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DĖL APMOKESTINIMO 
 

Atsakydami į LR aplinkos ministerijos 2017 m. rugsėjo mėn. 21 d. raštą Nr. (12-4)-D8-
6423, pateikiame svarbiausius argumentus kodėl turėtų būti inicijuotas 5 procentų atskaitymų į 
valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką atsisakymas: 

Nuo 2015 metų pradžios apvaliosios medienos ir biokuro produktų importas iš trečiųjų šalių 
padidėjo 30 proc. ir pasiekė 1 mln. kubinių metrų kasmetinio ekvivalento apimtis, panašia 
apimtimi sumažėjo miško kirtimų apimtys ir miškotvarkos projektų skaičius, miško savininkai 
praktiškai visiškai sustabdė tuos miško ugdymo ir kitus investicijų reikalaujančius miškų ūkinės 
veiklos darbus, kurie nėra finansuojami Europos Sąjungos lėšomis. Šešėlinės ekonomikos apimčių 
didėjimą įvertinti būtų sudėtingiau, galima teigti tik tiek, kad bent pusę visų nenukirsto miško 
pirkimo pardavimo sutarčių yra daroma “atgaline data”, iki įsigaliojo minimas mokestis. 

 
Naudodamiesi proga norėtume Jums paaiškinti, kodėl esame įsitikinę minimo 

apmokestinimo žala miškų ūkiui. Pradėkime nuo klausimo, kokia nauda gaunama iš miškų ūkio 
veiklos? Ji gali būti finansinė, kuomet miško savininkas ar valstybinio miško valdytojas gauna 
grąžą iš miško naudojimo ir antroji – mokestinė, kaip pajamos valstybei mokesčių pavidalu. 
Privačių miškų atveju viskas pakankamai nesudėtinga: finansinė grąža yra tokia, kuri lieka iš lėšų, 
gautų už parduotą apvaliąją medieną ar nenukirstą (statų) mišką, atėmus miško sklypo įsigijimo ir 
medienos auginimo kaštus; nauda valstybei – fizinio asmens mokamas GPM ar juridinio asmens 
mokamas pelno mokesčiai. Sudėtingiau yra su mūsų aptariamu 5 proc. mokesčiu, nes beveik visos 
iš jo gautos lėšos neatskaičius sąnaudų pagal Miškų įstatymą (!) yra nukreipiamos valstybinio 
miško valdytojo poreikiams tenkinti. Pastarojo atveju yra taip: valstybei mokesčių pavidalu 
mokamas pelno mokestis ir dividendai; valstybei, kaip resursų turėtojai, atskaičius sąnaudas, 
mokami 10 proc. už gautas pajamas ir 5 proc. mokestis, atskaičius sąnaudas, bendroms miškų ūkio 
reikmėms, kuris netrukus atkeliauja į to paties valstybinio miško valdytojo sąskaitas. 

 
Gaunasi, kad privatūs miškų savininkai yra dukart “nuskausminami” – vienąkart per 

padidintus mokesčius, kitąkart, per sumažintas pajamas į valstybės kasą, Bendrųjų miškų ūkio 
reikmių finansavimo programos pagalba miško savininkų patiriamos išlaidos tampa valstybinio 
miško valdytojo pajamomis.  

Ar teko girdėti, kad iš ūkininkų mokamų mokesčių būtų išlaikoma Valstybinė Maisto ir 
veterinarijos tarnyba ar kitaip tenkinamos bendravalstybinės žemės ūkio funkcijos, o ūkininkų 
gautos pajamos, neleidžiant atskaityti sąnaudų būtų apmokestinamos mistiniu mokesčiu tenkinti 
bendrąsias žemės ūkio reikmes? 



Esame įsitikinę, kad bet kokie su privačiu miškų ūkiu susiję mokestiniai pakeitimai turi būti 
nukreipti ne tiek skatinti miško žemės rinką ar galimai racionaliau formuoti miško valdas, kiek 
siekti ateities miškų kokybės gerėjimo. Ir tam visai nereikia laukti 2019 m. II ketv., kuomet pagal 
LR Vyriausybės programos įgyvendinimo planą būtų daromi pakeitimai, susiję su miškų ūkio 
apmokestinimu. Vadovaujantis dabar galiojančia LR Miškų įstatymo 7 straipsnio nuostata, kuri, 
skelbia, kad atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir 
nenukirstą mišką yra nustatomi Vyriausybės nustatyta tvarka, užtektų parengti atitinkamą LR 
Vyriausybės nutarimą, skatinantį, pvz. miško ugdomuosius ir perbrendusių medynų kirtimus. Tie 
miškų ūkio subjektai, kurie atliktų šiuos gyvybiškai svarbius iš miškininkystės požiūrio ir nemažų 
investicijų reikalaujančius darbus, būtų atleisti nuo privalomųjų 5 proc. atskaitymų į valstybės 
biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką iki 2019 m. II ketv. kol būtų 
imtasi LR Vyriausybės programoje numatytų priemonių. 
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