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas pagal atitinkamos užduoties įvykdymo
lygį nustatomas:
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d = 0,
kai l  1;
d = 0,25,
kai 1 > l  0,75;
d = 0,50,
kai 0,75 > l  0,50;
(4),
d = 0,75,
kai 0,50 > l  0,25;
d=l,
kai 0,25>l  0.
čia:
d – mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas (apmokestinama apmokestinamųjų
gaminių ar apmokestinamosios pakuotės dalis);
l – (3) formulėje apskaičiuotas dydis;
2.3.5. Mokėtinas mokestis už atitinkamos rūšies apmokestinamuosius gaminius ir (ar)
apmokestinamąją pakuotę apskaičiuojamas:
M=A*d*T*k
(5),
čia:
M – mokėtinas mokestis už apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją pakuotę
(Lt);
A – (1) formulėje apskaičiuotas kiekis (vnt.) arba kiekis (t), arba vertė (Lt);
d – (4) formulėje apskaičiuotas dydis;
T – mokesčio tarifas, nurodytas [2.1.] 3 ir (ar) 4 priedėlyje už kiekį (Lt/vnt.) arba, kai
mokesčio tarifas yra procentinė vertė nuo apmokestinamojo gaminio kainos, (5) formulėje įrašoma
reikšmė, gauta mokesčio tarifą padalijus iš 100, arba, kai mokamas mokestis už svorį (Lt/t),
mokesčio tarifas už svorį dauginamas iš 1000;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris gaunamas pagal [2.5.] patvirtintą
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką, Statistikos departamento apskaičiuotą
vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą padalijus iš 100. Vartotojų prekių ir paslaugų kainų
indeksas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Kai mokesčio tarifas yra
procentinė vertė nuo apmokestinamojo gaminio didmeninės kainos, k nenaudojamas apskaičiuojant
mokestį;
2.3.6. Į vidaus rinką išleistų gaminių atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo
apmokestinamosios pakuotės kiekis (t) apskaičiuojamas:
G=P+I
(6),
čia:
G – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų gaminių pakartotinio naudojimo
apmokestinamosios pakuotės kiekis (t);
P – mokesčio mokėtojo Lietuvoje pagamintų ir į vidaus rinką išleistų gaminių pakartotinio
naudojimo apmokestinamosios pakuotės kiekis (t);
I – mokesčio mokėtojo į Lietuvą įvežtų ir į vidaus rinką išleistų gaminių pakartotinio
naudojimo apmokestinamosios pakuotės kiekis (t);
2.3.7. Atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio
naudojimo užduoties įvykdymas apskaičiuojamas:
F = S / G* 100
(7),
čia:
F – faktinis užduoties vykdymas (%);
S – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintos atitinkamos rūšies tuščios pakartotinio
naudojimo pakuotės kiekis (t);
G – (6) formulėje apskaičiuotas kiekis (t);
2.3.8. Vidaus rinkoje likusios atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis:
A=G – S

(8),
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čia:
A – mokesčio mokėtojo pakartotinio naudojimo apmokestinamosios pakuotės, likusios
vidaus rinkoje, kiekis (t);
G – (6) formulėje apskaičiuotas kiekis (t);
S – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintos atitinkamos rūšies tuščios pakartotinio
naudojimo pakuotės kiekis (t);
2.3.9. Mokėtinas mokestis už atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo apmokestinamąją
pakuotę apskaičiuojamas:
M=0
kai F  U;
(9),
M=A*T*k
kai F < U;
(10),
čia:
M – mokėtinas mokestis už pakartotinio naudojimo apmokestinamąją pakuotę (Lt);
A – (8) formulėje apskaičiuotas kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nurodytas [2.1.] 4 priedėlyje, padaugintas iš 1000 (Lt/t);
F – (7) formulėje apskaičiuotas dydis (%);
U – [2.12.] nustatyta pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo
užduotis (%);
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris gaunamas pagal [2.5.] patvirtintą
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką, Statistikos departamento apskaičiuotą
vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą padalijus iš 100. Vartotojų prekių ir paslaugų kainų
indeksas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;
2.3.10. Mokesčio už nuslėptą atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
apmokestinamosios pakuotės kiekį apskaičiavimas:
M = Q*T*k*2
(11),
čia:
M – mokamas mokestis už nuslėptą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios
pakuotės kiekį (Lt);
Q – nuslėptas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekis (vnt.)
arba (t) arba vertė (Lt) per mokestinį laikotarpį;
T – mokesčio tarifas, nurodytas [2.1.] 3 ir (ar) 4 priedėlyje už kiekį (Lt/vnt.) arba, kai
mokesčio tarifas yra procentinė vertė nuo apmokestinamojo gaminio kainos, (11) formulėje įrašoma
reikšmė, gauta mokesčio tarifą padalijus iš 100, arba, kai mokamas mokestis už svorį (Lt/t),
mokesčio tarifas už svorį dauginamas iš 1000;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris gaunamas pagal [2.5.] patvirtintą
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką, Statistikos departamento apskaičiuotą
vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą padalijus iš 100. Vartotojų prekių ir paslaugų kainų
indeksas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Kai mokesčio tarifas yra
procentinė vertė nuo apmokestinamojo gaminio didmeninės kainos, k nenaudojamas apskaičiuojant
mokestį;
2.4. Mokesčio deklaravimas ir mokėjimas:
2.4.1. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis mokestinis
laikotarpis yra kalendoriniai metai;
2.4.2. Mokesčio mokėtojai užpildo aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymu patvirtintas
mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos formą FR0523 ir
(ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos formą FR0524 ir per [2.1.]
nurodytus terminus pateikia AM RAAD ir AVMI. Vienas deklaracijos egzempliorius pateikiamas
tai AVMI, kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas. Antras deklaracijos egzempliorius
pateikiamas atitinkamam AM RAAD. Mokesčio mokėtojas privalo deklaruoti savo padalinio(-ių), t.
y. filialo ir (ar) atstovybės (toliau – Filialas), duomenis. Kai mokesčio mokėtojas deklaracijoje
deklaruoja savo Filialo, kuris veiklą vykdo kito AM RAAD teritorijoje, duomenis, dar vienas
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deklaracijos egzempliorius pateikiamas tam AM RAAD, kurio teritorijoje veiklą vykdo mokesčio
mokėtojo Filialas;
2.4.3. Užsienio valstybių asmenys, vykdantys ūkinę veiklą per Filialą ar kitą nuolatinę
buveinę arba nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, arba kurių atstovybės yra Lietuvoje; ir
išleidžiantys į Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pripildytas
gaminių apmokestinamąsias pakuotes, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio už
aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaraciją ir (ar) mokesčio už aplinkos
teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją ir pateikia po vieną deklaracijos egzempliorių AVMI ir
atitinkamam AM RAAD pagal to Filialo arba kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės arba
atstovybės įregistravimo Lietuvoje vietą;
2.4.4. Mokesčio mokėtojai moka mokesčius tik už tuos apmokestinamuosius gaminius ir
apmokestinamosios pakuotės rūšis, kurių atliekų tvarkymo užduočių nevykdo ar jas vykdo iš dalies;
2.4.5. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis deklaracijas taip pat
privalo pildyti bei teikti AM RAAD ir AVMI mokesčio mokėtojai, kurie vykdo [2.12.] nustatytas
pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo ir (ar) [2.13.] nustatytas
gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis dalyvaudami ar nedalyvaudami
[2.2.] 343 straipsnyje nurodytų organizacijų (toliau – Organizacija) veikloje.
Likvidavimo ar reorganizavimo atveju mokesčio mokėtojas paskutinio mokestinio
laikotarpio mokesčio deklaraciją AM RAAD ir AVMI pateikia ir mokestį sumoka iki mokesčio
mokėtojo pabaigos.
Po reorganizavimo veiklą tęsiantis mokesčio mokėtojas, perėmęs reorganizuotų mokesčio
mokėtojų teises ir pareigas, gali pateikti mokesčio deklaraciją ir sumokėti deklaruotą mokesčio
sumą už visus reorganizuotus mokesčio mokėtojus, naudodamasis savo mokesčio mokėtojo
identifikaciniu numeriu. Šiuo atveju mokestis deklaruojamas ir sumokamas ne vėliau kaip per 60
dienų nuo po reorganizavimo veiklą tęsiančio mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pabaigos,
t. y. per 60 dienų nuo einamojo mokestinio laikotarpio pabaigos. Šios pastraipos nuostatos taikomos
tik tuo atveju, jei apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės apskaitos dokumentų perdavimas yra
patvirtinamas priėmimo-perdavimo aktu, o pareiga sumokėti mokesčius už visus reorganizuotus
mokesčio mokėtojus yra įtvirtinta reorganizavimo sąlygose. Minėto akto ir reorganizacijos sąlygų
kopija yra pateikiama AM RAAD ir AVMI kartu su mokestine deklaracija;
2.4.6. Deklaracijoje deklaruota mokesčio suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 60
kalendorinių dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos į AVMI biudžeto pajamų surenkamąją
sąskaitą, skirtą administruoti įmokas tos savivaldybės, kurioje yra mokesčio mokėtojo buveinė;
2.4.7. Mokesčio mokėtojas, nedalyvaujantis Organizacijos veikloje ir vykdantis gaminių ir
(ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis, kartu su mokesčio deklaracija AM
RAAD pateikia pažymą(-as), kurios forma pateikta šios Tvarkos 2 priede, patvirtinančią užduoties
įvykdymą. Pažymų išdavimo principai nustatyti šios Tvarkos 3 punkte;
2.4.8. Mokesčio mokėtojas, dalyvaujantis Organizacijos, kuri yra įsipareigojusi už jį
įvykdyti gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis, veikloje, AM
RAAD teikia deklaraciją ir Organizacijos vadovo pasirašytą bei antspaudu pažymėtą raštą,
patvirtinantį Organizacijos nario užduoties(-čių) įvykdymą.
3. Atleidimas nuo mokesčio:
3.1. Mokesčio mokėtojai, kurie išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos
apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją pakuotę, yra atleidžiami nuo mokesčio už
išvežtus iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį apmokestinamuosius gaminius
ir (ar) apmokestinamąją pakuotę. Mokesčio mokėtojai privalo turėti dokumentus, patvirtinančius
išvežtų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekį ir pateikti šiuos
dokumentus, kai to pareikalauja inspektorius. Tokie dokumentai gali būti pirkimo-pardavimo
sutartys, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo,
atsakingo už prekių išgabenimą), draudimo dokumentai, pirkėjo apmokėjimo dokumentai, pirkėjo
patvirtinimas, kad prekės gautos, užsakymai, kita korespondencija ir pan. Mokesčio mokėtojai,
kurie išveža iš Europos Bendrijų teritorijos apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminius,
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supakuotus į apmokestinamąją pakuotę, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus,
įrodančius, kad apmokestinamieji gaminiai ir (ar) gaminiai, supakuoti į apmokestinamąją pakuotę,
yra išvežti iš Europos Bendrijų teritorijos.
Mokesčio mokėtojai, kurie išveža apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją
pakuotę iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, norintys pasinaudoti šia
mokesčio lengvata, privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl mokesčių mokėtojui priklausančių
apmokestinamųjų gaminių ar apmokestinamosios pakuotės išvežimo iš Lietuvos Respublikos
teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių apmokestinamųjų gaminių ar apmokestinamosios pakuotės
išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens.
Nuo mokesčio už išvežamus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuotę yra atleidžiama tik tuo
atveju, jei tretysis asmuo, kuris yra suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį mokesčio
mokėtojas perleido savo apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją pakuotę, išvežė
šiuos apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuotę iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar
naudodamasis kitų asmenų teikiamomis transportavimo paslaugomis. Tretysis asmuo negali
perleisti kitam asmeniui šių apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės
išvežimo prievolės. Jei tretysis asmuo taip pat yra mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas, tai jo,
kaip trečiojo asmens, išvežti kito asmens apmokestinamieji gaminiai ir (ar) apmokestinamoji
pakuotė neturi įtakos jo apmokestinamam apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios
pakuotės kiekiui;
3.2. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo pakuotės
atliekomis atleidžiami tie mokesčio mokėtojai, kurie įvykdo visą atitinkamos rūšies pakartotinio
naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotį, nustatytą [2.12.]. Pakartotinio
naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis negali būti vykdoma pakartotinio
naudojimo pakuotę (naują ar naudotą) įsivežant į Lietuvą iš kitos šalies ar Lietuvoje įsigyjant naują
pakartotinio naudojimo pakuotę. Tokia pakuotė nelaikoma susigrąžinta pakuote;
3.3. Nuo viso mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių ir (ar) pakuotės
atliekomis atleidžiami tie mokesčio mokėtojai, kurie įvykdo visą atitinkamos rūšies gaminių ir (ar)
pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotį, nustatytą [2.13.];
3.4. Jei mokesčio mokėtojas įvykdė tris ketvirtadalius Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatytos gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties, jis
atleidžiamas nuo mokesčio už tris ketvirtadalius apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
apmokestinamosios pakuotės kiekio;
3.5. Jei mokesčio mokėtojas įvykdė pusę Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos
gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties, jis atleidžiamas nuo mokesčio
už pusę apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekio;
3.6. Jei mokesčio mokėtojas įvykdė ketvirtadalį Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatytos gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties, jis atleidžiamas nuo
mokesčio už ketvirtadalį apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekio;
3.7. Apmokestinamųjų gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių
įvykdymą patvirtina atliekas išvežančios įmonės ar atliekas naudojančios įmonės, įtrauktos į
aplinkos ministro įsakymu patvirtintą Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę
išduoti pažymas, sąrašą, kuris skelbiamas Aplinkos ministerijos tinklalapyje, išduodamos šios
Tvarkos 2 priede nustatytos formos pažymas mokesčio mokėtojams ir (ar) Organizacijoms;
3.8. Mokesčio mokėtojas savo vardu gali išrašyti pažymą tuo atveju, kai jis pats naudoja ar
išveža apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekas ir yra įtrauktas į Atliekas naudojančių ar
eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą;
3.9. Pažymas už per mokestinį laikotarpį panaudotą ar išvežtą iš Lietuvos atliekų kiekį
atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės išduoda mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet
ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos tiesiogiai: mokesčio mokėtojui, jei
jis nedalyvauja Organizacijos veikloje, arba Organizacijai, atstovaujančiai jos veikloje
dalyvaujančius mokesčio mokėtojus;
3.10. Pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės
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atliekų kiekį;
3.11. Iš Lietuvos išvežtos Lietuvoje surinktos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės
atliekos laikomos panaudotomis atliekomis tuo atveju, kai teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami
dokumentai, patvirtinantys iš Lietuvos išvežto atitinkamo atliekų kiekio panaudojimo faktą.
Pažymas mokesčio mokėtojams šiuo atveju išduoda atliekas išvežusi įmonė, įtraukta į Atliekas
naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą;
3.12. Sutartyje tarp atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės ir mokesčio mokėtojo ar
Organizacijos gali būti numatytos nuostolių (žalos), padarytų mokesčio mokėtojui ar Organizacijai,
atlyginimo sąlygos tuo atveju, jeigu atliekas naudojanti ar išvežanti įmonė neįvykdo įsipareigojimo
panaudoti atitinkamą atliekų kiekį ir išduoti atitinkamas pažymas arba išduotos pažymos yra
anuliuojamos;
3.13. Atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės išduotų pažymų apskaitą vykdo:
3.13.1. Atliekas naudojanti ar išvežanti įmonė sudaro savo metinę ataskaitą apie per
mokestinį laikotarpį išduotas pažymas, patvirtintą vadovo parašu ir antspaudu. Ataskaitą atliekas
naudojanti ar išvežanti įmonė per 40 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos pateikia AM
RAAD, kurio teritorijoje yra registruota. Metinės ataskaitos apie išduotas pažymas forma
pridedama šios Tvarkos 3 priede;
3.13.2. Atliekas naudojanti ar išvežanti įmonė metinę ataskaitą apie išduotas pažymas pildo,
vadovaudamasi atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės apskaitos dokumentais bei ataskaitos
pildymo nuorodomis, pateiktomis šios Tvarkos 3 priede. Atliekas naudojančios ar išvežančios
įmonės apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų apskaitą vykdo pagal [2.6.] ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius atliekas naudojančių įmonių veiklą ir atliekų apskaitą;
3.14. Organizacijos gautų pažymų apskaita:
3.14.1. Organizacija sudaro savo vadovo parašu ir antspaudu patvirtintą metinę ataskaitą
apie per mokestinį laikotarpį gautas pažymas ir jų paskirstymą Organizacijos nariams. Organizacija
šių ataskaitų ir pažymų kopijas, patvirtintas vadovo parašu ir antspaudu pateikia AM RAAD, kurių
teritorijose yra registruoti Organizacijos veikloje dalyvaujantys mokesčio mokėtojai per 40 dienų
nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Metinės ataskaitos apie gautas pažymas forma pridedama šios
Tvarkos 4 priede;
3.14.2. Organizacija metinę ataskaitą apie gautas pažymas pildo vadovaudamasi savo
apskaitos dokumentais bei ataskaitos pildymo nuorodomis, pateiktomis šios Tvarkos 4 priede.
Organizacijos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų apskaitą vykdo vadovaudamosios
teisės aktais, reglamentuojančias tokių Organizacijų veiklą.
4. Mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tikrinimas:
4.1. AM RAAD per pirmą einamųjų metų ketvirtį sudaro mokesčio mokėtojų tikrinimo
planą, kuriuo remdamiesi atlieka mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo ir
sumokėjimo patikrinimus. AVMI vykdo mokesčio išieškojimą ir grąžinimą (įskaitymą);
4.2. Nuslėptas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekis – tai
apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekis, kurį mokesčio mokėtojas
išleido į vidaus rinką ir nedeklaravo ir (ar) už kurį nesumokėjo mokesčio;
4.3. Apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamosios pakuotės nuslėpimo faktas,
apskaičiuotos mokėtinos mokesčio sumos yra įforminamos patikrinimo aktu [2.11.]. Mokesčio
mokėtojas pats apskaičiuoja nuslėptą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės kiekį bei privalomą
sumokėti mokesčio sumą, taikydamas šios Tvarkos II dalies vienuoliktą formulę. Patikrinimo aktas
[2.11.] tvirtinamas AM RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu [2.4.] nustatytais
terminais. Sprendimo kopiją su nurodyta mokesčio suma ir mokėjimo terminais AM RAAD per 3
darbo dienas persiunčia mokesčio mokėtojui, jį atstovaujančiai Organizacijai, jei tokia yra, ir
AVMI, kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas. Mokesčio mokėtojas privalo sumokėti mokestį
ir delspinigius [2.4.] nustatyta tvarka;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430
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4.4. AM RAAD kiekvienais metais, iki birželio 1 d. patikrina Organizacijas ir atliekas
naudojančias ar išvežančias įmones, kurios išduoda pažymas. Tikrinimo rezultatai įforminami
patikrinimo aktu [2.11]. Apie kiekvieno patikrinimo rezultatus AM RAAD raštu informuoja
Aplinkos ministeriją per 10 darbo dienų nuo atlikto patikrinimo;
4.5. AM RAAD pripažįsta negaliojančiomis išduotas pažymas (visam pažymoje nurodytam
panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai), jei po atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės
patikrinimo paaiškėja, kad atliekas naudojanti ar išvežanti įmonė mokestiniam (-iams) laikotarpiui
(-iams) pažymas išdavė neteisėtai (išdavė pažymų didesniam atliekų kiekiui nei buvo panaudojusi,
išdavė pažymą po termino, nurodyto šios Tvarkos 3.9 punkte, ir (ar) išdavė pažymas už tas
apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti pažymas neturėjo teisės, ir
(ar) išdavė pažymas už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant
teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, ir (ar) išdavė pažymas už atliekų kiekį, panaudotą
tuo laikotarpiu, kai nebuvo įtraukta į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę
išduoti pažymas, sąrašą ir pan.). Tuo atveju, kai pažymų buvo išduota didesniam atliekų kiekiui, nei
buvo jų panaudota per atitinkamą mokestinį laikotarpį, pirmiausia pripažįstamos negaliojančiomis
vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotos pažymos. Pažymų pripažinimas
negaliojančiomis yra įforminamas patikrinimo aktu [2.11.]. Patikrinimo aktas [2.11.] patvirtinamas
AM RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu [2.4.] nustatytais terminais. Pažyma
(visam pažymoje nurodytam panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai) yra laikoma negaliojančia nuo
tos dienos, kada yra priimamas sprendimas dėl patikrinimo akto patvirtinimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430

4.6. AM RAAD per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dėl patikrinimo akto
patvirtinimo datos nusiunčia pažymą išdavusiai atliekas naudojančiai ar išvežančiai įmonei,
mokesčio mokėtojui, nedalyvaujančiam Organizacijos veikloje, ir (ar) Organizacijai, atstovaujančiai
mokesčio mokėtojams, kuriai išduota pažyma buvo pripažinta negaliojančia, pranešimą (-us) apie
išduotos pažymos pripažinimą negaliojančia. Pranešime dėl pažymos (visam pažymoje nurodytam
panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai) pripažinimo negaliojančia nurodoma, kad mokesčio
mokėtojas, nedalyvaujantis Organizacijos veikloje, ir (ar) mokesčio mokėtojas(-ai), dalyvaujantis
Organizacijos veikloje, jos nustatyta tvarka, nevykdantys atliekų tvarkymo užduoties dėl pažymos
(visam pažymoje nurodytam panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai) pripažinimo negaliojančia, turi
apskaičiuoti privalomą sumokėti mokesčio sumą, taikant šios Tvarkos II dalies penktą formulę,
pateikti, atitinkamai patikslintą arba naują, jei dar nebuvo teikę, deklaraciją AM RAAD ir AVMI
bei sumokėti mokestį [2.4.] nustatyta tvarka. Pranešimo kopija yra nusiunčiama AVMI, kurioje yra
registruotas mokesčio mokėtojas, nedalyvaujantis Organizacijos veikloje. Delspinigius apskaičiuoja
ir išieško AVMI [2.4.] nustatyta tvarka. Mokesčio mokėtojas, nedalyvaujantis Organizacijos
veikloje, ir (ar) Organizacija apie jos veikloje dalyvaujančių mokesčio mokėtojų sumokėtus
mokesčius turi informuoti raštu tą AM RAAD, kuris išsiuntė pranešimą mokesčio mokėtojui,
nedalyvaujančiam Organizacijos veikloje, ir (ar) Organizacijai apie pažymos (visam pažymoje
nurodytam panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai) pripažinimą negaliojančia.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430

5. Informacijos apie mokesčių sumokėjimą (išieškojimą) pateikimas Aplinkos
ministerijai:
VMI, sudariusi duomenų teikimo sutartį su Aplinkos ministerija, teikia jai informaciją apie
mokesčio mokėtojų deklaracijose deklaruotus duomenis ir sumokėtus už aplinkos teršimą
mokesčius bei su jais susijusias sumas, vadovaudamasi duomenų teikimo sutartyje (-yse) nustatyta
tvarka.
Skirsnio pakeitimai:
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Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

1 priedas. Neteko galios nuo 2005-01-01
Priedo naikinimas:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin. 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21) ; Žin. 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334
Priedo pakeitimai:
Nr. 686/1K-308, 2003-12-24, Žin., 2004, Nr. 10-288 (2004-01-20), i. k. 103301MISAK6/1K-308
2 priedas. Neteko galios nuo 2005-01-01
Priedo naikinimas:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin. 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21) ; Žin. 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334
Priedo pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
Nr. 686/1K-308, 2003-12-24, Žin., 2004, Nr. 10-288 (2004-01-20), i. k. 103301MISAK6/1K-308

Mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
1 priedas
_______________________________________________________
(įmonės pavadinimas)

_______________________________________________________
(kodas, adresas, tel., faks., el.paštas)

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ 20 __ M. SĄRAŠAS
Sąrašas sudarytas: __________________
(data)
Apmokestinamieji
gaminiai

Kodas

Mokesčio
tarifas

(1)

(2)

(3)

Vadovas:__________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

A.V.
Sąrašas papildytas: ___________________
(data)
Apmokestinamieji
gaminiai

Kodas

Mokesčio
tarifas

(1)

(2)

(3)

Vadovas:___________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

A.V.
3 priedo pildymo nuorodos
1 stulpelis „Apmokestinamieji gaminiai“ - apmokestinamųjų gaminių pavadinimai pagal
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlį, jų svoriai ir konkretūs prekiniai pavadinimai.
2 stulpelis „Kodas“ – apmokestinamųjų gaminių kodai pagal Mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo 3 priedėlį.
3 stulpelis „Mokesčio tarifas“ – atitinkamas mokesčio tarifas už atitinkamą apmokestinamąjį
gaminį pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlį.
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
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Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394

4 priedas. Neteko galios nuo 2005-01-01
Priedo naikinimas:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin. 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23) ; Žin. 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Priedo pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
5 priedas. Neteko galios nuo 2005-01-01
Priedo naikinimas:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin. 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23) ; Žin. 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Priedo pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
6 priedas. Neteko galios nuo 2005-01-01
Priedo naikinimas:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin. 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23) ; Žin. 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Priedo pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarkos
2 priedas
(Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos
pavyzdys)
1. Atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės, išdavusios pažymą, pavadinimas:
3. Buveinės adresas:

2. Identifikacinis numeris
(kodas):

PAŽYMA APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ AR PAKUOTĖS ATLIEKŲ
PANAUDOJIMĄ (IŠVEŽIMĄ)
4. Mokesčio mokėtojo arba organizacijos, gavusio(-ios) šią pažymą, pavadinimas:
6. Buveinės adresas:

5. Identifikacinis
numeris (kodas)
7. Pažymos išrašymo
data:

8. Pažymos numeris:

-

9. Perdirbtas (panaudotas,
išvežtas) atliekų kiekis, t
(skaitmenimis ir žodžiais)
-

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Vadovas: _________ ________________________________________________
(parašas)

A. V.

(vardas, pavardė)

Pažymą užpildęs asmuo: ___________________________________________________________
Apmokestinamųjų gaminių
kodai:
Padangos
Akumuliatoriai
Galvaniniai elementai
Gyvsidabrio lempos
Vidaus degimo variklių degalų
(tepalų) filtrai
Vidaus degimo variklių
įsiurbimo oro filtrai
Automobilių hidrauliniai
(tepaliniai) amortizatoriai

(vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Regionų aplinkos apsaugos departamentų
(RAAD) kodai:
Stiklinė pakuotė
11
Alytaus
AL
Plastikinė pakuotė
12
Kauno
KA
Kombinuota pakuotė 13
Klaipėdos
KL
Metalinė pakuotė
14
Marijampolės
MA
Popierinė ir kartoninė 15
Panevėžio
PA
pakuotė
Kita pakuotė
16
Šiaulių
SI
Pakuotes kodai:

10
21
31
41*
51
61

71 PET (polietileno
tereftalatas) pakuotė

17** Utenos
Vilniaus

UT
VI

*Pradedant 2007 m. mokestiniu laikotarpiu, pažymos šiuo kodu neišduodamos
**Pažymos šiuo kodu išduodamos pradedant 2007 m. mokestiniu laikotarpiu
PAŽYMOS APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ AR PAKUOTĖS ATLIEKŲ
PANAUDOJIMĄ (IŠVEŽIMĄ) FORMOS PILDYMO NUORODOS
Pažyma turi būti pildoma laikantis tokių taisyklių:
1. Pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu.
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2. Raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus langelius aiškiai, be braukymų,
kai į pažymą įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam skirta vietos,
tai tušti langeliai gali būti paliekami tik dešinėje įrašyto rodiklio pusėje (išskyrus 9 laukelyje
nurodomą atliekų kiekį tonomis, kurį įrašant tušti langeliai turi būti paliekami kairėje pusėje).
3. Tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
4. Prie įrašomų skaičių nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.).
5. Langelius, kurie nepildomi, palikti tuščius (nerašyti jokių brūkšnelių, kryželių, nulių ar
kitokių simbolių).
6. Kompiuteriu duomenis įrašyti į apibrėžtus langelius, nepažeidžiant jų linijų.
7. Kompiuteriu išspausdintoje pažymoje turi išlikti nustatytos proporcijos (šrifto ir langelių
dydis, atstumai tarp paraščių bei atstumai tarp pildomų laukelių).
8. Pažymą turi pasirašyti atliekas tvarkančios įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo).
9. Pažymos vietoje, kur nurodomi pažymą Užpildžiusio asmens rekvizitai, pateikiama
informacija apie konkrečią pažymą užpildžiusį asmenį.
10. Jei pažyma užpildyta nesilaikant nurodytų reikalavimų, tai mokesčio mokėtojas ar
organizacija, pažymos gavėjai gali kreiptis į pažymą išdavusią atliekas tvarkančią ar išvežančią
įmonę dėl jos pataisymo.
11. 1 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės, turinčios teisę išduoti šios
formos pažymas, pavadinimas.
12. 2 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės kodas juridinių asmenų registre.
13. 3 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės buveinės adresas.
14. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo arba organizacijos pavadinimas.
15. 5 laukelyje – pažymą gavusio mokesčio mokėtojo arba organizacijos kodas juridinių
asmenų registre.
16. 6 laukelyje – pažymą gavusio mokesčio mokėtojo arba organizacijos buveinės adresas.
17. 7 laukelyje – pažymos išrašymo data. Nurodoma konkreti pažymos išrašymo data, t. y.
data, kada atliekas tvarkanti ar išvežanti įmonė ją išrašė (pvz., 051128). Pirmi du skaitmenys –
metai, trečias ir ketvirtas skaitmuo – mėnuo, penktas ir šeštas skaitmuo – diena.
18. 8 laukelyje – pažymos numeris. Pažymos numerio struktūra yra privaloma visoms
atliekas tvarkančioms ar išvežančioms įmonėms. Pažymos numeris sudaromas iš 20 ženklų:
1-2 langeliuose rašomi mokestinio laikotarpio metai (dveji paskutiniai metų skaitmenys), už
kuriuos išrašyta pažyma (pvz., 05);
3-4 langeliuose rašomas apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės, už kurių atliekų sutvarkymą
išrašyta pažyma, kodas, pateiktas pažymos formos apačioje (pvz., 51);
5-6 langeliuose rašomas regiono aplinkos apsaugos departamento, kuriam atliekas tvarkanti
ar išvežanti įmonė teikia ataskaitą apie išduotas pažymas, kodas pateiktas pažymos formos apačioje;
7-10 langeliuose rašomas pažymos eilės numeris (pvz., 0023). Kiekvienai apmokestinamųjų
gaminių ir pakuotės rūšiai turi būti atskira numeracijos eilė;
11 ir 16 langeliuose rašomi horizontalūs brūkšniai;
12-15 langeliuose rašomi atliekas tvarkančiai ar išvežančiai įmonei, išrašiusiai pažymą,
juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutinieji keturi skaitmenys;
17-20 langeliuose rašomi pažymą gavusiam mokesčio mokėtojui ar organizacijai, juridinių
asmenų registre suteikto kodo paskutinieji keturi skaitmenys.
19. 9 laukelyje – įrašomas perdirbtas (panaudotas, išvežtas iš Lietuvos) atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės atliekų kiekis tonomis. Atliekas tvarkančios ar išvežančios
įmonės per mokestinį laikotarpį visų išduotų pažymų 9 laukelių reikšmių suma negali būti didesnė,
nei realiai įmonė perdirbo (panaudojo, išvežė) atitinkamos rūšies atliekų per mokestinį laikotarpį.
Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio.
Pastaba. Žodžiais turi būti parašyta ši informacija:
1. 9 laukelyje nurodytas atliekų kiekis.
2. Perdirbtų atliekų kiekis bendrame atliekų kiekyje, kuris nurodytas 9 laukelyje.
______________

27
Priedo pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarkos
3 priedas
(Išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą)
ataskaitos formos pavyzdys)
1. Atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės pavadinimas:
2. Identifikacinis numeris
(kodas):

3. Telefonas:

4. Faksas:

5. Buveinės adresas:
6. Elektroninio pašto adresas:

IŠDUOTŲ PAŽYMŲ APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR (AR) PAKUOTĖS
ATLIEKŲ PANAUDOJIMĄ (IŠVEŽIMĄ)
ATASKAITA
7. Ataskaitinis laikotarpis:
8. Ataskaita teikiama šiam RAAD:
9. Ataskaitos pildymo data:
10. Informacija apie išduotas pažymas:
Apmokestinamųjų gaminių ir
(ar) pakuotės kodas:

Pažymos išrašymo
data:

Perdirbtas
(panaudotas,
išvežtas) atliekų
kiekis, t:
,

Pažymos numeris:

-

Mokesčio mokėtojo ar organizacijos, gavusios pažymą,
pavadinimas:

-

Identifikacinis
numeris (kodas):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apmokestinamųjų
gaminių ir (ar) pakuotės
kodas:

Pažymos
išrašymo data:

Perdirbtas
(panaudotas,
išvežtas) atliekų
kiekis, t:

Pažymos
numeris:

,
Mokesčio mokėtojo ar organizacijos, gavusios pažymą,
pavadinimas:

Identifikacinis
numeris (kodas):

11. Suvestinė informacija apie išduotas pažymas ir perdirbtą (panaudotą, išvežtą) atliekų
kiekį:
Apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
pakuotės kodas:

Perdirbtas (panaudotas,
išvežtas) atitinkamų atliekų
kiekis, t:

Išduotų pažymų, už atitinkamos
rūšies atliekas, kiekis, vnt.

-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apmokestinamųjų gaminių
ir (ar) pakuotės kodas:

Išduotų pažymų, už
atitinkamos rūšies atliekas, kiekis,
vnt.

Perdirbtas
(panaudotas, išvežtas)
atitinkamų atliekų kiekis, t:

12. Suvestinė informacija apie iš Lietuvos išvežtas atliekas, kurios buvo panaudotos:
Apmokestinamų
jų gaminių ir (ar)
pakuotės kodas:

Panaudotas iš Lietuvos išvežtų atliekų kiekis, t:

Leidimo(-ų) atliekoms išvežti numeris(-iai):
LT
LT
LT

Šalis(-ys), į kurią(-ias)
išvežtos atliekos:

LT

L T

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apmokestinamų
jų gaminių ir (ar)
pakuotės kodas:

Panaudotas iš Lietuvos išvežtų atliekų kiekis, t:

Leidimo(-ų) atliekoms išvežti numeris(-iai):
LT
LT
LT

Šalis(-ys), į kurią(-ias)
išvežtos atliekos:

LT

L T

Vadovas: _________________________________________________________
(parašas)

A. V.

(vardas, pavardė)

Ataskaitą užpildęs asmuo: __________________________________________________________
Apmokestinamųjų gaminių
kodai:
Padangos
Akumuliatoriai
Galvaniniai elementai
Gyvsidabrio lempos
Vidaus degimo variklių degalų
(tepalų) filtrai
Vidaus degimo variklių
įsiurbimo oro filtrai
Automobilių hidrauliniai
(tepaliniai) amortizatoriai

(vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Regionų aplinkos apsaugos departamentų
(RAAD) kodai:
Stiklinė pakuotė
11
Alytaus
AL
Plastikinė pakuotė
12
Kauno
KA
Kombinuota pakuotė 13
Klaipėdos
KL
Metalinė pakuotė
14
Marijampolės
MA
Popierinė ir kartoninė 15
Panevėžio
PA
pakuotė
Kita pakuotė
16
Šiaulių
SI
Pakuotes kodai:

10
21
31
41*
51
61

71 PET (polietileno
tereftalatas) pakuotė

17** Utenos
Vilniaus

UT
VI

*Pradedant 2007 m. mokestiniu laikotarpiu, pažymos šiuo kodu neišduodamos
**Pažymos šiuo kodu išduodamos pradedant 2007 m. mokestiniu laikotarpiu
IŠDUOTŲ PAŽYMŲ APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR (AR) PAKUOTĖS
ATLIEKŲ PANAUDOJIMĄ (IŠVEŽIMĄ) ATASKAITOS FORMOS PILDYMO
NUORODOS
Ataskaita turi būti pildoma laikantis tokių taisyklių:
1. Pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu.
2. Raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus langelius aiškiai, be braukymų,
kai į ataskaitą įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam skirta vietos,
tai tušti langeliai gali būti paliekami tik dešinėje įrašyto rodiklio pusėje (išskyrus 11, 11.1, 12, 12.1,
13 ir 13.1 punktuose nurodomą atliekų kiekį tonomis, kurį įrašant tušti langeliai turi būti paliekami
kairėje pusėje).
3. Tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
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4. Prie įrašomų skaičių nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.).
5. Langelius, kurie nepildomi, palikti tuščius (nerašyti jokių brūkšnelių, kryželių, nulių ar
kitokių simbolių).
6. Kompiuteriu duomenis įrašyti į apibrėžtus langelius, nepažeidžiant jų linijų.
7. Kompiuteriu išspausdintoje ataskaitoje turi išlikti nustatytos proporcijos (šrifto ir langelių
dydis, atstumai tarp paraščių bei atstumai tarp pildomų laukelių).
8. Ataskaitą turi pasirašyti atliekas tvarkančios įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo).
9. Ataskaitoje taip pat pateikiami ją Užpildžiusio asmens rekvizitai.
10. Jei ataskaita užpildyta nesilaikant nurodytų reikalavimų, tai regiono aplinkos apsaugos
departamento atsakingas darbuotojas privalo kreiptis į ataskaitą pateikusią atliekas tvarkančią ar
išvežančią įmonę arba organizaciją dėl jos pataisymo.
11. 1 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės, teikiančios ataskaitą,
pavadinimas.
12. 2 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės kodas juridinių asmenų registre.
13. 3 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės telefono numeris.
14. 4 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės fakso numeris.
15. 5 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės buveinės adresas.
16. 6 laukelyje – atliekas tvarkančios ar išvežančios įmonės elektroninio pašto adresas.
17. 7 laukelyje – ataskaitinis laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita (pvz., 2006).
18. 8 laukelyje – įrašomas to regiono aplinkos apsaugos departamento kodas (kodai pateikti
ataskaitos formos gale), kurio teritorijoje yra registruota atliekas tvarkanti ar išvežanti įmonė.
19. 9 laukelyje – ataskaitos pildymo data.
20. 10 punktas pildomas tiek kartų, kiek buvo išduota pažymų. Visi įrašai šiame punkte
grupuojami pagal apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės kodus. Šiame punkte pildomi
duomenys:
20.1. apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės, už kurios atliekų sutvarkymą išduota
pažyma, kodas. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės kodai pateikti pažymos formos apačioje;
20.2. perdirbtas (panaudotas, išvežtas iš Lietuvos) atitinkamos rūšies apmokestinamųjų
gaminių arba pakuotės atliekų kiekis tonomis, nurodytas konkrečioje pažymoje. Duomenų
pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;
20.3. pažymos išrašymo data;
20.4. pažymos numeris;
20.5. mokesčio mokėtojo arba organizacijos, gavusios pažymą, pavadinimas;
20.6. mokesčio mokėtojo arba organizacijos, gavusios pažymą, kodas juridinių asmenų
registre.
21. 11 punktas pildomas kiekvienai apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės rūšiai, už kurių
atliekų sutvarkymą atliekas naudojanti ar išvežanti įmonė išduoda pažymas. Šiame punkte pildomi
duomenys (pildo tik atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės):
21.1. apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės, už kurios atliekų sutvarkymą teikiami
suvestiniai duomenys, kodas. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės kodai pateikti pažymos formos
apačioje;
21.2. perdirbtas (panaudotas, išvežtas iš Lietuvos) atitinkamos rūšies apmokestinamųjų
gaminių arba pakuotės atliekų kiekis tonomis, nurodytas visose išduotose pažymose. Duomenų
pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;
21.3. per ataskaitinį laikotarpį išduotų pažymų už atitinkamos rūšies apmokestinamųjų
gaminių ir pakuotės atliekų perdirbimą (panaudojimą, išvežimą), skaičius.
22. 12 punktas pildomas kiekvienai apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės rūšiai, už kurių
atliekų sutvarkymą atliekas naudojanti ar išvežanti įmonė išduoda pažymas. Šiame punkte pildomi
duomenys (pildo tik atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės):
22.1. apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės, už kurios atliekų sutvarkymą teikiami
suvestiniai duomenys, kodas. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės kodai pateikti pažymos formos
apačioje;
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22.2. panaudotas iš Lietuvos išvežtų atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių arba
pakuotės atliekų kiekis tonomis, nurodytas visose išduotose pažymose. Duomenų pateikimo
tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;
22.3. šalies (-ių), į kurią (-ias) buvo išvežtos atitinkamos rūšies atliekos, dviženklis raidinis
kodas (-ai) (pvz.: Latvija – LV, Lenkija – PL). Kiekvienai išvežtų iš Lietuvos atliekų rūšiai
nurodomi visų šalių kodai, į kurias buvo išvežta atitinkama atlieka;
22.4. leidimo (-ų), kuriais remiantis buvo iš Lietuvos išvežtos atitinkamos rūšies atliekos,
numeris (-iai). Nurodomi visi leidimai, kuriais remiantis buvo išvežtos iš Lietuvos atitinkamos
rūšies atliekos.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarkos
4 priedas
(Gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir jų
paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos formos pavyzdys)
l. Organizacijos pavadinimas:
2. Identifikacinis numeris
(kodas):

3. Telefonas:

4. Faksas:

5. Buveinės adresas:
6. Elektroninio pašto adresas:

7. Organizacijos narių
skaičius

GAUTŲ PAŽYMŲ APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR (AR) PAKUOTĖS
ATLIEKŲ PANAUDOJIMĄ (IŠVEŽIMĄ) IR JŲ PASKIRSTYMĄ ORGANIZACIJOS
NARIAMS ATASKAITA
8. Ataskaitinis
laikotarpis:

9. Ataskaita teikiama šiems RAAD:

10. Ataskaitos pildymo data:

11. Informacija apie gautas pažymas:
Apmokestinamųjų gaminių ir
(ar) pakuotės kodas:

Perdirbtas
(panaudotas,
išvežtas) atliekų
kiekis, t:
,

Pažymos išrašymo
data:

Pažymos numeris:

-

Atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės, išdavusios
pažymą, pavadinimas:

-

Identifikacinis
numeris (kodas):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apmokestinamųjų gaminių ir
(ar) pakuotės kodas:

Perdirbtas
(panaudotas,
išvežtas) atliekų
kiekis, t:
,

Pažymos išrašymo
data:

Atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės, išdavusios pažymą,
pavadinimas:

Pažymos numeris:

-

-

Identifikacinis numeris
(kodas):

12. Suvestinė informacija apie gautas pažymas:
Apmokestinamųjų
gaminių ir (ar) pakuotės
kodas:

Gautose pažymose nurodytas
perdirbtas(panaudotas, išvežtas) atitinkamų
atliekų kiekis, t:

Gautų pažymų, už atitinkamos rūšies
atliekas, kiekis, vnt.
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Apmokestinamųjų
gaminių ir (ar) pakuotės
kodas:

Gautose pažymose nurodytas
perdirbtas(panaudotas, išvežtas) atitinkamų
atliekų kiekis, t:

Gautų pažymų, už atitinkamos rūšies
atliekas, kiekis, vnt.

13. Informacija apie organizacijos narius:
Apmokestinamųjų Organizacijos nario vardu
gaminių ir (ar)
sutvarkytas atliekų kiekis, t:
pakuotės kodas:

Pažymos
išrašymo
data

Pažymos, kuri užtikrina organizacijos nario
užduočių įvykdymą“ numeris:
-

Organizacijos nario, už kurį sutvarkytos atliekos, pavadinimas:

-

Identifikacinis numeris
(kodas):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apmokestinamųjų Organizacijos nario vardu
gaminių ir (ar)
sutvarkytas atliekų kiekis, t:
pakuotės kodas:

Pažymos
išrašymo
data

Pažymos, kuri užtikrina organizacijos nario
užduočių įvykdymą“ numeris:
-

Organizacijos nario, už kurį sutvarkytos atliekos, pavadinimas:

-

Identifikacinis numeris
(kodas):

14. Suvestinė informacija apie organizacijos narius:
Apmokestinamųjų
gaminių ir (ar)
pakuotės kodas:

Organizacijos narių vardų
sutvarkyta atitinkamų atliekų
kiekis, t:
,

Organizacijos narių, už kurių atitinkamų užduočių įvykdymą
garantuoja organizacija, skaičius:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apmokestinamųjų
gaminių ir (ar)
pakuotės kodas:

Organizacijos narių vardų
sutvarkyta atitinkamų atliekų
kiekis, t:
,

Organizacijos narių, už kurių atitinkamų užduočių įvykdymą
garantuoja organizacija, skaičius:

Vadovas: _________________________________________________________
(parašas)

A. V.

(vardas, pavardė)

Ataskaitą užpildęs asmuo: __________________________________________________________
Apmokestinamųjų gaminių
kodai:
Padangos
Akumuliatoriai
Galvaniniai elementai
Gyvsidabrio lempos
Vidaus degimo variklių degalų
(tepalų) filtrai
Vidaus degimo variklių
įsiurbimo oro filtrai
Automobilių hidrauliniai
(tepaliniai) amortizatoriai

Pakuotes kodai:
Stiklinė pakuotė
Plastikinė pakuotė
Kombinuota pakuotė
Metalinė pakuotė
Popierinė ir kartoninė
pakuotė
61 Kita pakuotė
10
21
31
41*
51

71 PET (polietileno
tereftalatas) pakuotė

(vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Regionų aplinkos apsaugos departamentų
(RAAD) kodai:
11
Alytaus
AL
12
Kauno
KA
13
Klaipėdos
KL
14
Marijampolės
MA
15
Panevėžio
PA
16

Šiaulių

17** Utenos
Vilniaus

SI
UT
VI

*Pradedant 2007 m. mokestiniu laikotarpiu, pažymos šiuo kodu neišduodamos
**Pažymos šiuo kodu išduodamos pradedant 2007 m. mokestiniu laikotarpiu
______________

34
GAUTŲ PAŽYMŲ APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR (AR) PAKUOTĖS
ATLIEKŲ PANAUDOJIMĄ (IŠVEŽIMĄ) IR JŲ PASKIRSTYMĄ ORGANIZACIJOS
NARIAMS ATASKAITOS FORMOS PILDYMO NUORODOS
Ataskaita turi būti pildoma laikantis tokių taisyklių:
1. Pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu.
2. Raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus langelius aiškiai, be braukymų,
kai į ataskaitą įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam skirta vietos,
tai tušti langeliai gali būti paliekami tik dešinėje įrašyto rodiklio pusėje (išskyrus 11, 11.1, 12, 12.1,
13 ir 13.1 punktuose nurodomą atliekų kiekį tonomis, kurį įrašant tušti langeliai turi būti paliekami
kairėje pusėje).
3. Tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
4. Prie įrašomų skaičių nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.).
5. Langelius, kurie nepildomi, palikti tuščius (nerašyti jokių brūkšnelių, kryželių, nulių ar
kitokių simbolių).
6. Kompiuteriu duomenis įrašyti į apibrėžtus langelius, nepažeidžiant jų linijų.
7. Kompiuteriu išspausdintoje ataskaitoje turi išlikti nustatytos proporcijos (šrifto ir langelių
dydis, atstumai tarp paraščių bei atstumai tarp pildomų laukelių).
8. Ataskaitą turi pasirašyti atliekas tvarkančios įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo).
9. Ataskaitoje taip pat pateikiami ją Užpildžiusio asmens rekvizitai.
10. Jei ataskaita užpildyta nesilaikant nurodytų reikalavimų, tai regiono aplinkos apsaugos
departamento atsakingas darbuotojas privalo kreiptis į ataskaitą pateikusią atliekas tvarkančią ar
išvežančią įmonę arba organizaciją dėl jos pataisymo.
11. 1 laukelyje – organizacijos, teikiančios ataskaitą, pavadinimas.
12. 2 laukelyje – organizacijos kodas juridinių asmenų registre.
13. 3 laukelyje – organizacijos telefono numeris.
14. 4 laukelyje – organizacijos fakso numeris.
15. 5 laukelyje – organizacijos buveinės adresas.
16. 6 laukelyje – organizacijos elektroninio pašto adresas.
17. 7 laukelyje – nurodomas organizacijos narių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai.
18. 8 laukelyje – ataskaitinis laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita (pvz., 2006).
19. 9 punkte – įrašomi tų regionų aplinkos apsaugos departamentų kodai (kodai pateikti
ataskaitos formos gale), kuriems organizacija teikia ataskaitą. Organizacija teikia ataskaitą tiems
regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių teritorijose veiklą vykdo organizacijos nariai.
20. 10 laukelyje – ataskaitos pildymo data.
21. 11 punktas pildomas tiek kartų, kiek buvo gauta pažymų. Visi įrašai šiame punkte
grupuojami pagal apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės kodus. Šiame punkte pildomi
duomenys:
21.1. apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės, už kurios atliekų sutvarkymą gauta pažyma,
kodas. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės kodai pateikti pažymos formos apačioje;
21.2. perdirbtas (panaudotas, išvežtas iš Lietuvos) atitinkamos rūšies apmokestinamųjų
gaminių arba pakuotės atliekų kiekis tonomis, nurodytas gautoje pažymoje. Duomenų pateikimo
tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;
21.3. pažymos išrašymo data;
21.4. pažymos numeris;
21.5. atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės, išdavusios pažymą, pavadinimas;
21.6. atliekas naudojančios ar išvežančios įmonės, išdavusios pažymą, kodas juridinių
asmenų registre.
22. 12 punktas pildomas kiekvienai apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės rūšiai, už kurių
atliekų sutvarkymą organizacija gavo pažymas. Šiame punkte pildomi duomenys:
22.1. apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės, už kurios atliekų sutvarkymą teikiami
suvestiniai duomenys, kodas. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės kodai pateikti pažymos formos
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apačioje;
22.2. perdirbtas (panaudotas, išvežtas iš Lietuvos) atitinkamos rūšies apmokestinamųjų
gaminių arba pakuotės atliekų kiekis tonomis, nurodytas visose organizacijos gautose pažymose.
Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;
22.3. organizacijos per ataskaitinį laikotarpį gautų pažymų už atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų perdirbimą (panaudojimą, išvežimą), skaičius.
23. 13 punktas pildomas tiek kartų, kiek kartų organizacija patvirtino savo narių atitinkamos
rūšies apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų sutvarkymo faktą (pvz., Organizacijoje yra
du nariai. Vienas išleido į vidaus rinką popierinę ir stiklinę pakuotę, o kitas -popierinę, stiklinę ir
plastikinę pakuotę. Organizacija savo vardu gavo pažymas iš atliekas tvarkančių ar išvežančių
įmonių už atitinkamą popierinės, stiklinės ir plastikinės pakuotės atliekų sutvarkymą. 13 punkte bus
5 įrašai). Visi įrašai šiame punkte grupuojami pagal apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės
kodus. Šiame punkte pildomi duomenys:
23.1. apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės, kurių atliekų sutvarkymo faktą už konkretų
organizacijos narį patvirtina organizacija, kodas. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės kodai
pateikti pažymos formos apačioje;
23.2. perdirbtas (panaudotas, išvežtas iš Lietuvos) atitinkamos rūšies apmokestinamųjų
gaminių arba pakuotės atliekų kiekis tonomis, kurio sutvarkymo faktą už konkretų organizacijos
narį patvirtina organizacija. Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;
23.3. pažymos, kuria remiantis organizacija patvirtino konkretaus savo nario atitinkamos
rūšies apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų konkretaus kiekio sutvarkymo faktą, išrašymo
data;
23.4. pažymos, kuria remiantis organizacija patvirtino konkretaus savo nario atitinkamos
rūšies apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų konkretaus kiekio sutvarkymo faktą, numeris;
23.5. organizacijos nario, kurio atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės
atliekų sutvarkymo faktą patvirtina organizacija, pavadinimas;
23.6. organizacijos nario, kurio atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės
atliekų sutvarkymo faktą patvirtina organizacija, kodas juridinių asmenų registre.
24. 14 punktas pildomas kiekvienai apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės rūšiai, kurių
atliekų sutvarkymo faktą patvirtina organizacija už savo narius. Šiame punkte pildomi duomenys:
24.1. apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės, už kurios atliekų sutvarkymą teikiami
suvestiniai duomenys, kodas. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės kodai pateikti pažymos formos
apačioje;
24.2. bendras organizacijos narių vardu perdirbtas (panaudotas, išvežtas iš Lietuvos)
atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių arba pakuotės atliekų kiekis tonomis, kurių
sutvarkymo faktą patvirtina organizacija. Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po
kablelio;
24.3. organizacijos narių, kuriems organizacija patvirtino atitinkamos apmokestinamųjų
gaminių ir (ar) pakuotės rūšies atliekų sutvarkymo faktą, skaičius.
______________
Papildyta priedu:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
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Transporto priemonės techniniai ypatumai
Transporto priemonės techninio ypatumo
pavadinimas
Motorinės transporto priemonės, turinčios
variklį, atitinkantį Tarybos direktyvos 91/ 542
EEB (EURO-I) reikalavimus
Motorinės transporto priemonės, turinčios
variklį, atitinkantį Tarybos direktyvos 91/ 542
EEB (EURO-II) reikalavimus
Motorinės transporto priemonės, turinčios
variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 1999/96/EB (EURO-III)
reikalavimus
Motorinės transporto priemonės, turinčios
variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 1999/96/EB (EURO-IV)
reikalavimus
Geležinkelių ir vandens transporto priemonės,
turinčios deginių recirkuliavimo sistemą
Geležinkelių ir vandens transporto priemonės,
turinčios suodžių filtrą
Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto
priemonės, pagamintos mažiau nei prieš 5
metus
Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto
priemonės, pagamintos daugiau nei prieš 5
metus ir mažiau nei prieš 10 metų
Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto
priemonės, pagamintos daugiau nei prieš 20
metų
Lėktuvai SAAB2000 (variklis AE2100A)
Lėktuvai „Boeing 737-524“ (variklis CFM563C-1)
Išvestinis koeficientas (taikomas, kai transporto
priemonė turi kelis ypatumus. Tuomet išvestinis
koeficientas lygus tų ypatumų koeficientų
sandaugai)
Kitos transporto priemonės

Kodas

Koeficientas

01

0,43

02

0,37

03

0,3

04

0,2

05

0,5

06

0,4

07

0,4*

08

0,8*

09

1,1

10
11

0,5
0,6

99

00

1

Regiono aplinkos apsaugos
departamentai
AL
KA
KL
MA
PA
SI
UT
VI

Alytaus RAAD
Kauno RAAD
Klaipėdos RAAD
Marijampolės RAAD
Panevėžio RAAD
Šiaulių RAAD
Utenos RAAD
Vilniaus RAAD

38
* netaikoma kelių transporto priemonėms
Savivaldybių kodai:
Alytaus m.
Akmenės r.

11
32

Joniškio r.
Jurbarko r.

47
94

Kretingos r.
Kupiškio

56
57

Palangos
Panevėžio
m.
Panevėžio
r.
Pasvalio

25
27

Skuodo r.
Šakių r.

75
84

Telšių r.
Trakų r.

78
79

Alytaus r.

33

Kalvarijos

48

Kazlų Rūdos

58

66

85

Ukmergės
r.
Utenos r.

81

68
69
71
72
73

Šiaulių m.
Šiaulių r.

29
91

65

Rietavo

74

Tauragės r.

77

Vilniaus m.
Vilniaus r.
Visagino
m.
Varėnos r.
Vilkaviškio
r.
Zarasų r.

13
41
30

23
63

Plungės
Prienų r.
Radviliškio
r.
Raseinių r.
Rokiškio r.

Šalčininkų
r.
Švenčionių
r.
Šilalės r.
Šilutės r.
Širvintų r.

Anykščių r.

34

49

Lazdijų r.

59

Birštono
Biržų r.
Druskininkų

12
36
15

Kaišiadorių
r.
Kauno m.
Kauno r.
Kėdainių r.

19
52
53

Marijampolės
Mažeikių r.
Molėtų r.

18
61
62

Elektrėnų
Ignalinos r.

42
45

54
21

Neringos
Pagėgių

Jonavos r.

46

Kelmės
Klaipėdos
m.
Klaipėdos
r.

55

Pakruojo

67

86
87
88
89

82

38
39
43
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Transporto priemonės techniniai ypatumai
Transporto priemonės techninio ypatumo
pavadinimas

Kodas

Koeficientas

Motorinės transporto priemonės, turinčios
variklį, atitinkantį Tarnybos direktyvos
91/542 EEB (EURO-I) reikalavimus
Motorinės transporto priemonės, turinčios
variklį, atitinkantį Tarnybos direktyvos
91/542 EEB (EURO-II) reikalavimus
Motorinės transporto priemonės, turinčios
variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir
Tarnybos direktyvos 1999/96/EB (EUROIII) reikalavimus
Motorinės transporto priemonės, turinčios
variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir
Tarnybos direktyvos 1999/96/EB (EUROIV) reikalavimus
Geležinkelių ir vandens transporto
priemonės, turinčios deginių recirkuliavimo
sistemą
Geležinkelių ir vandens transporto
priemonės, turinčios suodžių filtrą
Motorinės, geležinkelių ir vandens
transporto priemonės, pagamintos mažiau
nei per 5 metus.
Motorinės, geležinkelių ir vandens
transporto priemonės, pagamintos daugiau
nei prieš 5 metus ir mažiau nei prieš 10
metų
Motorinės, geležinkelių ir vandens
transporto priemonės, pagamintos daugiau
nei prieš 20 metų
Lėktuvai SAAB2000 (variklis AE2100A)
Lėktuvai „Boeing 737-524“ (variklis
CFM56-3C-1)
Išvestinis koeficientas (taikomas, kai
transporto priemonė turi kelis ypatumus.
Tuomet išvestinis koeficientas lygus tų
ypatumų koeficientų sandaugai)
Kitos transporto priemonės
*Netaikoma kelių transporto priemonėms

01

0,43

02

0,37

03

0,3

04

0,2

05

0,5

06

0,4

07

0,4*

08

0,8*

09

1,1

10
11

0,5
0,6

Regiono aplinkos apsaugos
departamentai
AL
Alytaus RAAD
KA
Kuano RAAD
KL
Klaipėdos RAAD
MA
Marijampolės RAAD
PA
Panevėžio RAAD
SI
Šiaulių RAAD
UT
Utenos RAAD
VI
Vilniaus RAAD

99

00

1

Savivaldybių kodai:
Alytaus m.
Akmenės r.

11
32

Joniškio r.
Jurbarko r.

47
94

Kretingos r.
Kupiškio

56
57

25
27

Skuodo r.
Šakių r.

75
84

Telšių r.
Trakų r.

78
79

66

81

86

Ukmergės
r.
Utenos r.

18

Plungės

68

87

Vilniaus m.

13

52
53

Marijampolės
r.
Mažeikių r.
Molėtų r.

Šalčininkų
r.
Švenčionių
r.
Šilalės r.

85

59

Palangos
Panevėžio
m.
Panevėžio
r.
Pasvalio

Alytaus r.

33

Kalvarijos

48

Kazlų Rūdos

58

Anykščių r.

34

49

Lazdijų r.

Birštono

12

Kaišiadorių
r.
Kauno m.

19

Biržų r.
Druskininkų

36
15

Kauno r.
Kėdainių r.

61
62

69
71

Šilutės r.
Širvintų r.

88
89

Neringos
Pagiegių

23
63

72
73

Šiaulių m.
Šiaulių r.

29
91

Vilniaus r.
Visagino
m.
Visagino r.
Vilkaviškio

41
30

54
21

Prienų r.
Radviliškio
r.
Raseinių r.
Rokiškio r.

Elektrėnų
Ignalinos r.

42
45

Kelmės
Klaipėdos

67

82

38
39

41
Jonavos r.

46

m.
Klaipėdos r

55

Pakruojo

65

Rietavo

74

Tauragės r.

77

r.
Zarasų r.

43
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Amokestinamųjų teršalų, išmetamų į vandens telkinius (V), žemės paviršių ir gilesnius jos sluoksnius (Ž) kodų
sąrašas
Teršalo pavadinimas
Kodas
BDS7
001
bendras azotas
002
bendras fosforas
003
suspenduotos medžiagos
004
sulfatai
005
chloridai
006
I gr.
trichlorbenzolas (visi izomerai)
101
heksachlorbenzolas
102
heksachlorbutadienas
103
pentachlorfenolis
104
heksachlorcikloheksano visų izomerų mišinys (heksachloranas, lindanas)
105
benzapirenas
106
tributilalavo junginiai
10**
tributilalavo – katijonai
108**
antracenas
109**
benz(b)fluoroantenas
110**
benz(g, h, i)perilinas
111**
benz(k)fluoroantenas
112**
inden(1,2,3-cd)pirenas
113**
c10-13-chloralkanai
114**
pentachlorbenzenas
115**
Chlorpyrifosas
116**
endosulfanas
117**
endosulfanas (alfa-)
118**
II gr.
arsenas
201
kadmis ir jo junginiai
202
gyvsidabris
203
vanadis
204
chromas šešiavalentis
205
formaldehidas
206
fenolis
207
chloroformas
208
benzenas
209**
fluoroantenas
210**
naftalenas
211**
alachloras
212**
Chlorfenvinfosas
213**
di(2-etilheksil)ftalatas
214**
III gr.
tetrachloretilenas
301
tetrachloretanas
302
trichloretilenas
303
1,2-dichloretanas
304
anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas, perchlormetanas, freonas-10)
305
švinas
306
stibis
307
kobaltas
308
nikelis
309
varis
310
naftalinas
311
diuronas
312**
Izoproturonas
313**
trifluralinas
314**
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metilenchloridas (dichlormetanas)
Perchloretilenas
pentabrombifenilo eteriai
trichlormetanas (chloroformas)
chloras (aktyvus)
bendras chromas
IV gr.
cinkas
manqanas
chromas trivalentis
cianidai
rodanidai
nafta ir jos produktai
ksilolas
terpentinas
Vinilacetatas
acetonas
metanolis (metilo alkoholis)
stirolas (stirenas)
SPAM (detergentai)
V gr.
fluoridai
sulfidai
qeležis ir ios junqiniai
aliuminis
furfurolas
atrazinas
Simazinas
alavas
riebalai
Teršalų, išmetamų į atmosferą (O), kodų sąrašas
SO2
NOx
Vanadžio pentoksidas
Kietosios dalelės (organinės ir neorqaninės)*
I gr.
alfa-Naftilaminas
1,1-dichloretilenas
1,1-dimetilhidrazinas
1,2-dimetilhidrazinas
1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)
akrilamidas
anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)
asbestas
bario karbonatas (pagal barį)
3,4-benzpirenas (benz(a)pirenas)
benzilo chloridas (chlormetilbenzolas)
benzo(b,+y,+k) fluorantenai
benzoantracenas
berilis ir jo junginiai (pagal berilį)
bifenilas
vinilo chloridas
m-Chlorfenolis
o-Chlorfenolis
p-Chlorfenolis
chromas šešiavalentis (pagal chromo trioksidą)
m-Dichlorbenzolas
o-Dichlorbenzolas

315**
316**
317**
318**
319**
320**
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
501
502
503
504
505
506**
507**
508**
509**

001
002
003
004
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
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p-Dichlorbenzolas
dichlorfenolis
dichlordifluormetanas (freonas -12)
difluorchlorbrommetanas (halonas 1211)
dietilsulfatas
dimetilsulfatas
etileno dioksidas (dioksanas)
etilaminas
etileniminas
p-Acetaminofenolis (fenacetinas)
fenazopyridinas
fluortrichlormetanas (freonas-11)
furfurilo alkoholis
gyvsidabris ir jo junginiai (pagal gyvsidabrį)
heksachlorcikloheksanas (heksachloranas, heksatoksas, dolmiksas, kotolas, HChCG
heksametilen-1,6-diizocianatas
hidrazinai
kadmis ir jo junginiai (pagal kadmį)
kalio bromatas
kobaltas
kreozotas
merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai
metilo chloridas (chlormetanas)
N, N – dimetilnitrozoaminas
nikelis ir jo junginiai (pagal nikelį)
nitrobifenilas
nitronaftalinas
2-nitropropanas
ozonas
p-chlortoluidinas
PCB (polihalogeninti bifenilai)
PCDD(polihalogeninti dibenzodioksinai)
PCDF(polihalogeninti benzofuranai)
pentachloretanas
pentachlorfenolis
pentafluorchloretanas (freonas-115)
propileno oksidas
selenas ir jo junginiai (pagal seleną)
švino organiniai ir neorganiniai junginiai (pagal šviną)
talis ir jo junginiai (pagal talį)
telūras ir jo junginiai (pagal telūrą)
tetrafluordibrometanas (halonas 2402)
tetrafluordichloretanas (freonas-114)
toluilendiizocianatas
trichloretanas
2,4,6-trichlorfenolis
trifluorchlormetanas (freonas-13)
trifluorbrommetanas (halonas 1301)
1,2,2-trifluor-1,1,2-trichloretanas (freonas 113)
vinilo bromidas
II gr.
1,1,1,2,2-pentafluor,-3-dichlorpropanas (freonas-225ca)
1,1,2,2,3-pentafluor,-1,3-dichlorpropanas (freonas-225cb)
1-fluor,-1,1-dichloretanas (freonas-141b)
1,1-difluor,-1 chloretanas (freonas-142b)
1,2,3-trimetilbenzolas
1,2,4-trimetilbenzolas
1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)
metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas)

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
201
202
203
204
205
206
207
208
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akrilonitrilas
akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)
anglies (di)sulfidas
anilinas
arsenas ir jo junginiai (pagal arseną)
azoto rūgštis (pagal HNO3 molekulę)
benzolas (benzenas)
boro fluoro vandenilio rūgštis
bromas
brometilas
butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)
chloras
chlorcianas
trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20)
chlorprenas
ciano vandenilis (ciano vandenilio rūgštis)
diacetonas (diacetono alkoholis)
dichloretanas
dietanolaminas (2,2'-dioksietilaminas, 2,2'-imidoetanolis)
difenilmetandiizocianatas
difluorchlormetanas (freonas-22)
N, N‘-Dimetilacetamidas
dimetilaminas
dimetilformamidas (DMFA)
chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCI)
epichlorhidrinas
2-etoksietanolis(etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris)
etoksipropilacetatas
fenolis
fluordichlormetanas (freonas-21)
fluorchlormetanas (freonas-31)
fluoro neorganiniai junginiai, apskaičiuojami kaip fluoridai
formaldehidas (skruzdžių aldehidas)
fosforo V oksidas (fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas)
fosgenas
ftalio anhidridas
heksametilendiaminas
izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)
2-merkaptobenzotiazolis (kaptaksas)
kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas
maleino anhidridas
metilo bromidas
2-metoksietanolis (metilceliozolvas)
metoksipropilacetatas
monochloracto rūgštis
nitrobenzolas
oksimetilfurfurolas
pentafluordichlorpropanas (freonas-225)
piridinas
1,2-dihidroksibenzolas (pirokatechinas)
polidimetilsiloksanas
polietilenpropilaminas
poliizocianatas
polipropilenas
polivinilchloridas
polivinilformalis
sieros rūgštis (pagal H2SO4)
sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)
skruzdžių rūgštis (metano rūgštis)

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

47
stirolas (stirenas)
tetrachloretilenas (Perchloretilenas)
tetrafluorchloretanas (freonas-124)
trifIuorchloretanas (freonas-133)
trifluordichloretanas (freonas-123)
trikrezolis
p-Fenilendiaminas (1,4-diaminobenzolas, ursolas)
III gr.
acetaldehidas (acto aldehidas)
acetilenas
acto rūgštis (etano rūgštis)
akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis)
alavas ir jo junginiai (pagal alavą)
aliuminio chloridas (pagal aliuminį)
aliuminio oksidas
amilo alkoholis (pentanolis)
benzaldehidas (benzoino aldehidas)
bismuto oksidas
boro rūgštis
butanolis (butilo alkoholis)
butilformiatas
etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis)
fosforo vandenilis (fosfinas)
sviesto aldehidas (butanalis)
cerio oksidas
chlorbenzolas
Cikloheksanonas
Cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis)
cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)
dimetilo eteris
dioktilftalatas
emulsolas
etanolaminas
etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris)
etilbenzolas
etilenas
etileno oksidas
etilo eteris (dietilo eteris)
fluoro vandenilis
furfurolas (2-formilfuranas)
geležis ir jos junginiai (pagal geležį)
izoamilacetatas
2-metilbutadienas-1,3 (izoprenas)
Izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)
kalcio karbidas
kalio oksidas
kaprolaktamas
ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)
magnio chloridas
magnio oksidas
manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (pagal mangano dioksidą)
metanolis (metilo alkoholis)
metilbutilketonas
metilcelozolvacetatas
metildiqlikolis
metiletilketonas
metilmetakrilatas
metilmetoksipropilacetatas
metilpentanas

268
269
270
271
272
273
274
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
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molibdeno junginiai
monoetanolaminas
natrio sulfatas
pinenas
propilenas
propanalis (propiono aldehidas)
silikonas
stibis ir jo junginiai (pagal stibį)
stroncio karbonatas
sviesto rūgštis (butano rūgštis)
tetrametiltiuramdisulfidas (TMTD, tiuramas D, tiramas)
toluolas (toluenas)
torio vandenilis
trichloretilenas
trietanolaminas
trietilaminas
valerijono rūgštis (pentano rūgštis)
bromo vandenilis
vandenilio peroksidas
varis ir jo junginiai (pagal varį)
Vinilacetatas
volframo (Vl)oksidas (volframo anhidridas, volramo trioksidas)
IV gr.
p-Amilo acetatas
1,3-butadienas(divinilas)
acetonas (dimetilketonas)
aliuminio sulfatas
aliuminis
amofosas
amoniakas
amonio acetatas
amonio chloridas
amonio nitratas (amonio salietra)
anglies (II) oksidas (anglies monoksidas, smalkės)
benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)
butilacetatas
Cikloheksanas
Ciklopentanas (pentametilenas)
metileno chloridas (dichlormetanas)
dimetiletanolaminas
dimetilsulfidas
etilenglikolis (etandiolis)
etanolis (etilo alkoholis)
etilacetatas
etilacetonas
etilendiglikolis (diglikolio eteris)
o-Fosforo rūgštis
p-Dioksibenzolas (hidrochinonas)
Izobutanas
izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metilpropanolis)
Izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris)
2-metilpropenas (izobutilenas)
Izopentanas
izopropilbenzolas (kumolas)
kalcio chloridas
kalcio karbonatas
kalcio oksidas (negesintos kalkės)
kalio chloridas
kalio hidroksidas

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
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kanifolinis aktyvintas fliusas (FKT) (pagal kanifoliją)
437
karbamidas
438
lakieji organiniai junginiai (nepaminėti šiame sąraše)
439
magnio chloratas
440
metilacetatas
441
metilakrilatas
442
2-metoksi-2-metilpropanas (metil-tret-butilo esteris)
443
naftalinas
444
natrio chloridas (valgomoji druska)
445
natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas)
446
natrio karbonatas (kalcinuotoji soda)
447
natrio salietra
448
natrio nitritas
449
natrio tripolifosfatas
450
oksalo rūgštis
451
oleino rūgštis
452
p-Toluolsulfo rūgštis
453
palmitino rūgštis
454
parafinas
455
pieno rūgštis
456
propandiolis -1,2 (propilenglikolis)
457
solventnafta
458
sulfito rūgštis
459
terpentinas
460
tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas)
461
titano oksidas
462
*Išskyrus:
kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą;
asbesto turinčias kietąsias daleles.
** Mokestis už šiuos teršalus apskaičiuojamas ir deklaruojamas už 2007 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius
(ketvirčius arba pusmečius).
Papildyta forma:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334
Formos pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k.
106301MISAK8/1K-430

______________
Papildyta forma:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k. 104301MISAK7/1K-334
Formos pakeitimai:
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k. 106301MISAK8/1K-430
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos finansų ministro
2004 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. D1-537/1K-334
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ
DEKLARACIJOS FR0521 FORMOS BEI MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ
STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJOS FR0522 FORMOS UŽPILDYMO
TAISYKLĖS
I. MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ DEKLARACIJŲ PILDYMO BENDROSIOS
NUOSTATOS
1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos bei
mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos užpildymo
taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
deklaracijos FR0521 formos (toliau – FR0521 forma) ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių
taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos (toliau – FR0522 forma) užpildymo tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo (Žin.,1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos
mokesčio administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) (toliau – MAĮ) nuostatomis.
3. Mokesčio mokėtojas teikia vieną deklaracijos egzempliorių Apskrities valstybinei
mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) ir kitą šios deklaracijos egzempliorių – Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – AM RAAD), kaip yra nustatyta Mokesčio už
aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje:
– kai teršiama iš stacionarių taršos šaltinių – tam AM RAAD, kuris išdavė GIN arba TIPK
leidimą. Kai mokesčio mokėtojas turi ne vieną, o kelis skirtingų AM RAAD išduotus GIN ar TIPK
leidimus, tai po vieną šios deklaracijos, kurioje išskiriami kiekvieno taršos objekto (šaltinio)
duomenys, kaip nurodyta GIN arba (TIPK) leidime, egzempliorių turi būti pateikiama visiems
leidimus išdavusiems AM RAAD;
– kai teršiama iš mobilių taršos šaltinių – tam AM RAAD, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje yra registruotas mokesčio mokėtojas, kuris naudoja (eksploatuoja) mobilius taršos
šaltinius. Jei mokesčio mokėtojas turi filialus ar padalinius kelių AM RAAD teritorijose, kuriuose
registruoti mobilūs taršos šaltiniai, tai po vieną šios deklaracijos, kurioje išskiriami padalinio ir
filialo, kurių vardu registruoti mobilūs taršos šaltiniai, duomenys, egzempliorių turi būti pateikiama
ir tiems AM RAAD, kur yra filialas ar padalinys, kurio vardu registruoti ir naudojami mobiliūs
taršos šaltiniai.
4. Mokesčio mokėtojas AVMI ir AM RAAD turi pateikti tinkamai užpildytas spaustuvėje
išspausdintas aplinkos ir finansų ministrų įsakymu patvirtintos formos deklaracijas. Mokesčio
mokėtojai taip pat gali teikti užpildytas VMI prie FM interneto tinklalapyje (www.vmi.lt)
paskelbtas deklaracijų formas.
5. Deklaracijos turi būti pildomos laikantis tokių taisyklių:
5.1. pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;
5.2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus laukelius, aiškiai, be braukymų,
kai į deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam skirta vietos,
tai tušti laukeliai gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse
(išskyrus deklaracijos 2 laukelyje nurodomą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), kurį
įrašant tušti laukeliai turi būti paliekami dešinėje pusėje);
5.3. tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
5.4. deklaracijoje sumos nurodomos litais. Įrašomas sumas apvalinti: 49 centus ir mažiau
atmesti, 50 centų ir daugiau laikyti litu;
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5.5. prie įrašomų skaičių nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.),
išskyrus nurodytoje vietoje minuso (-) ženklą;
5.6. laukelius, kurių mokesčio mokėtojas nepildo, palikti tuščius (nerašyti jokių brūkšnelių,
kryželių, nulių ar kitokių simbolių);
5.7. kompiuteriu duomenis įrašyti į apibrėžtus laukus, nepažeisti jų linijų;
5.8. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijos formoje turi išlikti deklaracijos formos
nustatytos proporcijos (atstumai tarp formoje esančių specialių žymų bei atstumai tarp specialių ir
pildomų laukų);
5.9. deklaraciją turi pasirašyti įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo) ir vyriausiasis buhalteris
(buhalteris);
5.10. jei įmonėje nėra buhalterio pareigybės ir pagal sutartį mokesčio mokėtojo apskaitą
tvarko ir deklaracijas rengia kita įmonė, kuriai mokesčio mokėtojas suteikė teisę deklaracijose
pateiktų duomenų klausimais teikti paaiškinimus mokesčio administratoriui, tai deklaracijos vietoje,
kur nurodomi vyr. buhalterio rekvizitai, gali pasirašyti deklaraciją parengusios įmonės atsakingas
asmuo, nurodydamas pareigas, vardą bei pavardę;
5.11. jei deklaracija užpildyta nesilaikant nurodytų reikalavimų, tai mokesčių
administratorius deklaraciją pateikiančiam mokesčio mokėtojui gali nurodyti ją pataisyti;
5.12. už pavėluotą deklaracijos pateikimą, nepateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą
taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.
6. Deklaracija gali būti tikslinama mokesčio mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių
administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).
Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodyti
duomenys. Patikslinta deklaracija turi būti užpildyta pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką.
7. Mokesčio mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje
deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo pataisyti deklaracijos duomenis ir šiose
taisyklėse nustatyta tvarka užpildytą patikslintą deklaraciją per mokesčių administratoriaus
pranešime nustatytą terminą pateikti atitinkamam AM RAAD ir AVMI.
8. Tikslinant mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijas už ankstesnius laikotarpius,
naudojamos tos mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų/ataskaitų formos, kurios galiojo tuo
mokestiniu laikotarpiu, kurio deklaracija yra tikslinama.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

II. FR0521 FORMOS PILDYMAS
Šios deklaracijos laukeliuose įrašoma:
9. 1 laukelyje – mokesčio mokėtojo pavadinimas.
10. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris (kodas).
11. 3 laukelyje – mokesčio mokėtojo telefono numeris. Telefono numeris turi būti įrašomas
taip:
11.1. stacionaraus telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp gyvenamosios vietos miesto
kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis (pvz., Vilniaus miesto telefonas įrašomas taip: 52111111);
11.2. mobiliojo telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp kodo ir telefono numerio dedamas
brūkšnelis (pvz., 8699-11111).
12. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo fakso numeris. Įrašomas tokia pat tvarka kaip ir
telefono numeris.
13. 5 laukelyje – mokesčio mokėtojo buveinės adresas. Adresas užrašomas pagal adresų
formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), IV skyrių (pvz., Vilnius, Pelesos g. 3 (jei objektas
yra savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 25-5).
14. 6 laukelyje – mokesčio mokėtojo elektroninio pašto adresas.
15. 7 laukelyje – papildomų deklaracijos lapų skaičius.
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16. 8 laukelyje – FR0521 deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo ir diena), pvz., 2004-0415.
17. Laukelyje „Registracijos Nr.“ – mokesčio mokėtojo tvarkomos deklaracijų
registracijos eilės numeris.
18. 9 laukelio langelyje, pateikiant pirminę deklaraciją, „X“ ženklu pažymimas šio laukelio
langelis „Pirminė“. Jeigu teikiama patikslinta atitinkamo mokestinio laikotarpio deklaracija – „X“
ženklu pažymimas langelis „Patikslinta“. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne vien tik
tikslinamieji) deklaracijoje nurodyti duomenys.
19. 10 laukelyje – mokestinio laikotarpio periodas (ketvirtis arba pusmetis). Pildant šį
laukelį, turi būti įrašomi mokestiniai metai bei mokestinis laikotarpis, t. y. 1, 2, 3 arba 4 ketvirtis ar
1 arba 2 pusmetis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

20. 11 laukelyje – mobilaus taršos šaltinio rūšis žymima atitinkamai: (A – automobiliai,
traktoriai ir kiti mechanizmai su vidaus degimo varikliais; G – geležinkelių transportas; V –
vandens transportas; O – oro transportas), pateikta FR0521 deklaracijos formos lapo apačioje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

21. 12 laukelyje – degalų rūšis žymima atitinkamai (1 – benzinas; 2 – dyzelinas; 3 –
suskystintos naftos dujos; 4 – suslėgtos gamtinės dujos; 5 – mazutas, kurio sieringumas ne daugiau
0,5 proc.; 6 – mazutas, kurio sieringumas nuo 0,5 proc. iki 1,5 proc.; 7 – mazutas, kurio sieringumas
nuo 1,5 proc. iki 2,5 proc.), pateikta FR0521 deklaracijos formos lapo apačioje. Lėktuvų atveju šis
laukelis nepildomas (paliekamas tuščias).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

22. 13 laukelyje – savivaldybės kodas (savivaldybės kodų sąrašas pateiktas deklaracijos
formos lapo apačioje), kurios teritorijoje yra registruotas mokesčio mokėtojas arba įmonės filialas
ar padalinys, naudojantis savo vardu registruotus mobilius taršos šaltinius.
23. 14 laukelyje – AM RAAD sutrumpintas pavadinimas, kurio teritorijoje yra registruotas
mokesčio mokėtojas, arba įmonės filialas ar padalinys, eksploatuojantis savo vardu įregistruotus
mobilius taršos šaltinius. AM RAAD sutrumpinti pavadinimai pateikti deklaracijos formos lapo
apačioje.
24. 15 laukelyje – apmokestinamųjų mobilių taršos šaltinių skaičius.
25. 16 laukelyje – transporto priemonėse esantys techninių ypatumų kodai, kurie nurodyti
deklaracijos kitoje pusėje. Jei vienoje transporto priemonėje yra daugiau nei vienas išvardytų
ypatumų, tada šie ypatumai žymimi jungtiniu kodu – „99“. Jei transporto priemonė neturi nė vieno
iš nurodytų techninių ypatumų, tada į laukelį įrašomas kodas – „00“.
26. 17 laukelyje – koregavimo koeficientas, kuris nurodytas deklaracijos kitoje pusėje. Jei
transporto priemonė turi daugiau nei vieną techninį ypatumą, kurio žymėjimo kodas yra „99“,
rašomas išvestinis koeficientas, kuris yra lygus šių ypatumų koeficientų sandaugai. Tuo atveju, kai
transporto priemonė neturi nė vieno iš nurodytų techninių ypatumų, šis koeficientas prilyginamas 1,
t. y. į 16 laukelį rašomas „1“.
27. 18 laukelyje – per mokestinį laikotarpį (ketvirtį arba pusmetį) sunaudotas
apmokestinamas degalų kiekis tonomis. Rašomi trys skaičiai po kablelio. Lėktuvų atveju yra
įrašomas „pakilimo ir nusileidimo“ ciklų skaičius.
Pastaba: jei degalų apskaita yra vykdoma ne tonomis, o litrais, tai litrai turi būti
perskaičiuojami į tonas. Perskaičiavimui yra naudojamas koeficientas, kuris nustatomas pagal
degalų tankį prie tam tikros temperatūros ir yra nurodytas naftos produktų kokybės pažymėjime
(sertifikate, pase).
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28. 19 laukelyje – mokesčio tarifas (Lt) už toną sunaudotų atitinkamos rūšies degalų, o
lėktuvams – už pakilimo ir nusileidimo ciklą, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.
29. 20 laukelyje – mokestinio laikotarpio I, II, III ar IV ketvirčio vartotojų kainų indeksas,
skelbiamas Statistikos departamento „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, padalytas
iš 100. Tuo atveju, kai mokestis yra mokamas kas pusmetį, tuomet I pusmetį taikomas II ketvirčio
indeksas, o II pusmetį – IV ketvirčio indeksas.
30. 21 laukelyje – mokesčio suma (Lt) apskaičiuota pagal sunaudotą kuro kiekį bei
nusileidimo ir pakilimo ciklų skaičių, taikant pagrindinį tarifą (17 eil. x 18 eil. x 19 eil. x 20 eil.).
31. 22 laukelyje – už visą sunaudotą kuro kiekį ir išmestus į aplinką teršalus privaloma
sumokėti mokesčio suma (Lt), apskaičiuota pagal pagrindinį tarifą, gauta susumavus pirmame
deklaracijos lape 22-uosiuose laukeliuose nurodytas sumas.
32. 23 laukelyje – už visą sunaudotą kuro kiekį ir už visus išmestus į aplinką teršalus
privaloma sumokėti mokesčio suma (Lt), apskaičiuota pagal pagrindinį tarifą, gauta susumavus
pirmame ir papildomuose deklaracijos lapuose 22-uosiuose laukeliuose nurodytas sumas.
III. FR0522 FORMOS PILDYMAS
Šios deklaracijos laukeliuose įrašoma:
33. 1 laukelyje – mokesčio mokėtojo (įmonės) pavadinimas.
34. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris (kodas).
35. 3 laukelyje – mokesčio mokėtojo telefono numeris. Telefono numeris turi būti įrašomas
taip:
35.1. stacionaraus telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp gyvenamosios vietos miesto
kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis (pvz., Vilniaus miesto telefonas įrašomas taip: 52111111);
35.2. mobiliojo telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp kodo ir telefono numerio dedamas
brūkšnelis (pvz., 8699-11111).
36. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo fakso numeris. Įrašomas tokia pat tvarka kaip ir
telefono numeris.
37. 5 laukelyje – mokesčio mokėtojo buveinės adresas. Adresas užrašomas pagal adresų
formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), IV skyrių (pvz., Vilnius, Pelesos g. 3 (jei objektas
yra savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 25-5).
38. 6 laukelyje – mokesčio mokėtojo elektroninio pašto adresas.
39. 7 laukelyje – papildomų deklaracijos lapų skaičius. Pridedamų lapų skaičius žymimas –
1, 2, 3, 4,............ ir t. t.).
40. 8 laukelyje – FR0522 deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo ir diena), pvz., 2004-0415.
41. Laukelyje „Registracijos Nr.“ – mokesčio mokėtojo tvarkomos deklaracijų
registracijos eilės numeris.
42. 9 laukelio langelyje pateikiant pirminę deklaraciją „X“ ženklu pažymimas šio laukelio
langelis „Pirminė“. Jeigu teikiama patikslinta atitinkamo mokestinio laikotarpio deklaracija – X
ženklu pažymimas langelis „Patikslinta“. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne vien tik
tikslinamieji) deklaracijoje nurodyti duomenys.
43. 10 laukelyje – mokestinio laikotarpio periodas (ketvirtis arba pusmetis). Pildant šį
laukelį, turi būti įrašomi mokestiniai metai bei mokestinis laikotarpis, t. y. 1, 2, 3 arba 4 ketvirtis ar
1 arba 2 pusmetis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

44. 11 laukelyje – taršos šaltinio ar įrenginio pavadinimo identifikavimo numeris, kuris
atitinka mokesčio mokėtojo pridedamame sąraše išvardytų taršos šaltinių bei įrenginių eilės tvarką.
Šis sąrašas mokesčio mokėtojo sudaromas vadovaujantis gamtos išteklių naudojimo (toliau – GIN)
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arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidime įrašytais taršos šaltiniais bei
įrenginiais, kuriems nustatyti leistinos taršos normatyvai. Taršos šaltinių ir įrenginių sąrašas yra
laisvos formos, kuris kartu su deklaracija turi būti pateikiamas AM RAAD. Taršos šaltiniai ir iš jų
išmesti teršalai deklaracijoje nurodomi atskirai. Vienam taršos šaltiniui ar įrenginiui pildoma tiek
eilučių, kiek skirtingų teršalų yra išmetama iš šio taršos šaltinio. Tuo atveju, kai teršalai susidaro
vienos savivaldybės teritorijoje, o išmetami kitos savivaldybės teritorijoje – teršalų kiekis ir
mokėtina suma padalinama tarp šių savivaldybių po lygiai.
45. 12 laukelyje – AM RAAD, išdavusio mokesčio mokėtojui GIN arba TIPK leidimą taršai
iš atitinkamo taršos šaltinio ar įrenginio, sutrumpintas pavadinimas. AM RAAD sutrumpinti
pavadinimai pateikti deklaracijos formos lapo apačioje.
46. 13 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje yra taršos šaltinis ar įrenginys, kodas
(savivaldybės kodų sąrašas pateiktas deklaracijos formos lapo apačioje).
47. 14 laukelyje – „Teršalo pavadinimą identifikuojantis kodas“ įrašomas iš deklaracijos
FR0522 priede (kitoje lapo pusėje) pateikto teršalų sąrašo. Pirma rašoma kodo raidė, kuri žymi
teršalo išmetimo terpę: (O – į atmosferą; V – į vandens telkinius ir Ž – į žemės paviršių ir gilesnius
jos sluoksnius), po raidės einantis pirmas skaičius žymi teršalo grupę, o po jo einantys skaičiai žymi
teršalo eilės numerį teršalų sąraše.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292

48. 15 laukelio langelyje – „DLT“ pažymima X ženklu, jei GIN arba TIPK leidime šiam
teršalui nustatyta DLT normatyvo rūšis. „LLT“ pažymima X ženklu, jei GIN arba TIPK leidime
teršalui nustatyta LLT normatyvo rūšis.
49. 16 laukelyje – mokestinio laikotarpio (ketvirčio ar pusmečio) teršalo normatyvas (N)
tonomis (rašomi 3 skaičiai po kablelio). Jei leidime nustatytas tik metinis teršalo normatyvas, tai I,
II ir III ketvirtį (arba pirmąjį pusmetį) į aplinką išmestas faktinis teršalo kiekis atitinkamai
prilyginamas I, II ir III ketvirčio (arba pirmojo pusmečio) normatyvui, o IV ketvirčio (arba antrojo
pusmečio) normatyvas yra lygus metinio normatyvo ir per pirmus tris ketvirčius (arba pirmąjį
pusmetį) į aplinką išmesto faktinio šio teršalo kiekio skirtumui. Šis skirtumas negali būti su minuso
ženklu. Esant tokiai situacijai, reikia tikslinti prieš tai buvusių mokestinių laikotarpių (ketvirčio ar
pusmečio) deklaracijas.
50. 17 laukelyje – faktiškai per mokestinį laikotarpį (ketvirtį arba pusmetį) iš atitinkamo
taršos šaltinio į aplinką išmestas teršalo kiekis (t), ne didesnis už leistiną per mokestinį laikotarpį
išmesti į aplinką šio teršalo kiekį (normatyvą (N)).
51. 18 laukelyje – teršalo kiekis (t), kuriuo viršijamas mokestinio laikotarpio (ketvirtis arba
pusmetis) arba atskiro laikotarpio, kai yra viršijama didžiausia leistina momentinė teršalo
koncentracija, leistinas išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas). Šis kiekis nustatomas pagal
Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje pateiktas formules. Pildoma tuo
atveju, kai per mokestinį laikotarpį į aplinką išmestas teršalo kiekis yra didesnis už mokestinio
laikotarpio (ketvirčio ar pusmečio) arba atskiro laikotarpio, kai viršijama didžiausia leistina
momentinė teršalo koncentracija, leistiną išmesti į aplinką teršalo kiekį.
52. 19 laukelyje – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
priedėlyje. Kai GIN arba TIPK leidime šiam teršalui yra nustatytas (LLT) normatyvas, į 19 laukelį
yra įrašomas pagrindinis tarifas, padaugintas iš koeficiento – 1,2.
53. 20 laukelyje – mokesčio didesniu tarifu koeficientas, nustatytas Mokesčio už aplinkos
teršimą įstatymo priedėlyje. Šis laukelis yra pildomas tuo atveju, kai yra viršijamas teršalui
nustatytas leistinos taršos normatyvas ir už viršytą teršalo kiekį skaičiuojamas mokestis padidintu
tarifu.
54. 21 laukelyje – mokestinio laikotarpio (I, II, III bei IV ketvirčio) indeksavimo
koeficientas, kuris yra lygus Statistikos departamento „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“ paskelbtam atitinkamo ketvirčio vartotojų kainų indeksui (VKI), padalytam iš 100. Tuo
atveju, kai mokestis yra mokamas kas pusmetį, tuomet I pusmetį taikomas II ketvirčio indeksas, o II
pusmetį – IV ketvirčio indeksas.
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55. 22 laukelyje – mokesčio suma (Lt), apskaičiuota pagal pagrindinį tarifą (17 eil. x 19 eil.
x 21 eil.).
56. 23 laukelyje – mokesčio suma (Lt), apskaičiuota pagal didesnį tarifą (18 eil. x 19 eil. x
20 eil. x 21 eil.). Pildoma tuo atveju, kai yra viršijamas teršalui nustatytas mokestinio laikotarpio ir
(arba) atskiro laikotarpio, kai viršijama didžiausia leistina momentinė teršalo koncentracija, leistinas
išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas).
57. 24 laukelyje – mokesčio pagrindiniu tarifu suma (Lt), gauta susumavus deklaracijos
pirmo lapo 22-uosiuose laukeliuose nurodytas sumas.
58. 25 laukelyje – mokesčio didesniu tarifu suma (Lt), gauta susumavus deklaracijos pirmo
lapo 23-iuosiuose laukeliuose nurodytas sumas.
59. 26 laukelyje – už visus išmestus į aplinką teršalus privaloma sumokėti visa mokesčio
suma (Lt), apskaičiuota pagal pagrindinį tarifą, gauta susumavus pirmame ir papildomuose
deklaracijos lapuose 22-uosiuose laukeliuose nurodytas sumas.
60. 27 laukelyje – už visą išmestų į aplinką teršalų kiekį, viršijantį nustatytus normatyvus,
privaloma sumokėti mokesčio suma (Lt), apskaičiuota pagal didesnį tarifą, gauta susumavus
pirmame ir papildomuose deklaracijos lapuose 23-siuose laukeliuose nurodytas sumas.
______________

Papildyta priedu:
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k.
104301MISAK7/1K-334

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos finansų ministro
2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. D1-643/1K-394
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2006 m. liepos 21 d.
įsakymo Nr. D1-366/1K-272 redakcija)
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKOMIS
DEKLARACIJOS FR0523 FORMOS IR JOS PRIEDŲ (VERSIJA 02) BEI MOKESČIO UŽ
APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOTĖS ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0524 FORMOS
IR JOS PRIEDŲ (VERSIJA 02) UŽPILDYMO TAISYKLĖS
I. MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ DEKLARACIJŲ PILDYMO BENDROSIOS
NUOSTATOS
1. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos formos
FR0523, jos papildomo lapo FR0523P, priedų FR0523F ir FR0523Z bei mokesčio už aplinkos
teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos formos FR0524, jos papildomo lapo FR0524P, priedų
FR0524F ir FR0524Z užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato FR0523 formos ir FR0524
formos užpildymo tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo (Žin.,1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474, Nr. 123-5550) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos
Respublikos mokesčio administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) (toliau – MAĮ)
nuostatomis.
3. Mokesčio deklaracijos Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI)
teikiamos vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino
pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų
pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117).
Teikiant ar tikslinant praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis, naudojamos deklaracijų formos
galiojančios deklaracijų teikimo ar tikslinimo momentu.
4. Deklaracijas teikia visi mokesčio mokėtojai, kurie išleidžia į vidaus rinką
apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuotes, juos išveža iš Lietuvos, vykdo ar nevykdo atliekų
tvarkymo užduotis. Teikiamos deklaracijos pildomos kilogramo tikslumu. Mokesčio mokėtojai
užpildo mokesčio deklaracijas pagal formas ir užpildymo Taisykles ir pateikia Apskrities
valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos
apsaugos departamentui (toliau – AM RAAD). Vienas deklaracijos egzempliorius pateikiamas tai
AVMI, kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas. Antras deklaracijos egzempliorius pateikiamas
atitinkamam AM RAAD. Mokesčio mokėtojas privalo deklaruoti savo padalinio(-ių), t. y. filialo ir
(ar) atstovybės, (toliau – Filialas) duomenis. Kai mokesčio mokėtojas deklaracijos priede deklaruoja
savo Filialo, kuris veiklą vykdo kito AM RAAD teritorijoje, duomenis, dar vienas deklaracijos
egzempliorius pateikiamas tam AM RAAD, kurio teritorijoje veiklą vykdo mokesčio mokėtojo
Filialas.
5. Mokesčio mokėtojai užpildytas mokesčio deklaracijas pateikia AM RAAD ir AVMI bei
sumoka deklaruotas mokesčio sumas per Įstatyme nurodytus terminus, t. y. ne vėliau kaip per 60
dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Deklaracijos teikiamos AM RAAD ir AVMI paštu,
elektroniniu paštu arba pristatant jas atitinkamam(-iems) AM RAAD ir AVMI.
6. Mokesčio mokėtojas AVMI ir AM RAAD turi pateikti tinkamai užpildytas spaustuvėje
išspausdintas aplinkos ir finansų ministrų įsakymu patvirtintos formos deklaracijas. Mokesčio
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mokėtojai taip pat gali teikti užpildytas VMI prie Finansų ministerijos interneto tinklalapyje (www.
vmi. lt) paskelbtas deklaracijų formas.
7. Deklaracijos turi būti pildomos laikantis tokių taisyklių:
7.1. pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;
7.2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus laukelius, aiškiai, be braukymų,
kai į deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam skirta
vietos, tai tušti laukeliai gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio
pusėse (išskyrus deklaracijos 2 laukelyje nurodomą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį
(kodą), kurį įrašant tušti laukeliai turi būti paliekami dešinėje pusėje);
7.3. tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
7.4. deklaracijoje sumos nurodomos litais. Įrašomas sumas apvalinti: 49 centus ir mažiau
atmesti, 50 centų ir daugiau laikyti litu;
7.5. prie įrašomų skaičių nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.),
išskyrus nurodytoje vietoje minuso (-) ženklą;
7.6. laukelius, kurių mokesčio mokėtojas nepildo, palikti tuščius (nerašyti jokių brūkšnelių,
kryželių, nulių ar kitokių simbolių);
7.7. kompiuteriu duomenis įrašyti į apibrėžtus laukus, nepažeisti jų linijų;
7.8. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijos formoje turi išlikti deklaracijos formos
nustatytos proporcijos (atstumai tarp formoje esančių specialių žymų bei atstumai tarp specialių ir
pildomų laukų);
7.9. deklaraciją turi pasirašyti įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo) ir vyriausiasis buhalteris
(buhalteris);
7.10. jei įmonėje nėra buhalterio pareigybės ir pagal sutartį mokesčio mokėtojo apskaitą
tvarko ir deklaracijas rengia kita įmonė, kuriai mokesčio mokėtojas suteikė teisę deklaracijose
pateiktų duomenų klausimais teikti paaiškinimus mokesčio administratoriui, tai deklaracijos vietoje,
kur nurodomi vyr. buhalterio rekvizitai, gali pasirašyti deklaraciją parengusios įmonės atsakingas
asmuo, nurodydamas pareigas, vardą bei pavardę;
7.11. jei deklaracija užpildyta nesilaikant nurodytų reikalavimų, tai mokesčių
administratorius deklaraciją pateikiančiam mokesčio mokėtojui gali nurodyti ją pataisyti;
7.12. už pavėluotą deklaracijos pateikimą, nepateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą
taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.
8. Deklaracija gali būti tikslinama mokesčio mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių
administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus). Patikslinta
deklaracija turi būti užpildyta šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
9. Mokesčio mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje
deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo pataisyti deklaracijos duomenis ir
vadovaudamasis įsakymu patvirtintomis taisyklėmis užpildyti patikslintą deklaraciją ir per
mokesčių administratoriaus pranešime nustatytą terminą pateikti atitinkamam AM RAAD ir AVMI.
II. FR0523 FORMOS (VERSIJA 02) PILDYMAS
10. Deklaracijoje visais atvejais privaloma pateikti duomenis apie apmokestinamuosius
gaminius masės vienetais (tonomis). Duomenys apie apmokestinamųjų gaminių kiekį vienetais nėra
privalomi, išskyrus tą atvejį, kai mokesčio tarifas yra nustatytas už apmokestinamųjų gaminių
vienetą. Žemiau pateikiami deklaracijos laukelių užpildymo išaiškinimai.
11. 1 laukelyje – mokesčio mokėtojo pavadinimas.
12. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacijos numeris (kodas). Mokesčio
mokėtojo identifikacijos numeris įrašomas deklaracijos formos FR0523, jos papildomo lapo
FR0523P, priedų FR0523F ir FR0523Z 2 laukelyje.
13. 3 laukelyje – mokesčio mokėtojo telefono numeris. Telefono numeris turi būti įrašomas
taip:
13.1. stacionaraus telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp gyvenamosios vietos miesto
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kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis (pvz., Vilniaus miesto telefonas įrašomas taip: 52663527);
13.2. mobiliojo telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp kodo ir telefono numerio dedamas
brūkšnelis (pvz., 600-55555).
14. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo fakso numeris. Įrašomas tokia pat tvarka, kaip ir
telefono numeris.
15. 5 laukelyje – mokesčio mokėtojo buveinės adresas. Adresas užrašomas pagal adresų
formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), IV skyrių (pvz., Pelesos g. 3 (jei objektas yra
savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškės, Ažuolų g. 25-5).
16. 6 laukelyje – mokesčio mokėtojo elektroninio pašto adresas.
17. 7 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčio mokėtojo buveinė, kodas.
Savivaldybių kodų sąrašas pateiktas kitoje deklaracijos lapo pusėje.
18. 8 laukelyje – regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio teritorijoje yra mokesčio
mokėtojo buveinė, kodas. Regionų aplinkos apsaugos departamentų kodų sąrašas pateiktas kitoje
deklaracijos lapo pusėje.
19. 9 laukelyje – langelis „Lietuvos įmonė“ žymimas tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas –
Lietuvos teritorijoje registruota įmonė; langelis „Užsienio įmonės padalinys, veikiantis Lietuvoje“
žymimas, kai mokesčio mokėtojas – užsienio įmonės filialas, vykdantis savo veiklą Lietuvos
teritorijoje.
20. 10 laukelyje – deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo, diena). Langelyje
„Registracijos Nr. „ – mokesčio mokėtojo tvarkomos deklaracijų registracijos eilės numeris.
Deklaracijos pildymo data įrašoma deklaracijos formos FR0523, jos papildomo lapo FR0523P,
priedų FR0523F ir FR0523Z 10 laukeliuose.
21. 11 laukelyje – 1 langelyje, pateikiant pirminę deklaraciją, „X“ ženklu pažymimas šio
laukelio langelis „Pirminė“. Jeigu teikiama patikslinta atitinkamo mokestinio laikotarpio deklaracija
– „X“ ženklu pažymimas langelis „Patikslinta“. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne
vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodyti duomenys. Taip pat pildomi deklaracijos formos
FR0523, jos papildomo lapo FR0523P, priedų FR0523F ir FR0523Z 11 laukeliai.
22. 12 laukelyje – mokestinis laikotarpis, už kurį mokestis deklaruojamas, nurodant metus.
Teikiamos deklaracijos mokestinis laikotarpis įrašomas deklaracijos formos FR0523, jos papildomo
lapo FR0523P, priedų FR0523F ir FR0523Z 12 laukeliuose.
23. 13 laukelyje – įrašomas tik deklaracijos papildomų lapų FR0523P skaičius. Jei
papildomi lapai nepildomi, šis laukelis nepildomas.
24. 14 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialų skaičius Lietuvoje, kuris turi sutapti su
deklaracijos priedų FR0523F skaičiumi. Jei mokesčio mokėtojas neturi Filialo(-ų) ir nepildo priedo
FR0523F, šis laukelis nepildomas.
25. 15 laukelyje – įrašomas deklaracijos priedo(-ų) FR0523F lapų skaičius. Jei mokesčio
mokėtojas nepildė deklaracijos priedo(-ų) FR0523F, šis laukelis nepildomas.
26. 16 laukelyje – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Tai Statistikos
departamento apskaičiuotas vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksas, padalintas iš 100. Vartotojų
prekių ir paslaugų kainų indeksas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
27. 17 laukelyje – apmokestinamųjų gaminių rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas.
Apmokestinamųjų gaminių rūšių kodų sąrašas pateiktas kitoje deklaracijos lapo pusėje.
28. 18 laukelyje – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų Lietuvoje pagamintų
atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3
skaitmenys po kablelio.
29. 19 laukelyje – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų į Lietuvą įvežtų atitinkamos
rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys
po kablelio.
30. 20 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš Lietuvos išvežtų atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po
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kablelio.
31. 21 laukelyje – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po
kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama sudedant 18 ir 19 laukelių reikšmes.
32. 22 laukelyje – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų Lietuvoje pagamintų
atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais).
33. 23 laukelyje – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų į Lietuvą įvežtų atitinkamos
rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais).
34. 24 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš Lietuvos išvežtų atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais).
35. 25 laukelyje – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais). Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama sudedant 22 ir 23
laukelių reikšmes.
36. 26 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu perdirbtas (panaudotas, išvežtas)
apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys
po kablelio. Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas vykdo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotis. Kai
mokesčio mokėtojas deklaruoja duomenis apie tris ar dvi apmokestinamųjų gaminių rūšis, kurių
kodai -11, 12 ir 13, perdirbtų (panaudotų, išvežtų) padangų atliekų kiekis išdalijamas
deklaruojamoms apmokestinamųjų gaminių rūšims mokesčio mokėtojo pasirinktomis dalimis.
37. 27 laukelyje – atitinkamai apmokestinamųjų gaminių rūšiai nustatyta apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduotis (procentais). Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, kai mokesčio
mokėtojas vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo užduotis.
38. 28 laukelyje – mokesčio mokėtojo faktiškas atitinkamos rūšies apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduoties įvykdymas (procentais). Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama
31 laukelyje esančią reikšmę padalijus iš 21 laukelio reikšmės ir padauginus iš 100. Šiame laukelyje
įrašomas sveikas skaičius. Jei apskaičiuota reikšmė yra didesnė nei 100, tada šiame laukelyje
įrašoma reikšmė – 100. Šio laukelio reikšmė skaičiuojama tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas
vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo
užduotis.
39. 29 laukelyje – mokesčio mokėtojo apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo
užduoties įvykdymo lygis. Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio
reikšmė apskaičiuojama 33 laukelyje esančią reikšmę padalinus iš 32 laukelyje esančios reikšmės.
Jei apskaičiuota reikšmė yra didesnė nei 1.00, tada šiame laukelyje įrašoma reikšmė – 1.00. Šio
laukelio reikšmė skaičiuojama tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas vykdo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotis.
40. 30 laukelyje – mokėtino mokesčio už apmokestinamuosius gaminius sumažinimo
koeficientas (apmokestinamųjų gaminių dalis, už kurią mokamas mokestis). Duomenų pateikimo
tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė lygi 0, kai 29 laukelio reikšmė lygi arba
didesnė už 1. Šio laukelio reikšmė lygi 0.25, kai 29 laukelio reikšmė yra lygi arba didesnė už 0.75,
bet mažesnė už 1. Šio laukelio reikšmė lygi 0.50, kai 29 laukelio reikšmė yra lygi arba didesnė už
0.50, bet mažesnė už 0.75. Šio laukelio reikšmė lygi 0.75, kai 29 laukelio reikšmė yra lygi arba
didesnė už 0.25, bet mažesnė už 0.50. Šio laukelio reikšmė lygi 1, kai 29 laukelio reikšmė nebuvo
skaičiuojama arba buvo didesnė už 0, bet mažesnė už 0.25. Šį laukelį užpildyti privaloma.
41. 31 laukelyje – mokesčio tarifas už svorį, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymu, padaugintas iš 1000 (litais už vieną toną). Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, kai
mokesčio mokėtojas deklaruoja ir moka ar nemoka mokestį už atitinkamos rūšies apmokestinamųjų
gaminių svorį. Kai 17 laukelio reikšmė yra nuo 51 iki 71, šis laukelis nepildomas. Šis laukelis taip
pat nepildomas, jei deklaracijoje duomenys pateikiami tik apie išvežtus apmokestinamuosius
gaminius.
42. 32 laukelyje – mokesčio tarifas už kiekį, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą
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įstatymu (litais už vieną vienetą). Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas
deklaruoja ir moka ar nemoka mokestį už atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekį,
išreikštą vienetais. Kai 17 laukelio reikšmė yra nuo 11 iki 31, šis laukelis nepildomas. Šis laukelis
taip pat nepildomas, jei deklaracijoje duomenys pateikiami tik apie išvežtus apmokestinamuosius
gaminius.
43. 33 laukelyje – mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už atitinkamos rūšies
apmokestinamuosius gaminius. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama:
kai 17 laukelio reikšmė yra nuo 11 iki 31 ir 31 laukelis yra užpildytas, šio laukelio reikšmė
apskaičiuojama 16 laukelio reikšmę padauginus iš 21 laukelio reikšmės, 30 laukelio reikšmės ir 31
laukelio reikšmės arba;
kai 17 laukelio reikšmė yra nuo 51 iki 71 ir 32 laukelis yra užpildytas, šio laukelio reikšmė
apskaičiuojama 16 laukelio reikšmę padauginus iš 25 laukelio reikšmės, 30 laukelio reikšmės ir 32
laukelio reikšmės arba;
kai deklaracijoje duomenys pateikiami tik apie išvežtus apmokestinamuosius gaminius, šio
laukelio reikšmė lygi 0 arba.
44. 34 laukelyje – įrašoma deklaracijos formos FR0523 ir jos papildomuose lapuose
FR0523P esančių 33 laukelių reikšmių suma.
45. Deklaracijos formos FR0523 papildomas lapas FR0523P pildomas analogiškai, kaip ir
forma FR0523.
46. Deklaracijos priedas FR0523F pildomas tik tuo atveju, jei mokesčio mokėtojas turi bent
vieną Filialą. Kiekvienam Filialui pildomas atskiras deklaracijos priedas FR0523F. Deklaracijos
priedo FR0523F laukeliai pildomi vadovaujantis žemiau pateiktomis nuorodomis.
47. F1 laukelyje įrašomas mokesčio mokėtojo Filialo pavadinimas.
48. F2 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo identifikacinis numeris (kodas) iš juridinių
asmenų registro.
49. F3 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo telefono numeris. Šis laukelis pildomas taip
pat kaip ir deklaracijos formos FR0523 3 laukelis.
50. F4 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo fakso numeris. Įrašomas tokia pat tvarka, kaip
ir telefono numeris.
51. F5 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo buveinės adresas. Šis laukelis pildomas taip
pat kaip ir deklaracijos formos FR0523 5 laukelis.
52. F6 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo elektroninio pašto adresas.
53. F7 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje mokesčio mokėtojo Filialas vykdo
veiklą, kodas.
54. F8 laukelyje – regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio teritorijoje mokesčio
mokėtojo Filialas vykdo veiklą, kodas. Regionų aplinkos apsaugos departamentų kodų sąrašas
pateiktas kitoje deklaracijos lapo pusėje.
55. F9 laukelyje – apmokestinamųjų gaminių rūšies, kurių duomenys deklaruojami, kodas.
Apmokestinamųjų gaminių rūšių kodų sąrašas pateiktas kitoje deklaracijos lapo pusėje.
56. F10 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo Lietuvoje pagamintų ir išleistų į vidaus rinką
atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3
skaitmenys po kablelio.
57. F11 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo į Lietuvą įvežtų ir išleistų į vidaus rinką
atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3
skaitmenys po kablelio.
58. F12 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo iš Lietuvos išvežtų atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po
kablelio.
59. F13 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo į vidaus rinką išleistų atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po
kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama sudedant F10 ir F11 laukelių reikšmes.
60. F14 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo Lietuvoje pagamintų ir išleistų į vidaus rinką
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atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais).
61. F15 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo į Lietuvą įvežtų ir išleistų į vidaus rinką
atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais).
62. F16 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo iš Lietuvos išvežtų atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais).
63. F17 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo į vidaus rinką išleistų atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais). Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama sudedant F14 ir
F15 laukelių reikšmes.
64. Deklaracijos priedo FR0523Z laukeliai pildomi vadovaujantis žemiau pateiktomis
nuorodomis.
65. Z1 laukelyje – apmokestinamųjų gaminių rūšies, kurių duomenys deklaruojami,
kodas.
66. Z2 laukelyje – pažymą išdavusios įmonės identifikacinis numeris (kodas) iš juridinių
asmenų registro. Jei mokesčio mokėtojas yra organizacijos narys, čia įrašomas organizacijos
identifikacinis numeris (kodas).
67. Z3 laukelyje – atliekas tvarkančios įmonės, išdavusios pažymą, pavadinimas. Jei atliekų
tvarkymas organizacijos nario buvo vykdomas per organizaciją, čia įrašomas organizacijos
pavadinimas.
68. Z4 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu perdirbtas (panaudotas) atitinkamos rūšies
apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis.
69. Z5 laukelyje – pažymos, kuri patvirtina atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių
atliekų atitinkamo kiekio perdirbimą (panaudojimą), numeris.
III. FR0524 FORMOS (VERSIJA 02) PILDYMAS
70. Pakuotės deklaracijoje duomenys apie pakuotę pildomi masės vienetais (tonomis).
Žemiau pateikiami deklaracijos laukelių užpildymo išaiškinimai.
71. 1 laukelyje – įrašomas mokesčio mokėtojo pavadinimas.
72. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacijos numeris (kodas). Mokesčio
mokėtojo identifikacijos numeris įrašomas deklaracijos formos FR0524, jos papildomo lapo
FR0524P, priedų FR0524F ir FR0524Z 2 laukelyje.
73. 3 laukelyje – mokesčio mokėtojo telefono numeris. Telefono numeris turi būti įrašomas
taip:
73.1. stacionaraus telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp gyvenamosios vietos miesto
kodo ir telefono numerio, dedamas brūkšnelis (pvz., Vilniaus miesto telefonas įrašomas taip: 52663527);
73.2. mobiliojo telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp kodo ir telefono numerio dedamas
brūkšnelis (pvz., 600-55555).
74. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo fakso numeris. Įrašomas tokia pat tvarka kaip ir
telefono numeris.
75. 5 laukelyje – mokesčio mokėtojo buveinės adresas. Adresas užrašomas pagal adresų
formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), IV skyrių (pvz., Pelesos g. 3 (jei objektas yra
savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškės, Ažuolų g. 25-5).
76. 6 laukelyje – mokesčio mokėtojo elektroninio pašto adresas.
77. 7 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčio mokėtojo buveinė, kodas.
Savivaldybių kodų sąrašas pateiktas kitoje deklaracijos lapo pusėje.
78. 8 laukelyje – regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio teritorijoje yra mokesčio
mokėtojo buveinė, kodas. Regionų aplinkos apsaugos departamentų kodų sąrašas pateiktas kitoje
deklaracijos lapo pusėje.
79. 9 laukelyje – langelis „Lietuvos įmonė“ žymimas tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas –
Lietuvos teritorijoje registruota įmonė; langelis „Užsienio įmonės padalinys, veikiantis Lietuvoje“
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žymimas, kai mokesčio mokėtojas – užsienio įmonės filialas, vykdantis savo veiklą Lietuvos
teritorijoje.
80. 10 laukelyje – deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo, diena). Langelyje
„Registracijos Nr. „ – mokesčio mokėtojo tvarkomos deklaracijų registracijos eilės numeris.
Deklaracijos pildymo data įrašoma deklaracijos formos FR0524, jos papildomo lapo FR0524P,
priedų FR0524F ir FR0524Z 10 laukeliuose.
81. 11 laukelyje – 1 langelyje, pateikiant pirminę deklaraciją, „X“ ženklu pažymimas šio
laukelio langelis „Pirminė“. Jeigu teikiama patikslinta atitinkamo mokestinio laikotarpio deklaracija
– „X“ ženklu pažymimas langelis „Patikslinta“. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne
vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodyti duomenys. Taip pat pildomi deklaracijos formos
FR0524, jos papildomo lapo FR0524P, priedų FR0524F ir FR0524Z 11 laukeliai.
82. 12 laukelyje – mokestinis laikotarpis, už kurį mokestis deklaruojamas, nurodant metus.
Teikiamos deklaracijos mokestinis laikotarpis įrašomas deklaracijos formos FR0524, jos papildomo
lapo FR0524P, priedų FR0524F ir FR0524Z 12 laukeliuose.
83. 13 laukelyje – įrašomas tik deklaracijos papildomų lapų FR0524P skaičius. Jei
papildomi lapai nepildomi, šis laukelis nepildomas.
84. 14 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialų skaičius Lietuvoje, kuris turi sutapti su
deklaracijos priedų FR0524F skaičiumi. Jei mokesčio mokėtojas neturi Filialo(-ų) ir nepildo priedo
FR0524F, šis laukelis nepildomas.
85. 15 laukelyje – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Tai Statistikos
departamento apskaičiuotas vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksas, padalintas iš 100. Vartotojų
prekių ir paslaugų kainų indeksas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
86. 16 laukelyje – pakuotės rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas. Pakuotės rūšių
kodų sąrašas pateiktas kitoje deklaracijos lapo pusėje.
87. 17 laukelyje – mokesčio mokėtojo Lietuvoje pagamintų ir išleistų į vidaus rinką
gaminių atitinkamos pakuotės rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3
skaitmenys po kablelio.
88. 18 laukelyje – mokesčio mokėtojo į Lietuvą įvežtų ir išleistų į vidaus rinką gaminių
atitinkamos pakuotės rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po
kablelio.
89. 19 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš Lietuvos teritorijos išvežtų gaminių atitinkamos
pakuotės rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio.
90. 20 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo
pakuotės kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai 16
laukelio reikšmė yra nuo 11 iki 17, šis laukelis nepildomas. Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja
ir naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama į Lietuvą iš kitos šalies. Taip pat Lietuvoje
įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė nelaikoma susigrąžinta pakuote.
91. 21 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu perdirbtų (panaudotų) pakuotės atliekų kiekis
(tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai 16 laukelio reikšmė yra
nuo 31 iki 37, šis laukelis nepildomas. Taip pat šis laukelis nepildomas, jei mokesčio mokėtojas
nevykdo atitinkamos rūšies pakuotės atliekų tvarkymo.
92. 22 laukelyje – šiame laukelyje įrašoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamai
pakuotės rūšiai nustatyta pakuotės atliekų tvarkymo užduotis (procentais), kai 16 laukelio reikšmė
yra nuo 11 iki 17. Kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 31 iki 37, šiame laukelyje įrašoma Aplinkos
ministerijos nustatyta pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo
užduotis (procentais). Kai mokesčio mokesčio mokėtojas nevykdo atitinkamos rūšies pakuotės
atliekų tvarkymo, šis laukelis nepildomas.
93. 23 laukelyje – mokesčio mokėtojo faktiškas atitinkamos rūšies pakuotės atliekų
tvarkymo užduoties įvykdymas (procentais). Kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 11 iki 17, šio laukelio
reikšmė apskaičiuojama 21 laukelyje esančią reikšmę padalinus iš 17 ir 18 laukelių reikšmių sumos
ir padauginus iš 100. Kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 31 iki 37, šio laukelio reikšmė
apskaičiuojama 20 laukelyje esančią reikšmę padalijus iš 17 ir 18 laukelių reikšmių sumos ir
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padauginus iš 100. Šiame laukelyje įrašoma gauta reikšmė suapvalinta iki sveiko skaičiaus. Jei
apskaičiuota reikšmė yra didesnė nei 100, tada šiame laukelyje įrašoma reikšmė – 100. Kai
mokesčio mokėtojas nevykdo atitinkamos rūšies pakuotės atliekų tvarkymo, šio laukelio reikšmė
neskaičiuojama.
94. 24 laukelyje – mokesčio mokėtojo pakuotės ar pakuotės atliekų tvarkymo užduoties
įvykdymo lygis. Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė
apskaičiuojama 23 laukelyje esančią reikšmę padalinus iš 22 laukelyje esančios reikšmės. Jei
apskaičiuota reikšmė yra didesnė nei 1.00, tada šiame laukelyje įrašoma reikšmė – 1.00. Kai
mokesčio mokėtojas nevykdo atitinkamos rūšies pakuotės atliekų tvarkymo, šio laukelio reikšmė
neskaičiuojama.
95. 25 laukelyje – mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas (apmokestinamos pakuotės
dalis, už kurią mokamas mokestis). Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Šio
laukelio reikšmė lygi 0, kai 24 laukelio reikšmė lygi arba didesnė už 1. Šio laukelio reikšmė lygi
0.25, kai 24 laukelio reikšmė yra lygi arba didesnė už 0.75, bet mažesnė už 1. Šio laukelio reikšmė
lygi 0.50, kai 24 laukelio reikšmė yra lygi arba didesnė už 0.50, bet mažesnė už 0.75. Šio laukelio
reikšmė lygi 0.75, kai 24 laukelio reikšmė yra lygi arba didesnė už 0.25, bet mažesnė už 0.50. Šio
laukelio reikšmė lygi 1, kai 24 laukelio reikšmė nebuvo skaičiuojama arba buvo didesnė už 0, bet
mažesnė už 0.25. Kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 31 iki 37 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik
išvežtą atitinkamos rūšies pakuotės kiekį, šio laukelio reikšmė neskaičiuojama.
96. 26 laukelyje – mokesčio tarifas už svorį, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymu, padaugintas iš 1000 (litais už vieną toną). Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, kai
mokesčio mokėtojas deklaruoja ir moka ar nemoka mokestį už atitinkamos rūšies pakuotės svorį.
Šis laukelis nepildomas, kai deklaruojama tik išvežta atitinkamos rūšies pakuotė.
97. 27 laukelyje – mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už atitinkamos rūšies pakuotės
atliekas. Šio laukelio reikšmė skaičiuojama:
kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 11 iki 17 ir 25 bei 26 laukeliai yra užpildyti, šio laukelio
reikšmė apskaičiuojama 15 laukelio reikšmę padauginus iš 17 ir 18 laukelių reikšmių sumos, 25
laukelio reikšmės ir 26 laukelio reikšmės arba;
kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 31 iki 37 ir 26 laukelis yra užpildytas bei 23 laukelio
reikšmė yra mažesnė už 22 laukelio reikšmę, šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 15 laukelio
reikšmė dauginama iš 26 laukelio reikšmės bei 17 ir 18 laukelių reikšmių sumos atėmus 20 laukelio
reikšmę arba;
kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 31 iki 37 ir 23 laukelio reikšmė yra didesnė ar lygi 22
laukelio reikšmei, šio laukelio reikšmė lygi 0 arba;
kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 31 iki 37, o sudėjus 17, 18 laukelių reikšmes ir atėmus 20
laukelio reikšmę gaunamas neigiamas rezultatas, šio laukelio reikšmė lygi 0.
98. 28 laukelyje – įrašoma deklaracijos formoje FR0524 esančių 27 laukelių reikšmių suma.
Deklaracijos papildomame (-uose) lape (-uose) FR0524P, esančiame (-ių) 28 laukelyje (-iuose),
įrašoma 27 laukeliuose esančių reikšmių suma.
99. 29 laukelyje – įrašoma deklaracijos FR0524 ir jos papildomame (-uose) lape (-uose)
FR0524P esančių 28 laukelių reikšmių suma.
100. Deklaracijos formos FR0524 papildomas lapas FR0524P pildomas analogiškai, kaip ir
forma FR0524.
101. Deklaracijos priedas FR0524F pildomas tik tuo atveju, jei mokesčio mokėtojas turi
bent vieną Filialą. Kiekvienam Filialui pildomas atskiras deklaracijos priedas FR0524F
Deklaracijos priedo FR0524F laukeliai pildomi vadovaujantis žemiau pateiktomis nuorodomis.
102. F1 laukelyje įrašomas mokesčio mokėtojo Filialo pavadinimas.
103. F2 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo identifikacinis numeris (kodas) iš juridinių
asmenų registro.
104. F3 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo telefono numeris, pildomas taip pat kaip ir
deklaracijos formos FR0524 3 laukelis.
105. F4 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo fakso numeris. Įrašomas tokia pat tvarka
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kaip ir telefono numeris.
106. F5 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo buveinės adresas. Šis laukelis pildomas taip
pat kaip ir deklaracijos formos FR0524 5 laukelis.
107. F6 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo elektroninio pašto adresas.
108. F7 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje mokesčio mokėtojo Filialas vykdo
veiklą, kodas.
109. F8 laukelyje – regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio teritorijoje mokesčio
mokėtojo Filialas vykdo veiklą, kodas.
110. F9 laukelyje – pakuotės rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas.
111. F10 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo Lietuvoje pagamintų ir išleistų į vidaus
rinką gaminių atitinkamos pakuotės rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3
skaitmenys po kablelio.
112. F11 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo į Lietuvą įvežtų ir išleistų į vidaus rinką
gaminių atitinkamos pakuotės rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3
skaitmenys po kablelio.
113. F12 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo iš Lietuvos teritorijos išvežtų gaminių
atitinkamos pakuotės rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po
kablelio.
114. F13 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo iš vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio
naudojimo pakuotės kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio.
Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ir naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama į
Lietuvą iš kitos šalies. Taip pat Lietuvoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė nelaikoma
susigrąžinta pakuote. Kai F9 laukelio reikšmė yra nuo 11 iki 17, šis laukelis nepildomas.
115. Deklaracijos priedo FR0524Z laukeliai pildomi vadovaujantis žemiau pateiktomis
nuorodomis.
116. Z1 laukelyje – pakuotės rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas.
117. Z2 laukelyje – pažymą išdavusios įmonės identifikacinis numeris (kodas) iš juridinių
asmenų registro. Jei mokesčio mokėtojas yra organizacijos narys, čia įrašomas organizacijos
identifikacinis numeris (kodas).
118. Z3 laukelyje – atliekas tvarkančios įmonės, išdavusios pažymą, pavadinimas. Jei
atliekų tvarkymas organizacijos nario buvo vykdomas per organizaciją, čia įrašomas organizacijos
pavadinimas.
119. Z4 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu perdirbtas (panaudotas) atitinkamos rūšies
pakuotės atliekų kiekis.
120. Z5 laukelyje – pažymos, kuri patvirtina atitinkamos pakuotės rūšies atliekų atitinkamo
kiekio perdirbimą (panaudojimą), numeris.
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272
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Savivaldybių kodai:
11

Joniškio r.

Akmenės r. 32

Jurbarko r.

47 Kretingos
r.
94 Kupiškio

Alytaus r.
Anykščių r.
Birštono
Biržų r.
Druskininkų

Kalvarijos
Kaišiadorių r.
Kauno m.
Kauno r.
Kėdainių r.

48
49
19
52
53

Alytaus m.

33
34
12
36
15

Elektrėnų
42
Ignalinos r. 45
Jonavos r. 46

Kelmės
54
Klaipėdos m. 21
Klaipėdos r. 55

56

Palangos

Panevėžio
m.
Kazlų Rūdos 58 Panevėžio r.
Lazdijų r. 59 Pasvalio
Marijampolės 18 Plungės
Mažeikių r. 61 Prienų r.
Molėtų r. 62 Radviliškio
r.
Neringos 23 Raseinių r.
Pagėgių
63 Rokiškio r.
Pakruojo 65 Rietavo
57

25 Skuodo r.

75

Telšių r.

78

27 Šakių r.

84

Trakų r.

79

85
86
87
88
89

Ukmergės r.
Utenos r.
Vilniaus m.
Vilniaus r.
Visagino m.

81
82
13
41
30

29
91
77

Varėnos r.
38
Vilkaviškio r. 39
Zarasų r.
43

66
67
68
69
71

Šalčininkų r.
Švenčionių r.
Šilalės r.
Šilutės r.
Širvintų r.

72 Šiaulių m.
73 Šiaulių r.
74 Tauragės r.

Regionų aplinkos apsaugos departamentų kodai:
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Utenos
Vilniaus

AL
KA
KL
MA
PA
SI
UT
VI

Apmokestinamų gaminių kodai (17 laukelis)
Padangos naujos
Padangos restauruotos
Padangos naudotos
Akumuliatoriai
Galvaniniai elementai
Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai
Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai
Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

11
12
13
21
31
51
61
71

Papildyta forma:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Formos pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

Papildyta forma:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k. 104301MISAK3/1K-394
Formos pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k. 106301MISAK6/1K-272

Papildyta forma:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

Papildyta forma:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k. 104301MISAK3/1K-394
Formos pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k. 106301MISAK6/1K-272

Papildyta forma:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
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Pakuotės rūšių kodai:
Stiklinė pakuotė
Plastikinė pakuotė
Kombinuota pakuotė
Metalinė pakuotė
Popierinė ir kartoninė pakuotė
Kita pakuotė
PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

Stiklinė pakartotinio naudojimo pakuotė
Plastikinė pakartotinio naudojimo pakuotė
Kombinuota pakartotinio naudojimo pakuotė
Metalinė pakartotinio naudojimo pakuotė
Popierinė (kartoninė) pakartotinio naudojimo pakuotė
Kita pakartotinio naudojimo pakuotė
PET (polietileno tereftalatas) pakartotinio naudojimo
pakuotė

11
12
13
14
15
16
17*

31
32
33
34
35
36
37*

*Kodas naudojamas pradedant 2007 m. mokestiniu laikotarpiu
Savivaldybių kodai:
Joniškio r.

Palangos

25 Skuodo r.

32
33
34
12
36
15

47 Kretingos 56
r.
Jurbarko r.
94 Kupiškio 57
Kalvarijos
48 Kazlų Rūdos 58
Kaišiadorių r. 49 Lazdijų r. 59
Kauno m.
19 Marijampolės 18
Kauno r.
52 Mažeikių r. 61
Kėdainių r.
53 Molėtų r. 62

27
66
67
68
69
71

42
45
46

Kelmės
54 Neringos
Klaipėdos m. 21 Pagėgių
Klaipėdos r. 55 Pakruojo

Panevėžio m
Panevėžio r.
Pasvalio
Plungės
Prienų r.
Radviliškio
r.
Raseinių r.
Rokiškio r.
Rietavo

Alytaus m.

11

Akmenės r.
Alytaus r.
Anykščių r.
Birštono
Biržų r.
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos r.
Jonavos r.

23
63
65

Šakių r.
Šalčininkų r.
Švenčionių r.
Šilalės r.
Šilutės r.
Širvintų r.

72 Šiaulių m.
73 Šiaulių r.
74 Tauragės r.

75

Telšių r.

78

84
85
86
87
88
89

Trakų r.
Ukmergės r.
Utenos r.
Vilniaus m.
Vilniaus r.
Visagino m.

79
81
82
13
41
30

29
91
77

Varėnos r.
38
Vilkaviškio r. 39
Zarasų r.
43

Regionų aplinkos apsaugos departamentų kodai:
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Utenos
Vilniaus

AL
KA
KL
MA
PA
SI
UT
VI

Papildyta forma:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Formos pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

Papildyta forma:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k.
104301MISAK3/1K-394
Formos pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272
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Papildyta forma:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k.
106301MISAK6/1K-272

______________
Papildyta forma:
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k. 104301MISAK3/1K-394
Formos pakeitimai:
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k. 106301MISAK6/1K-272
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Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 388/1K-205, 2003-07-21, Žin., 2003, Nr. 75-3492 (2003-07-30), i. k. 103301MISAK8/1K-205
Dėl aplinkos ir finansų ministrų 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 686/1K-308, 2003-12-24, Žin., 2004, Nr. 10-288 (2004-01-20), i. k. 103301MISAK6/1K-308
Dėl aplinkos ir finansų ministrų 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. D1-470/1K-306, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4977 (2004-09-07), i. k. 104301MISAK0/1K-306
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. D1-537/1K-334, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5623 (2004-10-21); Žin., 2005, Nr. 35-0 (2005-03-17), i. k. 104301MISAK7/1K-334
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. D1-643/1K-394, 2004-12-14, Žin., 2004, Nr. 184-6805 (2004-12-23); Žin., 2005, Nr. 3-0 (2005-01-08), i. k. 104301MISAK3/1K-394
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409A "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
6.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. D1-477/1K-292, 2005-10-03, Žin., 2005, Nr. 121-4349 (2005-10-11), i. k. 105301MISAK7/1K-292
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
7.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. D1-366/1K-272, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 85-3335 (2006-08-03); Žin., 2007, Nr. 49-0 (2007-05-05), i. k. 106301MISAK6/1K-272
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Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
8.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. D1-628/1K-430, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-87 (2007-01-06); Žin., 2007, Nr. 32-0 (2007-03-17), i. k. 106301MISAK8/1K-430
Dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409a "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo

