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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NAFTOS IR DUJŲ IŠTEKLIŲ
MOKESČIO ĮSTATYMO NR. I-2944 PAKEITIMO ĮSTATYMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių
mokesčio įstatymo Nr. I-2944 pakeitimo įstatymas (Angliavandenilių išteklių mokesčio
įstatymas Nr. XII-1381, toliau – AIMĮ), kuris buvo paskelbtas 2014 m. gruodžio 15 d. (Teisės
aktų registre Nr. 19666).
Pagrindiniai pakeitimai:
1) AIMĮ reglamentuojama, kad šiame įstatyme vartojamos sąvokos „išsklaidytieji
angliavandeniliai“ ir „tradiciniai angliavandeniliai“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme. Pastarajame įtvirtinta, kad išsklaidytieji
angliavandeniliai – angliavandeniliai, esantys mažai laidžiose, pirminėse nuosėdinėse
uolienose ir nesusitelkę į tradicinius telkinius; tradiciniai angliavandeniliai –
angliavandeniliai, susitelkę gamtinėse kaupavietėse poringose, plyšiuotose uolienose
(tradiciniuose telkiniuose).
2) AIMĮ pakeisti baziniai mokesčio tarifai tradiciniams naftos ir dujų ištekliams ir
nustatytas naujas bazinis mokesčio tarifas išsklaidytiesiems angliavandeniliams. AIMĮ
numatyta, kad angliavandenilių išteklių mokestis būtų skaičiuojamas taikant nustatyto dydžio
mokesčio tarifą nuo angliavandenilių naftos ir dujų išteklių kainos už kubinį metrą gavybos
vietoje. AIMĮ tradiciniams angliavandenilių ištekliams atsisakyta bazinio mokesčio tarifo
diferencijavimo pagal gavybos vietą ir metinę gavybos iš telkinio apimtį, nustatant vieną
bazinį mokesčio tarifą tradiciniams angliavandeniliams vietoje dabar taikomo bazinio
mokesčio tarifo nuo 2 iki 20 procentų – sausumos telkiniams ir nuo 2 iki 16 procentų – jūros
telkiniams ir kitą – išsklaidytiesiems angliavandeniliams. Tradiciniams angliavandeniliams
nustatytas 12 procentų bazinis mokesčio tarifas, o išsklaidytiesiems angliavandeniliams – 15
procentų bazinis mokesčio tarifas. Be to, AIMĮ numatyta, kad išsklaidytiesiems
angliavandeniliams 3 metus nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius
išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., taikomas 1 procento bazinis
mokesčio tarifas. Pasibaigus 3 metų laikotarpiui nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų
angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, kitą dieną po to, kai sueina 3 metų laikotarpis,
pradedamas taikyti 15 procentų mokesčio tarifas.
3) AIMĮ numatyta, kad angliavandenilių išteklių mokestis būtų mokamas už faktinį
išgautų išteklių kiekį, taikant bazinį mokesčio tarifą, kuris nesiejamas su metine gavybos iš
telkinio apimtimi.
4) AIMĮ numatyta nauja angliavandenilių išteklių mokesčio įskaitymo tvarka: 90
procentų angliavandenilių išteklių mokesčio įskaitoma į valstybės biudžetą, 10 procentų – į
savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami angliavandenilių ištekliai, biudžetą.
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Vadovaujantis AIMĮ, angliavandenilių išteklių mokesčio mokestinis laikotarpis yra
kalendorinis ketvirtis. Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos forma privalės būti
pateikta ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos, o mokestis
sumokėtas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos.
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