VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2018-09-04 Nr. (32.42-31-1E) RM-31248
DĖL PAJAMŲ UŽ PARDUOTĄ ŽALIAVINĘ MEDIENĄ IR NENUKIRSTĄ MIŠKĄ APSKAIČIAVIMO,
MOKĖJIMO IR DEKLARAVIMO TVARKOS PAKEITIMŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI
prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 nutarimas Nr.
1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą
žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau Nutarimas) nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d. yra išdėstytas nauja redakcija.
Esminiai Nutarimo pakeitimai:
1. Nutarimo 8 punkte numatyta, jog miško valdytojo, kuris yra fizinis asmuo, privalomųjų
atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Pagal iki Nutarimo pakeitimo galiojusį
8 punktą, miško valdytojo, kuris yra fizinis asmuo, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis
buvo kalendorinis pusmetis;
2. Nutarimo 9 punkte numatyta, jog mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kalendorinių
metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, miško valdytojas, kuris yra fizinis
asmuo, privalo apskaičiuoti privalomuosius atskaitymus iš gautų per mokestinį laikotarpį pajamų
už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą
nenukirstą mišką, juos sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pagal mokesčių
administratoriaus nustatytą įmokos kodą ir mokesčių administratoriui pateikti privalomųjų
atskaitymų deklaraciją, užpildytą pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos patvirtintas Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną
ir nenukirstą mišką deklaracijos užpildymo taisykles.
Nutarimo pakeitimu fizinių asmenų privalomųjų atskaitymų deklaravimo ir sumokėjimo
terminas yra suvienodinamas su pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminu. Taigi,
fizinis asmuo ir žaliavinės medienos bei nenukirsto miško pardavimo pajamas turės deklaruoti ir
priklausančią mokėti privalomųjų atskaitymų sumą sumokėti iki kalendorinių metų, einančių po
mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.
Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką
deklaracijos FR0463 formos (toliau FR0463 deklaracija) užpildymo taisyklės yra patvirtintos
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m.
birželio 23 d. įsakymu Nr. V-179 (toliau Taisyklės). Taisyklių 4 punkte yra numatyta, jog miško
valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti patys ir
tinkamai užpildytas FR0463 deklaracijas pateikti ir privalomuosius atskaitymu į valstybės biudžetą
sumokėti kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, iki kito mėnesio, einančio po kalendorinio
pusmečio, 15 dienos.
Atsižvelgdama į tai, jog privalomųjų atskaitymų deklaravimo ir sumokėjimo terminai yra
pakeisti 2018 m. rugpjūčio 15 d. įsigaliojusia nauja Nutarimo redakcija, VMI prie FM pažymi, jog
vadovautis šiuo metu galiojančių Taisyklių 4 punkto nuostatomis nėra teisinio pagrindo, kadangi
nebegalioja Nutarimo nuostatos, kuriomis tokia tvarka Taisyklėse buvo nustatyta. Kadangi fiziniai
asmenys už 2018 m. pirmąjį pusmetį privalomuosius atskaitymus mokėjo ir FR0463 deklaracijas
teikė iki 2018 m. liepos 15 dienos, VMI prie FM pažymi, jog iki kitų kalendorinių metų, einančių po
mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, t. y. iki 2019 m. gegužės 1 dienos, fiziniai asmenys
privalės deklaruoti žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamas, gautas per 2018
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m. antrąjį pusmetį ir nuo šių pajamų sumokėti mokėtiną privalomųjų atskaitymų sumą. Tokia
privalomųjų atskaitymų deklaravimo ir sumokėjimo tvarka taikoma išimtinai 2018 m. antrojo
pusmečio laikotarpiui.
Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos žaliavinės
medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamos, bus deklaruojamos ir nuo šių pajamų
priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma sumokama iki kito mokestinio laikotarpio,
einančio po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (pvz., už 2019 m. deklaruojama ir mokestis
sumokamas iki 2020 m. gegužės 1 d.).
Per 2018 m. antrąjį pusmetį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius gautas žaliavinės
medienos bei nenukirsto miško pardavimo pajamas ir nuo jų mokėtinus privalomuosius atskaitymus
mokesčio mokėtojai turės deklaruoti FR0463 deklaracijos 2 versijoje.
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