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VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO
GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NAUDOJAMŲ
NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ APSKAIČIAVIMO IR SUMOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. gruodžio d. Nr. 1VVilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII1183 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3D-638 „Dėl įgaliojimų suteikimo valstybės įmonei Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centrui“:
1. T v i r t i n u

Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne

keliais judančių mechanizmų apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas
Puodžiukas

Parengė
Eva Kvedorėlienė

Sigitas
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PATVIRTINTA
VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro generalinio
direktoriaus
2020 m. gruodžio d.
įsakymu Nr. 1VMOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NAUDOJAMŲ
NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ APSKAIČIAVIMO IR SUMOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių

mechanizmų apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas)
reglamentuoja mokesčio už aplinkos teršimą (toliau – mokestis) iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne
keliais judančių mechanizmų objektą, mokėtojus, tarifų nustatymo, mokesčio apskaičiavimo,
sumokėjimo ir grąžinimo tvarką.
2.

Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos

teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir
jo nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu
Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintomis Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo
taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir kitais teisės aktais.
3.
Respublikos

Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
mokesčio

už

aplinkos

teršimą

įstatyme,

Lietuvos

Respublikos

mokesčių

administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.
II SKYRIUS
MOKESČIO TAIKYMAS
4. Mokesčio objektas – žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai
(toliau – transporto priemonės), registruojamos pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis transporto
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priemonės valdytojui Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
registre (toliau – Registras).
5. Mokestį moka transporto priemonės valdytojas. Jei yra keli transporto priemonės
bendraturčiai, mokestį sumoka pagrindinis valdytojas, kaip nurodyta Registre. Kai yra transporto
priemonės valdytojas ir naudotojas, mokestį sumoka transporto priemonės valdytojas. Jei transporto
priemonė įsigyjama išsimokėtinai, mokestį sumoka naujasis transporto priemonės valdytojas.
Išsimokėjus už transporto priemonę, valdytojas nesikeičia, pasikeičia tik teisinis transporto
priemonės valdymo pagrindas, t. y. asmuo tampa transporto priemonės valdytoju nuosavybės teisės
pagrindu, ir mokestis nėra taikomas. Tokiu atveju privaloma pasikeisti tik transporto priemonės
registravimo dokumentą.
6. Mokestis yra mokamas, kai:
6.1. transporto priemonė registruojama pirmą kartą Lietuvoje (registruojant naują ar įvežtą
iš užsienio);
6.2. keičiasi transporto priemonės valdytojas (pavyzdžiui: prieš tai Lietuvoje eksploatuota
transporto priemonė yra registruojama kito valdytojo vardu, suteikiama teisė valdyti transporto
priemonę kitam asmeniui naudotojo pagrindais ir kt.).
7. Mokestis sumokamas iki transporto priemonės registracijos Registre. Nesumokėjus
mokesčio transporto priemonė neregistruojama Registre ir Registro duomenys nekeičiami.
8. Mokestis netaikomas:
8.1. laikinai (iki mėnesio) registruojamai transporto priemonei;
8.2. išsimokėjus už transporto priemonę, kai ji įsigyta išsimokėtinai, jei valdytojas
nesikeičia; keičiant asmens vardą ir (ar) pavardę ar įmonės pavadinimą; užsisakant transporto
priemonės registravimo dokumento dublikatą vietoj prarasto ar sugadinto; keičiant valstybinio
registracijos numerio ženklą ir kt.
III SKYRIUS
MOKESČIO TAIKYMO ADMINISTRAVIMAS
9. Pareiškėjo prašymas įregistruoti transporto priemonę arba pakeisti transporto priemonės
duomenis Registre ir apskaičiuoti mokestį priimamas bet kurioje Lietuvos Respublikos
savivaldybės administracijoje (toliau – savivaldybė), kurioje teikiamos transporto priemonių
registravimo paslaugos.
10. Pareiškėjas užpildo Taisyklių 1 priede nustatytą Registravimo prašymą arba Taisyklių
2 priede nustatytą Prašymą dėl registro duomenų pakeitimo. Pareiškėjas, kurio tapatybė tinkamai
nustatyta, fiziniu parašu patvirtina, kad jam yra žinoma, jog registruojant transporto priemonę yra
taikomas mokestis.
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IV SKYRIUS
MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMAS IR JO APSKAIČIAVIMAS
11. Mokesčio tarifas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už
aplinkos teršimą įstatymo 6 priedu „Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų
ne keliais judančių mechanizmų tarifai“. Mokestis apskaičiuojamas nustatytą tarifą dauginant iš
tarifų koregavimo koeficiento, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo 7 priede „Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo
koeficientai“, kai transporto priemonė atitinka bent vieną iš šiame priede nustatytų techninių
apibūdinimų.
12. Apskaičiuojant mokestį, transporto priemonių galios (kW) reikšmė yra apvalinama iki
sveikojo skaičiaus reikšmės pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.
V SKYRIUS
SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO APSKAIČIAVIMO
13. Savivaldybės darbuotojas, priėmęs užpildytą prašymą, automatinėmis priemonėmis
Registre suformuoja valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau –
ŽŪIKVC) generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą sprendimą (Tvarkos aprašo 1 priedas) dėl
mokesčio apskaičiavimo (toliau – sprendimas) ir jį įteikia pareiškėjui.
14. Kai transporto priemonei nėra galimybės apskaičiuoti mokesčio, savivaldybės
darbuotojas automatinėmis priemonėmis Registre suformuoja sprendimą atsisakyti apskaičiuoti
mokestį – kuriame nurodomos priežastys, dėl kurių negali būti apskaičiuotas mokestis.
15. Priežastys, dėl kurių negali būti apskaičiuotas mokestis, gali būti:
15.1. nenurodyti transporto priemonės gamybos metai (nėra dokumentų, įrodančių
transporto priemonės gamybos metus);
15.2. nenurodyta transporto priemonės galia kW (nėra dokumentų, įrodančių transporto
priemonės galią kW);
15.3. kita priežastis (nurodoma kita (-os) konkreti (-ios) priežastis (-ys)).
16. Jei dėl tos pačios transporto priemonės yra priimti keli sprendimai, galiojančiu
laikomas priimtas vėliausiai. Pastarasis sprendimas saugomas Registre.
17. Savivaldybės darbuotojas, pastebėjęs, kad Registre suformuojami arba anksčiau
suformuoti sprendimai yra klaidingi ar nelogiški, kad buvo taikomi be priežasties (be įrodančių
dokumentų), pakeitus transporto priemonės duomenis (galią kW, gamybos metus) ir kt., turi
nedelsdamas užkirsti kelią piktnaudžiavimo atvejams ir informuoti apie tai ŽŪIKVC.
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VI SKYRIUS
MOKESČIO SURINKIMAS
18. Apskaičiuoto mokesčio pinigų suma, nurodžius atitinkamą įmokos kodą, sumokama į
vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI) biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų.
19. Mokestis laikomas sumokėtu, kai mokesčio pinigų suma įskaitoma VMI biudžeto
pajamų surenkamojoje sąskaitoje ir informacinių ryšių priemonėmis informacija apie įmoką
perduodama į Registrą.
20. Savivaldybės darbuotojas transporto priemonės registraciją Registre gali pradėti tik
tuomet, kai Registre gaunama informacija apie mokesčio įskaitymą.
VII SKYRIUS
PRAŠYMO DĖL SUMOKĖTO MOKESČIO GRĄŽINIMO PRIĖMIMAS IR
NAGRINĖJIMAS
21. Savivaldybės darbuotojas, priėmęs Prašymą dėl sumokėto transporto priemonės
mokesčio grąžinimo (toliau – Prašymas dėl mokesčio grąžinimo) (Tvarkos aprašo 2 priedas), turi
įvertinti, nustatyti ir šiame prašyme įrašyti priežastis:
21.1. konkrečios transporto priemonės mokestis buvo sumokėtas klaidingai;
21.2. susidarė mokesčio permoka;
21.3. kitą priežastį (nurodoma kita (-os) konkreti (-ios) priežastis (-ys)).
22. Prašymai dėl mokesčio grąžinimo priimami ir nagrinėjami savivaldybėse. Prireikus
savivaldybės darbuotojas padeda pareiškėjui užpildyti Prašymą dėl mokesčio grąžinimo ar pats jį
užpildo pareiškėjo vardu pagal pareiškėjo pateiktus faktus. Kartu su prašymu pridedamas mokėjimą
patvirtinantis dokumentas (jeigu turima).
23. Prašymas dėl mokesčio grąžinimo suformuojamas Registre, atspausdinamas ir
pateikiamas pareiškėjui pasirašyti. Savivaldybėje užpildytas Prašymas dėl mokesčio grąžinimo
priimamas tik tada, kai jį savo parašu patvirtina pareiškėjas, kurio tapatybė tinkamai nustatyta.
24. Pasirašytą Prašymą dėl mokesčio grąžinimo savivaldybės darbuotojas įkelia į Registrą.
25. Pasirašyti prašymai dėl mokesčio grąžinimo (popieriniai dokumentai) saugomi
savivaldybėse.
26. Prašymus dėl mokesčio grąžinimo, įkeltus į Registrą, toliau nagrinėja ir administruoja
ŽŪIKVC.
27. ŽŪIKVC nagrinėdamas Prašymą dėl mokesčio grąžinimo turi įvertinti ir nustatyti, ar
tenkinamos visos šios sąlygos:
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27.1. ar mokestis už konkrečią transporto priemonę buvo sumokėtas;
27.2. ar mokestis už konkrečią transporto priemonę dar nebuvo grąžintas;
27.3. įvertinti aplinkybes ir (ar) priežastis, dėl ko mokestis (arba jo dalis) grąžintinas.
28. ŽŪIKVC, išnagrinėjęs Prašymą dėl mokesčio grąžinimo, per 20 d. d. priima
sprendimą dėl mokesčio grąžinimo. Ši informacija perduodama VMI vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka pagal VMI ir ŽŪIKVC sudarytą duomenų
teikimo sutartį. Apie priimtą sprendimą ŽŪIKVC informuoja pareiškėją el. paštu (jeigu nurodytas
prašyme) arba parengia raštą. Permokėta mokesčio suma yra grąžinama Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.
29. ŽŪIKVC, per 20 d. d. priėmęs neigiamą sprendimą dėl mokesčio grąžinimo,
informuoja pareiškėją el. paštu (jeigu nurodytas prašyme) arba parengia raštą. Pranešime
nurodomos priežastys, dėl kurių negali būti grąžintas mokestis.
VIII SKYRIUS
MOKESČIO APSKAIČIAVIMO IR SURINKIMO KONTROLĖ
30. ŽŪIKVC, vykdydamas mokesčio apskaičiavimo ir surinkimo kontrolę, periodiškai (bet
ne rečiau nei kartą per metus) vykdo sprendimų patikrinimą. Patikrinimas vykdomas atsitiktiniu
būdu patikrinant 5 procentus priimtų sprendimų nuo bendro kiekio. Patikrinimo metu nustatoma, ar
transporto priemonei buvo tinkamai pritaikytas mokestis, ar tikslus pritaikyto mokesčio dydis ir kt.
31. ŽŪIKVC, nustatęs mokesčio taikymo pažeidimų, per 5 d. d. apie tai informuoja
savivaldybę.
32. Savivaldybė, kurioje nustatoma pažeidimų, privalo pateikti ŽŪIKVC raštišką
pasiaiškinimą, kokiu pagrindu buvo priimti klaidingi mokesčio apskaičiavimo sprendimai.
Paaiškėjus, kad transporto priemonei buvo taikomi klaidingi mokesčio apskaičiavimo sprendimai,
savivaldybė privalo per 5 d. d. išregistruoti transporto priemonę ir atlikti pakartotinį įregistravimą
priimdama teisingą mokesčio apskaičiavimo sprendimą.
33. Už mokesčio apskaičiavimą netaikant tarifo, taikant mažesnį tarifą ar įregistravus
transporto priemonę, nesilaikant šio Tvarkos aprašo nuostatų ir Lietuvos Respublikos mokesčio už
aplinkos teršimą įstatymo reikalavimų ar bet kokiu kitu piktnaudžiavimo atveju atsako savivaldybių
darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Konsultacijos ir informacija, susijusios su mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir
grąžinimo tvarka, teikiamos vadovaujantis ŽŪIKVC generalinio direktoriaus patvirtintu
Konsultacijų ir informacijos dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne
keliais judančių mechanizmų teikimo tvarkos aprašu.
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IX SKYRIUS
GINČŲ DĖL MOKESČIO APSKAIČIAVIMO IR SUMOKĖJIMO NAGRINĖJIMO
TVARKA
35. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
152 straipsnio 2 dalimi, turi teisę sprendimą per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos apskųsti
Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
36. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
155 straipsnio 1 dalimi, skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
paduoda per ŽŪIKVC (Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius).
X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Tvarkos aprašas tvirtinamas, keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios ŽŪIKVC
generalinio direktoriaus įsakymu, kai yra keičiami ar išleidžiami nauji Europos Sąjungos ar
Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys mokesčio administravimo sritį, taip pat
išaiškėjus sisteminiams Tvarkos aprašo trūkumams.
38. Už Tvarkos aprašo papildymą ar jo keitimą atsakingas ŽŪIKVC Žemės ūkio technikos
registro skyriaus vadovas.
________________________________

Mokesčio už aplinkos teršimą iš
žemės ūkio veiklai naudojamų ne
keliais judančių mechanizmų
apskaičiavimo ir sumokėjimo
tvarkos aprašo
1 priedas

VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
SPRENDIMAS NR. (1)
[Sprendimo pavadinimas iš sprendimų pavadinimų klasifikatoriaus] (2)

1. Sprendimo duomenys
Data (3) ir laikas (4)
2. Valdytojo (-os) (pareiškėjo (-os)) duomenys
Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas (5)

Asmens kodas / įmonės kodas (6)

3. Mokesčio mokėtojo (-os) duomenys
Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas (7)
4. Mokesčio apskaičiavimo duomenys
Transporto priemonės:
pavadinimas (9)
markė (modelis) (10)
komercinis pavadinimas (11)
tapatumo numeris (12)
didžiausia masė, kg (13)
variklio galia, kW (14)
kategorija (15)
gamybos metai (16)
mokesčiui apskaičiuoti taikytos sąlygos: (17)
5. Apskaičiuotas mokestis (18)
6. Papildoma informacija (19)
7. Mokėjimo nurodymas (20)

Asmens kodas / įmonės kodas (8)
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PUNKTŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ
Punkto
numeri
s
1.
2.

Paaiškinimas

Automatiniu būdu generuojamas sprendimo dėl mokesčio numeris.
Sprendimo pavadinimas iš sprendimų pavadinimų klasifikatoriaus.
Galimi du pavadinimai: „DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO
APSKAIČIAVIMO“ arba „ATSISAKYTI APSKAIČIUOTI TRANSPORTO PRIEMONĖS
MOKESTĮ“.
3.
Sprendimo priėmimo data (YYYY-MM-DD).
4.
Sprendimo priėmimo laikas (HH:MM).
5.
Kai pareiškėjas (-a) yra fizinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir vardas, pavardė.
Kai pareiškėjas (-a) yra juridinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir juridinio asmens
pavadinimas.
6.
Kai pareiškėjas (-a) yra fizinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir asmens kodas.
Kai pareiškėjas (-a) yra juridinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos ūkio subjektas,
įrašomas duomens pavadinimas ir juridinio asmens kodas.
7.
Kai pareiškėjas (-a) yra fizinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir vardas, pavardė.
Kai pareiškėjas (-a) yra juridinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir juridinio asmens
pavadinimas.
8.
Kai pareiškėjas (-a) yra fizinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir asmens kodas.
Kai pareiškėjas (-a) yra juridinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos ūkio subjektas,
įrašomas duomens pavadinimas ir juridinio asmens kodas.
9.
Transporto priemonės pavadinimas.
10.
Transporto priemonės markė (modelis).
11.
Transporto priemonės komercinis pavadinimas. Kai transporto priemonės komercinio
pavadinimo Registre nėra (nenurodomas), įrašoma „-“.
12.
Transporto priemonės tapatumo numeris. Kai transporto priemonės tapatumo numerio
Registre nėra (nenurodoma), įrašoma „-“.
13.
Didžiausia masė, kg.
14.
Variklio galia, kW. Kai tokių duomenų nėra, įrašoma „-“.
15.
Transporto priemonės kategorija. Kai tokių duomenų nėra, įrašoma „-“.
16.
Transporto priemonės gamybos metai. Kai tokių duomenų nėra, įrašoma „-“.
17.
Kai sprendimo pavadinimas yra „DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO
APSKAIČIAVIMO“ ir mokestis taikomas, įrašomi žodžiai „Mokesčiui apskaičiuoti taikytos
sąlygos:“ ir duomenys iš mokesčiui apskaičiuoti taikytų sąlygų klasifikatoriaus. Galimos dvi
apskaičiavimo sąlygos: 1. Jeigu transporto priemonė turi nurodytą galią kW ir gamybos
metus, įrašomi žodžiai: „1. Transporto priemonės tarifai. 2. Transporto priemonės tarifo
koregavimo koeficientai.“ 2. Jeigu transporto priemonė turi nurodytą tik galią kW, įrašomi
žodžiai: „1. Transporto priemonės tarifai.“ Kai sprendimo pavadinimas yra „DĖL
TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO“ ir mokestis netaikomas,
įrašoma „-“.
18.
Kai sprendimo pavadinimas yra „DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO
APSKAIČIAVIMO“ ir mokestis taikomas, įrašomi žodžiai „Apskaičiuotas mokestis, Eur“ ir
apskaičiuoto mokesčio dydis skaičiais.
Kai sprendimo pavadinimas yra „DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO
APSKAIČIAVIMO“ ir mokestis netaikomas, įrašomi žodžiai „Apskaičiuotas mokestis, Eur“,
apskaičiuoto mokesčio dydis skaičiais „0
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“ ir „Mokesčio netaikymo priežastis“ bei tekstas:
„Įvertinus transporto priemonės duomenis, darytina išvada, kad šiuo atveju transporto priemonės
mokestis netaikomas, kadangi prašoma registruoti transporto priemonė nėra mokesčio objektas pagal
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 priedo tarifus.“
Kai sprendimo pavadinimas yra „ATSISAKYTI APSKAIČIUOTI TRANSPORTO PRIEMONĖS
MOKESTĮ“, įrašomas punkto pavadinimas „Atsisakymo apskaičiuoti mokestį priežastis“ ir tekstas:
„Nepateikti arba pateikti netinkami transporto priemonės dokumentai ar duomenys.“
19.
Kai sprendimo pavadinimas yra „DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO
APSKAIČIAVIMO“ arba „ATSISAKYTI APSKAIČIUOTI TRANSPORTO PRIEMONĖS
MOKESTĮ“, įrašomas tekstas:
„Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
9 straipsnio 5 dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
152 straipsnio 2 dalimi, turi teisę sprendimą per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos apskųsti
Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 1
dalimi, skundas Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
paduodamas per VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (Vinco Kudirkos g. 181, LT-03105 Vilnius).“
20.
Kai sprendimo pavadinimas yra „DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO
APSKAIČIAVIMO“ ir mokestis taikomas, įrašomas tekstas: „Apskaičiuotą mokestį galite
sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų:
„Swedbank“, AB, – LT24 7300 0101 1239 4300;
AB SEB bankas – LT05 7044 0600 0788 7175;
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas – LT78 7290 0000 0013 0151;
AB Šiaulių bankas – LT32 7180 0000 0014 1038;
„Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius – LT74 4010 0510 0132 4763;
UAB Medicinos bankas – LT42 7230 0000 0012 0025.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, kodas 188659752.
Įmokos kodas 5340.
Jei įmoka mokama už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo
nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas,
identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą ir pavardę.“
SPRENDIMŲ PAVADINIMŲ KLASIFIKATORIAUS LENTELĖ
Eil. Nr.
1.
2.

Sprendimo pavadinimas
DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO
ATSISAKYTI APSKAIČIUOTI TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESTĮ

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIUI APSKAIČIUOTI TAIKYTŲ SĄLYGŲ
KLASIFIKATORIAUS LENTELĖ
Eil. Nr.
1.
2.

Mokesčiui apskaičiuoti taikytos sąlygos
Transporto priemonės tarifai
Transporto priemonės tarifo koregavimo koeficientai
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Mokesčio už aplinkos teršimą iš
žemės ūkio veiklai naudojamų ne
keliais judančių mechanizmų
apskaičiavimo ir sumokėjimo
tvarkos aprašo
2 priedas

VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
PRAŠYMAS NR. (1)
DĖL SUMOKĖTO TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO
1. Prašymo duomenys
Data ir laikas (2)
Savivaldybės pavadinimas (3) Prašymą pildžiusio darbuotojo (-os) vardas ir pavardė (4)
2. Transporto priemonės duomenys
Pavadinimas (5)

Markė (modelis) (6)

Komercinis pavadinimas (7)

Tapatumo numeris (8)

Valstybinis registracijos numeris (9)

3. Transporto priemonės valdytojo (-os) duomenys
Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas (10)

Asmens kodas / įmonės kodas (11)

Banko pavadinimas ir atsiskaitomoji sąskaita (12)
4. Pareiškėjo (-os) duomenys
Vardas, pavardė (13)

Asmens kodas (14)

Telefono numeris (15)

Elektroninio pašto adresas (16)

5. Pridedami dokumentai
Įrašyti reikalingą (17)
6. Grąžinimo priežastis
Įrašyti priežastį (-is) (18)
Patvirtinu, kad mano prašyme pateikti duomenys, informacija yra teisingi ir kad esu
susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje „Dokumento
suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“, 304 straipsnyje „Melagingos informacijos
pateikimas siekiant įgyti dokumentą“ ir 3061 straipsnyje „Transporto priemonės identifikavimo
numerių suklastojimas, neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas“ numatyta atsakomybe.
Pareiškėjo (-os) vardas, pavardė ir parašas (19)
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PUNKTŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ
Punkto
numeris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Paaiškinimas
Automatinėmis priemonėmis generuojamas prašymo numeris.
Prašymo pateikimo data (YYYY-MM-DD) ir laikas (HH:MM).
Savivaldybės pavadinimas.
Prašymą pildžiusio darbuotojo (-os) vardas ir pavardė.
Transporto priemonės pavadinimas.
Transporto priemonės markė (modelis).
Transporto priemonės komercinis pavadinimas.
Transporto priemonės tapatumo numeris.
Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris.
Kai pareiškėjas (-a) yra fizinis asmuo, įrašomas vardas ir pavardė. Kai pareiškėjas (-a)
yra juridinis asmuo, įrašomas juridinio asmens pavadinimas.
Kai pareiškėjas (-a) yra fizinis asmuo, įrašomas asmens kodas. Kai pareiškėjas (-a) yra
juridinis asmuo, įrašomas juridinio asmens kodas.
Banko pavadinimas ir atsiskaitomoji sąskaita.
Prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė.
Prašymą teikiančio asmens kodas.
Prašymą teikiančio asmens kontaktinis telefono numeris.
Prašymą teikiančio asmens elektroninio pašto adresas.
Kartu su prašymu pateikiamo dokumento pavadinimas. Palikti tuščią privalomąjį
laukelį pildyti (iki 200 simbolių).
Palikti tuščią privalomąjį laukelį pildyti (iki 200 simbolių).
Prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė bei parašas.
______________________________________

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 210086220,
Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ŽEMĖS ŪKIO
VEIKLAI NAUDOJAMAIS NE KELIAIS JUDANČIAIS
MECHANIZMAIS APSKAIČIAVIMO IR SUMOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-12-21 Nr. 1V-164

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sigitas Puodžiukas, Generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai
einantis generalinio direktoriaus pareigas

Sertifikatas išduotas

SIGITAS,PUODŽIUKAS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-21 16:35:21 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-18 07:43:56 – 2023-06-17 23:59:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sigitas Puodžiukas, Generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai
einantis generalinio direktoriaus pareigas

Sertifikatas išduotas

SIGITAS,PUODŽIUKAS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-21 16:35:44 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-12-21 16:35:58 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-18 07:43:56 – 2023-06-17 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, į.k.210086220
LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:21:04 iki 2021-12-26
14:21:04

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-21
16:51:37)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-12-21 16:51:38 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

