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DĖL PAJAMŲ IŠ MIŠKO APMOKESTINIMO 
 

Lietuvos verslo konfederacija kreipiasi į Seimą ir Vyriausybę siekdama atkreipti dėmesį 
į nesąžiningą ir verslui bei valstybei nenaudingą pajamų iš miško apmokestinimo sistemą. 

Šiuo metu Miškų įstatyme yra įtvirtintas mokestis privačių miškų savininkams – 
privalomųjų 5 proc. atskaitymų nuo veiklos (nuo galutinės pardavimo kainos už parduotą 
nenukirstą mišką ir apvaliąją medieną). Tai yra vienintelis tokio pobūdžio mokestis privačių 
miškų savininkams Europos Sąjungoje, nuo galutinės pardavimo kainos parduodant statų 
mišką ar apvaliąją medieną (o ne pajamų ar pelno) ir iš esmės baudžiantis didesnę pridėtinę 
vertę kuriančius miškų savininkus (nes kuo didesnė pardavimo kaina, tuo didesni atskaitymai, 
o jei parduodamas miškas su žeme, šis mokestis nemokamas).  

Šiam mokesčiui įsigaliojus 2015 m. sausio 1 d., kasmet jo dėka iš asmenų yra surenkama 
maždaug 3 mln. EUR, tačiau netektys dėl sumažėjusio GPM, sumažėjusių gamybos apimčių ir su 
tuo susijusių įmokų, LVK narių teigimu, yra didesnės. Pažymėtina, kad kai nuo 2015 metų 
pradžios miškų savininkams buvo įvestas papildomas 5 proc. apyvartos mokestis nuo pajamų 
iš parduotos medienos bei miško išsikirtimui (kas sudaro papildomus 30-35 proc. nuo uždirbtų 
lėšų, t.y. pelno prieš mokesčius), bendra mokestinė našta ūkininkaujantiems privačiuose 
miškuose tapo itin žymi. LVK manymu, tokia išimtine mokestine našta konkrečiam sektoriui 
nėra sveikintina. 

Savo esme šis mokestis yra PVM analogas, todėl galima teigti, jog privačių miškų 
savininkai – PVM mokėtojai (šios įmokos atveju) – moka PVM taikydami 26 proc. tarifą, tuo 
tarpu kitų Lietuvos ūkio sektorių subjektų veikla apmokestinama 21 proc., 9 proc. arba 5 proc. 
PVM tarifais. Visų miškų savininkų atžvilgiu šis mokestis taipogi laikytinas akcizo analogu. 

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, siūlome išsamiai įvertinti galimybę atsisakyti šio 
mokesčio – privalomųjų 5 proc. atskaitymų nuo veiklos į valstybės biudžetą (skaičiuojamo nuo 
galutinės pardavimo kainos už parduotą nenukirstą mišką ir apvaliąją žaliavinę medieną). Kaip 
jau įvardijome, jo taikymas lemia reikšmingai mažesnes GPM įplaukas, tad fiskalinis šio 
mokesčio atsisakymo efektas galimai būtų teigiamas. 

Esant poreikiui, esame pasiruošę plačiau pristatyti argumentus ir pasiūlymą. Dėkojame 
už bendradarbiavimą.  
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