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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474; 2008, Nr. 18-631) 9 straipsniu ir įgyvendindamas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 „Dėl
apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo
taisyklių, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą
(išvežimo) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą
(išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų
gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą
organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Ž in., 2008, Nr. 893566) 2.2 punkto nuostatas:
1. T v i r t i n u Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).
2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos
viršininkui Raimondui Sakalauskui.
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MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas)
nustato mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą
iš stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių
atliekomis ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis (toliau – Mokestis už aplinkos
teršimą) apskaičiavimo ir pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų
panaudojimą (išvežimą) (toliau – Pažyma) išdavimo teisėtumo kontrolės tvarką.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas
(toliau – RAAD) kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 1 d., vadovaudamasis

Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos
departamentuose tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birž elio
30 d. įsakymu Nr. 327 „Dėl kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų
aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos“, sudaro Kontroliuojamų objektų patikrinimo
planą, į kurį įrašo numatytus patikrinti Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojus (toliau –
Mokėtojas). Mokesčio už aplinkos teršimą neplaniniai patikrinimai inicijuojami, taip pat
planiniai ir neplaniniai patikrinimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3017).
II. MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO KONTROLĖ
3. Praėjusių metų Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo patikrinimas (toliau –
Patikrinimas) pradedamas ne anksčiau kaip Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos
teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) nustatytam Mokesčio už
aplinkos teršimą deklaracijos pateikimo terminui pasibaigus.
4. Mokėtojo Patikrinimo pradžia nustatoma vadovaujantis Mokesčių administravimo
įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 120 ir 121 straipsniais.
5. Mokėtojo Patikrinimas įforminamas Patikrinimo aktu, surašomu vadovaujantis
Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei
administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-559 „Dėl
administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei
administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 161-5887).
6. Patikrinimą atliekantis pareigūnas, vadovaudamasis Mokėtojo pateiktuose
dokumentuose esančiais duomenimis ir informacija, surašo Patikrinimo aktą. Šių duomenų ir
informacijos teisingumą patvirtina Mokėtojas, pasirašydamas Mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktą, kurio
forma pateikta šio Tvarkos aprašo priede. Informacija ir duomenys, įrodantys taršos
nuslėpimo faktą, kuriais remiantis buvo apskaičiuota mokėtina mokesčio suma, nurodomi
Patikrinimo akte.
7. Mokėtojo Patikrinimo trukmė nustatoma vadovaujantis Mokesčių administravimo
įstatymo 119 straipsniu.
8. Atlikdamas Mokėtojo Patikrinimą, pareigūnas tikrina Mokėtojo pateiktų duomenų
atitikimą deklaracijai, pateiktai Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI),
iki Patikrinimo pradž ios.
9. Tikrinant Mokėtoją, nustatoma:
9.1. faktiniai duomenys apie per mokestinį laikotarpį iš stacionarių taršos šaltinių į aplinką
išmestą teršalų kiekį, vadovaujantis teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarka, patvirtinta
aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 213; 2001, Nr. 832903), teršalų kiekio nustatymo (apskaičiavimo) metodikomis, patvirtintomis aplinkos
ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 (Žin., 1999, Nr. 108-3159), TIPK leidimais
bei kitais Mokėtojo pateiktais dokumentais;
9.2. faktiniai duomenys apie sunaudotų degalų kiekį – vadovaujantis degalų pirminės
apskaitos ar nurašymo dokumentais;

9.3. faktiniai duomenys apie Mokėtojo į Lietuvos vidaus rinką išleistą apmokestinamųjų
gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, vadovaujantis Mokėtojo apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
pakuotės apskaitos dokumentais, buhalterinės apskaitos dokumentais ir kitais dokumentais ar
faktais;
9.4. ar Mokėtojo pateiktuose dokumentuose esama informacija bei duomenys atitinka
Mokėtojo deklaracijose pateiktus duomenis ir informaciją;
9.5. buvo ar nebuvo nuslėpti: į aplinką išmesti teršalai ir (ar) jų kiekis ir (ar) sunaudoti
degalai ir (ar) jų kiekis, ir (ar) išleisti į Lietuvos vidaus rinką apmokestinamieji gaminiai, ir
(ar) gaminių pripildyta pakuotė; ir (ar) neteisingai taikyti mokesčio už aplinkos teršimą iš
mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai; ir dėl to buvo sumokėtas mažesnis
Mokestis už aplinkos teršimą.
10. Jei nustatoma, kad buvo nuslėpti į aplinką išmesti teršalai ir (ar) jų kiekis, ir (ar)
sunaudoti degalai ir (ar) jų kiekis mobiliuose taršos šaltiniuose, ir (ar) į Lietuvos vidaus rinką
išleisti apmokestinamieji gaminiai, ir (ar) pakuotė ir (ar) neteisingai taikyti mokesčio už
aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai, mokėtina Mokesčio
už aplinkos teršimą suma už nuslėptą į aplinką išmestą teršalų ir (ar) sunaudotų degalų
mobiliuose taršos šaltiniuose, ir (ar) į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų
gaminių ir (ar) pakuotės kiekį apskaičiuojama vadovaujantis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. D1370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų
patvirtinimo“ (Ž in., 2008, Nr. 79-3140) ir įforminama Patikrinimo akte vadovaujantis
Mokesčių administravimo įstatymo 128 straipsniu. Patikrinimo aktas patvirtinamas Mokesčių
administravimo įstatyme nustatytais terminais RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens
Sprendimu dėl patikrinimo akto patvirtinimo (toliau – Sprendimas), kurio forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-692 „Dėl
sprendimo dėl patikrinimo akto patvirtinimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 1-33).
Sprendimo kopiją su nurodyta mokėtina Mokesčio už aplinkos teršimą suma ir mokėjimo
terminais RAAD per 3 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo dienos persiunčia Mokėtojui,
jam atstovaujančiai licencijuotai organizacijai, nurodytai Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 343 straipsnyje (toliau –
Organizacija), jei tokia yra, ir AVMI, kurioje yra registruotas Mokėtojas.
III. PAŽYMŲ IŠDAVIMO KONTROLĖ
11. RAAD kiekvienais metais iki liepos 1 d. patikrina Organizacijas ir atliekų tvarkytojus
(toliau – Tvarkytojas), kurie teisės aktų nustatyta tvarka išduoda Pažymas, suteikiančias
mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis
lengvatas.
12. RAAD pripažįsta negaliojančiomis išduotas Pažymas (dėl viso Pažymoje nurodyto
perdirbto (panaudoto) atliekų kiekio ar jo dalies), jei atlikus Tvarkytojo Patikrinimą paaiškėja,
kad Tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė
Pažymų didesniam atliekų kiekiui, nei buvo perdirbęs (panaudojęs), išdavė Pažymą po
termino, nustatyto Pažymoms išduoti, išdavė Pažymas už tas apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti Pažymas neturėjo teisės, išdavė Pažymas už

apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais
nustatytos atliekų vežimo tvarkos, išdavė Pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu,
kai nebuvo įtrauktas į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti
pažymas, sąrašą ar kitaip pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą).
13. Tuo atveju, kai Pažymų buvo išduota didesniam atliekų, nei jų buvo perdirbta
(panaudota) per atitinkamą mokestinį laikotarpį, kiekiui, pirmiausia pripažįstamos
negaliojančiomis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotos Pažymos.
14. Pažymų pripažinimas negaliojančiomis įforminamas Patikrinimo aktu. Patikrinimo
aktas patvirtinamas RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens Sprendimu Mokesčių
administravimo įstatymo 132 straipsnyje nustatytais terminais.
15. Pažyma (dėl viso Pažymoje nurodyto perdirbtų (panaudotų) atliekų kiekio ar jo dalies)
yra laikoma negaliojančia nuo tos dienos, kada priimamas Sprendimas.
16. RAAD per 3 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo dienos nusiunčia pranešimą apie
išduotos Pažymos pripažinimą negaliojančia:
16.1. Tvarkytojui, išdavusiam Pažymą;
16.2. Mokėtojui, kuris nedalyvauja Organizacijos veikloje ir AVMI, ir (ar)
16.3. Organizacijai, kurios turima Pažyma buvo pripažinta negaliojančia.
17. Pranešime dėl Pažymos (dėl viso Pažymoje nurodyto (perdirbtų) panaudotų atliekų
kiekio ar jo dalies) pripažinimo negaliojančia nurodoma, kad Mokėtojas (-ai):
17.1. nedalyvaujantis Organizacijos veikloje ir nevykdantis atliekų tvarkymo užduoties,
dėl Pažymos (dėl viso Pažymoje nurodyto (perdirbtų) panaudotų atliekų kiekio ar jo dalies)
pripažinimo negaliojančia turi apskaičiuoti privalomą sumokėti mokesčio už aplinkos teršimą
apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis sumą ir ją sumokėti, ir (ar)
17.2. dalyvaujantis (-ys) Organizacijos veikloje, jos nustatyta tvarka nevykdantis (-ys)
atliekų tvarkymo užduoties, dėl Pažymos (dėl viso Pažymoje nurodyto (perdirbtų) panaudotų
atliekų kiekio ar jo dalies) pripažinimo negaliojančia turi apskaičiuoti privalomą sumokėti
mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis sumą ir ją
sumokėti.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Mokėtojo ir tikrinančių institucijų ginčai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 852566).
_________________

