
                      LIETUVOS RESPUBLIKOS 
    MOKES IO UŽ APLINKOS TERŠIM STATYMO 2, 5, 8 STRAIPSNI
                      PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

                            STATYMAS 

                2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1970 
                             Vilnius 
                                 
 (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474, Nr. 123-5550; 2003, 
                          Nr. 48-2108) 

     1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas nauja 11 dalimi 
     1. Papildyti 2 straipsn  nauja 11 dalimi: 
     "11. Išleidimas  Lietuvos Respublikos vidaus rink :
     1)  Lietuvos Respublikoje pagamint  apmokestinam j   gamini
ir   (ar)   pripildytos  gamini    apmokestinamosios     pakuot s
atlygintinai  arba  neatlygintinai perleidimas bet kuriam   kitam 
asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas gamintojo reikm ms
arba
     2) importuot  Lietuvos Respublik  apmokestinam j   gamini
ir   (ar)   pripildytos  gamini    apmokestinamosios     pakuot s
atlygintinai  arba  neatlygintinai perleidimas bet kuriam   kitam 
asmeniui  Lietuvos  Respublikoje  ar  sunaudojimas   importuotojo 
reikm ms arba 
     3)   likviduojam   ar  reorganizuojam   mokes i     mok toj
apmokestinam j     gamini    ir   (ar)   pripildytos      gamini
apmokestinamosios   pakuot s,   neperleist    kitam     asmeniui, 
pagaminimas ir (ar) importas." 
     2.  Buvusias  2 straipsnio 11-19 dalis laikyti   atitinkamai 
12-20 dalimis. 

     2 straipsnis. 5 straipsnio 5 dalies pakeitimas  
     Pakeisti 5 straipsnio 5 dal  ir j  išd styti taip: 
     "5. Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokes io  už 
aplinkos  teršim   gamini  ir (ar) pakuot s atliekomis  už   vis
gamini  ir (ar) pakuot s kiek , jei vykdo Vyriausyb s nustatytas 
gamini   bei  pakuot s  atliek   naudojimo  ir  (ar)   perdirbimo 
užduotis  ir Vyriausyb s ar jos galiotos institucijos  nustatyta 
tvarka  pateikia  dokumentus,  patvirtinan ius  ši   gamini    ar 
pakuot s  atliek   pakartotinai  panaudot   arba  perdirbt     ar 
panaudot   energijai gauti kiek . Jei mokes io mok tojas vykd
tris  ketvirtadalius Vyriausyb s nustatytos gamini  bei  pakuot s
atliek  naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties, jis  atleidžiamas 
nuo  mokes io už tris ketvirtadalius apmokestinam j  gamini    ir 
(ar)  apmokestinamosios pakuot s kiekio. Jei mokes io   mok tojas
vykd   pus  Vyriausyb s nustatytos gamini  bei pakuot s  atliek

naudojimo  ir  (ar) perdirbimo užduoties, jis  atleidžiamas   nuo 
mokes io    už   pus    apmokestinam j    gamini    ir       (ar) 
apmokestinamosios pakuot s kiekio. Jei mokes io mok tojas vykd
ketvirtadal  Vyriausyb s nustatytos gamini  bei pakuot s  atliek
naudojimo  ir  (ar) perdirbimo užduoties, jis  atleidžiamas   nuo 
mokes io   už  ketvirtadal   apmokestinam j   gamini   ir    (ar) 
apmokestinamosios  pakuot s  kiekio. Mokes io mok tojas,   vykd s
užduotis,  Vyriausyb s  ar jos galiotos institucijos   nustatyta 
tvarka  pateikia  dokumentus,  patvirtinan ius  ši   gamini    ar 
pakuot s  atliek   pakartotinai  panaudot   arba  perdirbt     ar 
panaudot  energijai gauti kiek ."

     3 straipsnis. 8 straipsnio 4 dalies pakeitimas 
     Pakeisti 8 straipsnio 4 dal  ir j  išd styti taip: 
     "4.  Mokestis už aplinkos teršim  gamini  ir (ar)   pakuot s



atliekomis  mokamas  pagal faktiškai per ataskaitin    laikotarp
išleist   Lietuvos Respublikos vidaus  rink    apmokestinam j
gamini   ir (ar) pripildytos gamini  apmokestinamosios   pakuot s
kiek ."

     4 straipsnis. statymo taikymas 
     Šio statymo  1,  2  ir 3  straipsni   nuostatos   taikomos 
apskai iuojant 2004 met  mokest  už aplinkos teršim .

     Skelbiu š  Lietuvos Respublikos Seimo priimt statym .
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