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ar nenukirstą mišką mokestį turi sumokėti iki liepos 15-osios
Pagrindiniai faktai:

VALSTYBINE
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

Panevėžio apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija (toliau AVMI) informuoja, kad iki liepos 15
d. visi miško valdytojai turi dekla
ruoti ir sumokėti privalomuosius 5
proc. atskaitymus į valstybės
biudžetą iš pajamų, gautų už par
duotą žaliavinę medieną, paruoštą
jų valdomuose miškuose, taip pat
už parduotą jų valdomą nenukirstą
mišką. Tai aktualu gyventojams, ku
rie pardavė medieną ar nenukirstą
mišką ir pajamų gavo šių metų pir
majame pusmetyje. Juridiniai asme
nys šį mokestį moka kas mėnesį, iki
kito mėnesio 15 d.
Panevėžio AVMI pažymi, kad
miško valdytojai gyventojai, kurie
nevykdo individualios veiklos ir
nėra pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojai, gautas pajamas už par
duotą žaliavinę medieną ir nenu
kirstą mišką* turi pripažinti tada kai
pajamas faktiškai gauna.
„Pavyzdžiui, gyventojas 2017
m. kovo mėn. gavo 1200 Eur pajamų
už parduotą žaliavinę medieną, pa
ruoštą jo valdomame miške, ba
landžio mėnesį gavo 1400 Eur pa
jamų už jo valdomą nenukirstą
mišką (iš viso 2600 Eur). Vadinasi,
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1. Gyventojai mokestį privalo sumokėti kalendoriniam pusmečiui
pasibaigus-atitinkamai iki liepos 15 d. irsausio 15 d.Juridiniai
asmenys- mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15d.
1.1001 - įmokos kodas, kuriuo miško valdytojams reikia su
mokėti privalomuosius atskaitymus į biudžetą.
1. Mokesčio mokėti nereikia, jeigu pajamos gaunamos parda
vus gaminius, pagamintus iš žaliavinės medienos: skaldytas mal
kas, lentas, skiedras biokurui ir kt.
1. Mokestį už parduotą žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką
visi miško valdytojai, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, moka
nuo 2015 m. sausio 1 d.
gyventojas iki liepos 15 d. privalo
D. Kučinskas primena, kad
pateikti teisingai užpildytą deklara miško valdytojai juridiniai asmenys
ciją FR0463 (02 versija) ir iki tos nuo gautų pajamų už parduotą me
pačios datos sumokėti 5 proc. (130 dieną ir nenukirstą miškąprivalo ap
Eur) privalomųjų atskaitymų. Dekla skaičiuoti bei sumokėti 5 proc. pri
raciją patogiausia pateikti per VMI valomuosius atskaitymus kas
Elektroninio deklaravimo sistemą" mėnesį iki kito mėnesio 15 d. Pa
- teigia Panevėžio AVMI Mokesti jamos pripažįstamos pagal kaupimo
nių prievolių departamento direk apskaitos principą, t. y. sąskaitos
torius Darius Kučinskas, akcentuo išrašymo dieną.
damas, kad minėta tvarka galioja ir
Valstybinio miško valdytojai
gyventojams, kurie vykdo individu (juridiniai asmenys) iš pajamų,
alią veiklą, bet jai nepriskyrė nau gautų už parduotą žaliavinę me
dojamo ilgalaikio turto.
dieną, paruoštą jų valdomame
Jeigu gyventojai vykdo indivi miške ir už parduotąjų valdomą ne
dualią veiklą ir yra PVM mokėtojai nukirstą mišką į valstybės biudžetą
arba savo individualiai veiklai pri turi mokėti 5 proc. ir dar papildomai
skiria ir/arba joje naudoja ilgalaikį 10 proc. (viso 15 proc.) privalomųjų
turtą, tai gautas pajamas pripažįsta atskaitymų sumą.
tada, kai žaliavinė mediena arba ne
Pernai (už 2016 metus) keturi
nukirstas miškas yra parduoti, t. y. Panevėžio apskrities valstybinio
sąskaitos išrašymo dieną.
miško valdytojai deklaravo 14,4

mln. Eur pardavimo pajamų už mokėtina mokesčio suma.
parduotą žaliavinę medieną ar ne
Utenos apskrityje už 2016 me
nukirstą mišką iš jų sudarė 2,2 tus 335 gyventojai deklaravo 2,3
mln. Eur mokėtina mokesčio su mln. Eur pardavimo pajamų už
ma. Utenos apskrityje taip pat ke parduotą žaliavinę medieną ar ne
turi valstybinio miško valdytojai nukirstą mišką iš jų sudarė 115
deklaravo 8,8 mln. Eur pardavi tūkst. Eur mokėtina mokesčio su
mo pajamų už parduotą žaliavinę ma. Atitinkamai už 2016 metus 3 7
medieną ar nenukirstą mišką iš jų juridiniai asmenys deklaravo 2
sudarė 1,3 mln. Eur mokėtina mo mln. Eur pardavimo pajamų už
kesčio suma.
parduotą žaliavinę medieną ar ne
Privalomieji atskaitymai nuo nukirstą mišką iš jų sudarė 104
žaliavinės medienos ir nenukirsto tūkst. Eur mokėtina mokesčio su
miško pardavimo pajamų mokami į ma.
VMI prie FMbiudžeto pajamų su
Panevėžio AVMI primena, kad
renkamąją sąskaitą įmokos kodu savarankiškai aktualią informaciją
1001.
mokesčių klausimais, seminarų da
Privalomųjų atskaitymų iš pa lijamąją medžiagą, paaiškinimus ir
jamų, gautų už parduotą žaliavinę komentarus galima rasti adresu
medieną, mokėti nereikia, jeigu pa- www.vmi.lt. Išlikus neaiškumams
jamos gaunamos pardavus gami pasikonsultuoti su VMI specialis
nius, pagamintus iš žaliavinės me tais mokesčių klausimais galima pa
dienos (medžių stiebų): skaldytas skambinus telefonu 1882 arba +370
malkas, lentas, skiedras biokurui ir 5 255 3190. Telefonu suteikta kon
kt. Miško valdytojo pajamos, gau sultacija yra lygiavertė rašytinei,
tos už parduotą žemės sklypą, ku nes pokalbiai yra įrašomi bei sau
riame yra miškas, taip pat nėra pri gomi 5 metus.
valomųjų atskaitymų objektas.
Panevėžio apskrityje už2016
*Žaliavinė mediena - tai miško
metus 374gyventojai deklaravo žemėje nukirstų medžių stiebų me
3,2 mln. Eur pardavimo pajamų diena, skirta medienos gaminiams
už parduotą žaliavinę medieną ruošti. Nenukirstas miškas - au
ar nenukirstą mišką išjų sudarė gantys medžiai, sausuoliai, vėja160 tūkst. Eur mokėtina mo vartos, vėjalaužosirkitanenukirs
kesčio suma. Atitinkamai
už ta sumedėjusi miško augalija.
2016 metus 34 juridiniai asme
nys deklaravo 2,7 mln. Eur par
RitaSKAVIČIENĖ
davimo pajamų už parduotą
Panevėžio apskrities
Žaliavinę medieną ar nenukirstą
valstybinė mokesčių
mišką išjų sudarė 137 tūkst. Eur
inspekcija

Lietuvoje šiemet prognozuojamas gausesnis derlius
Jeigu orai nepasikeis ir bus sulaukta pakankamai, bet ne
per daug lietaus, grūdų augintojai, pirkėjai, perdirbėjai galės
džiaugtis gausesniu nei pernai derliumi. Tokios prognozės buvo
paskelbtos kasmetinėje Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos
konferencijoje birželio 28 dieną. Jos metu buvo aptarta žemės
ūkio augalų pasėlių būklė, grūdų derliaus prognozės, naujieji
pasėlių žalinimo reikalavimai, grūdų kokybės
klausimai.

ir informacija pasidalino Žemdir
bystės instituto mokslininkė Aud
ronė Mankevicienė. Ji patvirtino jau
praėjusiais metais atliktų tyrimų tei
ginius, kad esant tokioms oro sąly
goms grūdus puola įvairių genčių
grybai, tame tarpe ir fusarium, kurie
produkuoja toksinus. Nei grybų
rūšių, nei kolonijų kiekio ant grūdo
plika akimi neįmanoma nustatyti,
todėl, jeigu grūdų masėje taškuotų
grūdų daugiau kaip 1 proc, reikia
įvertinti riziką, ar verta tokius
grūdus pirkti ir kaip juos sandėliuo
ti, jog jų drėgmė neviršytų 13-14
proc. Svarbu, kad būtų užtikrintas
grūdo kokybinis stabilumas ir ne
susidarytų sąlygos plisti pelėsi
niams grybams, priešingu atveju,
grybas dauginasi, kenkdamas
grūdo kokybei - grūdai gali tapti
toksiški ir nebetinkami naudoti nei
maisto, nei pašarų pramonėje.

Lietuvos grūdų perdirbėjai
ir eksportuotojai ieško
naujų rinkų

Be asociacijos atstovų konfe
rencijoje dalyvavo naujai paskirtas
Lietuvos maisto ir veterinarijos tar
nybos vadovas Darius Remeika,
Augalininkystės tarnybos vadovas
Sergejus Fedotovas bei Žemdir
bystės instituto mokslininkai Virgi
nijus Feiza ir Audronė Mankevičienė.
Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro Žemdirbystės insti
tuto Dirvožemio ir augalininkystės
skyriaus vedėjas dr. Virginijus Fei
za pasidžiaugė, kad birželio mėne
sio orai buvo palankūs žieminių bei
vasarinių augalų augimui. Daugu
moje plotų žieminių kviečių pasėliai
atrodo gerai, pasėliai vešlūs, nepiktžolėti. Didesnio ligų pasireiški
mo žiemkenčiuose taip pat nepa
stebėta. Jei bus lietaus, galima
tikėtis tikrai gerų rezultatų - apie

5,3 t/ha žieminių kviečių, apie 3,5
žieminių rapsų derliaus, kai praėju
siais metais dėl gausaus lietaus žie
minių kviečių sulaukta tik 4,7 t/ha,
o žieminių rapsų - 2,8 t/ha. Žirnių ir
pupų pasėlių būklė nebloga. Dau
gumoje laukų augalai gerai išsi
vystę, o pasėliai tankūs.
Žinoma, labai svarbus klausi
mas yra grūdų kokybė - ką gali iš
užaugintų grūdų pagaminti arba
kaip juos, kaip žaliavą, gali parduo
ti. Prisimenant praėjusių metų lie
tingą derliaus nuėmimo laikotarpį,
neaiškios kilmės taškus ant grūdų
paviršiaus, kurie sukėlė dideles dis
kusijas, aiškinantis, kokios proble
mos slypi grūde, kaip juos reikia
supirkti ir apdoroti, ar jie iš viso tin
kami vartojimui, šiais metais der
liaus laukimui ruošiamasi kitaip.
Apie tokius grūdus tyrimus atliko

Šie metai yra paskutiniai, kai
vykdant žalinimo programą ankšti
niams augalams, galima naudoti
chemines apsaugos priemones.
Įdomu, kaip elgsis grūdų auginto
jai: ar šie baltyminiai augalai, kurie
pastaruoju metu ypač vertinami
užsienio rinkose, ir toliau bus augi
nami tokia pačia apimtimi. Grūdų au
gintojų asociacijos atstovas Ignas
Jankauskas konferencijoje teigė,
kad apklausus dalį grūdų augintojų,
pasirodo, jog auginamų žirnių ir
pupų pasėlių plotai vis dėlto su
mažės, tačiau apimties nesiryžo
prognozuoti. Grūdų eksportuoto
jams, kurie jau daug metų gabena
žirnius ir pupas į tokias rinkas kaip
Indiją ir Egiptą, svarbu žinoti šių
grūdų pasiūlą. Juolab kad šiais me
tais per derliaus nuėmimą į Lietuvą
atvykti planuoja ir oficiali Indijos
fitosanitarinės tarnybos delegaci
ja, kurios iniciatyva gali būti supap

rastinti įvežimo į
šią šalį reikalavi
mai.
Konferencijos metu aptarti ir
kitų šalių eksporto galimybių klau
simai, Augalininkystės tarnybos
vadovas S. Fedotovas teigiamai
įvertino, kad pagaliau tris metus Ki
nijos atsakingų tarnybų vertintas
klausimynas įgavo šiokį tokį pa
greitį ir jei niekas nepasikeis, pla
nuojamas kinų delegacijos vizitas į
Lietuvos grūdų pramonės įmones.
Sumažėjus pardavimams vienose
rinkose, ieškoma naujų rinkų. Pa
vyzdžiui, šiuo metu atliekamos ofi
cialios procedūros, kurios leis
pradėti bendradarbiavimą su Mek
sikos rinka.

Tikisi lygiavertės
konkurencijos
Naujasis Lietuvos maisto ir ve
terinarijos tarnybos vadovas Da
rius Remeika pristatė naują oficia
liosios kontrolės reglamentą, kuris
bus taikomas visose ES šalyse, re
miantis vienodais principais ir me
todais. Reglamento pakeitimai
sukėlė kontraversiškas nuotaikas.
Pasikeis kontrolės dažnumo nusta
tymai (pagal rizikingumo lygį įmonė
gali būti tikrinama nuo 1 karto per
tris metus iki 2 kartų per metus), ku
rie bus sudaryti remiantis naujais
rizikos grupių kriterijais. Tiesa, už
oficialią kontrolę verslui bus įveda
mi privalomi mokesčiai, kurių siste
ma vis dar sudarinėjama. Naujasis
reglamentas bus taikomas maisto ir
pašarų saugai, ekologinių produktų
gamybai, augalų apsaugos pro
duktų, genetiškai modifikuotų or
ganizmų kontrolei, gyvūnų gerovės
bei augalų sveikatos kontrolei.
Kalbant apie lietuviškų maisto
produktų be pašarų kontrolę, aki
vaizdu, kad lietuviški produktai ins
pektoriams yra lengvai pasiekiami
ranka ir juos lengva kontroliuoti,
tačiau įvežama produkcija ir žaliavų

LIETUVOS
GRŪDŲ PERDIRBĖJŲ
ASOCIACIJA
kontrolė dažnai sukelia abejones. Šį
klausimą konferencijoje iškėlė
Grūdų perdirbėjų asociacijos direk
torė Dalia Ruščiauskienė. Nors šiai
problemai spręsti nebuvo pasiūlyti
jokie sprendimai, naujasis maisto ir
veterinarijos vadovas konferenci
joje žadėjo atkreipti dėmesį į opius
klausimus, sumažinti kai kuriuos
perteklinius reikalavimus, tobulinti
inspektorių kompetenciją ir pasiek
ti, kad verslo įmonių supratimas
apie teisės aktus būtų vienodas ir
aiškus.

Apie „Lietuvos grūdų
perdirbėjų asociaciją"
Tai 1992 m. įkurta asociacija, kuri
vienija 35 nares. Asociacijai priklau
sančios įmonės teikia grūdų supir
kimo, paruošimo, laikymo, perdirbi
mo, grūdų, pašarų ir žaliavų didme
ninės prekybos paslaugas žemės
ūkiui ir perdirbamajai pramonei.
Asociacijos vienijamos įmonės su
perka, paruošia ir eksportuoja apie
4 mln. tonų Lietuvoje užaugintų
grūdų, o tai sudaro kone 70-75 proc.
visų per metus šalyje užauginamų
grūdų.
Asociacijos narėmis yra tapu
sios tokios įmonės, kaip UAB „Agrochema", UAB „Agrokoncerno
grūdai", UAB „Galinta ir partneriai",
AB „Kauno grūdai", UAB „Malse
na Plius", UAB „Joniškio grūdai"
bei kitos.
DAUGIAU INFORMACIJOS
TEIRAUTIS:
Dalia Ruščiauskienė, Lietuvos
grūdų perdirbėjų asociacijos
direktorė, e. paštas info(a)allgrain.lt, tel. 869874063.
Aistė Kairytė, UAB, JC Baltic",
e. paštas aiste.kairyte(a)Jcbaltic.lt, tel. 863176705.

