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 Svarbiausi mokesčių pakeitimai 
PVM naujienos 
 
Nuo 2022 metų nebetaikomas atvirkštinis PVM 
medienai ir bankrutuojančioms įmonėms 

2021 m. gruodžio 31 d. baigėsi atvirkštinio PVM 
taikymo terminas medienai ir bankrutuojančių 
įmonių tiekiamoms prekėms ir paslaugoms. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. tais atvejais, kai 
bus tiekiama mediena, turėtų būti taikomas įpras-
tas PVM apskaičiavimo ir surinkimo būdas: 
pardavimo PVM apskaičiuoja, deklaruoja ir į biu-
džetą sumoka prekių pardavėjas. Pirkėjas pirkimo 
PVM neperima, tik atskaito pirkimo PVM. Tokios 
pačios taisyklės taikomos ir prekių / paslaugų 

tiekėjui, kuriam teisme yra pradėta bankroto pro-
cedūra. 

Vis dėlto, atvirkštinis PVM ir toliau bus 
taikomas juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekoms ir 
laužui. Iki 2022 m. vasario 28 d. atvirkštinis PVM 
taikomas standiesiems diskams, o mobiliems tele-
fonams, planšetėms, nešiojamiems kompiuteriams 
atvirkštinis PVM bus taikomas iki 2022 m. birželio 
30 d.  

Vyriausybės nutarimą dėl atvirkštinio 
PVM taikymo galite rasti čia. 

 
 
 

 Svarbiausi mokesčių pakeitimai 

Gyventojų pajamų mokesčio naujienos 
 
Nuo 2022 m. keičiasi GPM ir Sodros įmokų dydžiai, 
minimalus mėnesio atlyginimas bei neapmokes-
tinamasis pajamų dydis 

2021 m. gruodžio 14 d. Seimas priėmė Valstybinio 
socialinio draudimo (toliau – VSD arba „Sodra“) 
fondo biudžeto įstatymą 2022 metams, kuriuo 
buvo patvirtintas ir 2022 m. vidutinis šalies 
užmokestis (toliau – VDU) 1 504,10 Eur.  
 

 
 
Taip pat 2022 m. didėja minimalus 

mėnesio atlyginimas (toliau – MMA) iki 730 Eur, 
minimalus valandinis atlyginimas (toliau – MVA) – 
iki 4,47 Eur.  

Neapmokestinamasis pajamų dydis 
(toliau – NPD) padidintas iki 460 Eur per mėnesį. 
Didesnis NPD bus taikomas tiems asmenims, kurių 
mėnesio darbo užmokestis siekia iki 1 VDU, 
uždirbantiems daugiau NPD skaičiavimas nesikeis. 

Minimaliąją algą gaunančių darbuotojų 
neto atlyginimas („į rankas“) dėl pasikeitusios 
MMA ir NPD formulės padidės 65,24 eurais. 

Žemiau pateikiame lentelę su 
pagrindiniais 2022 m. dydžiais, turinčiais įtakos 
Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) ir 
„Sodros“ įmokų skaičiavimams.  
 

 2022 m. 2021 m.  

MMA 730 Eur 642 Eur 

MVA 4,47 Eur 3,93 Eur 

VDU 1 504,1 Eur 1 352,7 Eur 

NPD 460 Eur 400 Eur 

NPD 

netaikomas, kai 

metinės 

pajamos 

didesnės už: 

34 370,67 Eur 

(2 864 

Eur/mėn)  

34 370,67 Eur 

(2 864 

Eur/mėn) 

„Sodros“ lubos 60 VDU – 

90 246 Eur 

60 VDU – 

81 162 Eur 

Savarankiškai 

dirbančių 

asmenų 

„Sodros“ lubos 

43 VDU – 

64 676,30 Eur  

43 VDU –  

58 166,1 Eur 

GPM 20 % 

tarifas taikomas 

iki: 

60 VDU – 

90 246 Eur 

60 VDU – 

81 162 Eur 

GPM 32 % 

tarifas taikomas 

nuo:  

60 VDU – 

90 246 Eur 

60 VDU – 

81 162 Eur 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168916/asr?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=e12989f3-076e-44d8-8ab4-c8b83b344667
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Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą galite rasti 
čia. 
 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymą galite 
rasti čia. 

Nuo 2022 m. nebegalioja trys GPM lengvatos 

Nuo sausio 1 d. nustoja galioti lengvatos, susijusios 
su gautų pajamų GPM tikslais atimtomis sumomis, 
kurios sumokėtos už:  
 
– Nuolatinio Lietuvos gyventojo (ar jo sutuoktinio) 

naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir 
bet kokio remonto, išskyrus, daugiabučių gyve-
namųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), dar-
bus; 

– Lengvųjų automobilių remonto paslaugas; 
– Nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems 

nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 
18 metų priežiūros paslaugas. 

 
Šios lengvatos taikomos apskaičiuojant ir dekla-
ruojant 2019, 2020, 2021 metų mokestinių laikotar-
pių pajamas. 

Originalų įstatymo pakeitimą rasite čia. 

Pakeista metinė deklaracija – reikės išskirti paja-
mas už naudojimąsi įmonės automobiliu 

 
 
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) 
nusprendė papildyti metinę GPM312 deklaraciją – 
pildant už 2022 m. ir vėlesnius mokestinius lai-
kotarpius – turės būti atskirai deklaruojamos išmo-
kos natūra už asmeniniais tikslais naudojamą ki-
tam asmeniui (pvz. įmonei) priklausantį automobilį. 
Tokias pajamas išskirti ir deklaruoti reikės 
atskiroje eilutėje, L6 laukelyje, nurodant A raidę.  

Pajamas natūra dėl automobilių naudo-
jimo 2021 m. metinėje GPM deklaracijoje reikės de-
klaruoti kaip anksčiau, t.y. kartu su tos pačios 
rūšies pajamomis natūra L6 laukelyje, nurodant N 
raidę. 

Šis sprendimas buvo priimtas po šiemet 
VMI vykdytos plataus masto akcijos, kuria buvo 
siekiama suvaldyti įmonių darbuotojų ir / ar akci-
ninkų piktnaudžiavimą naudojantis įmonėms 
priklausančiais lengvaisiais automobiliais. 

VMI viršininko įsakymą galite rasti čia. 

GPM paramos prašymai – tik elektroniniu būdu 

 
 
Nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymas pervesti GPM 
dalį (forma FR0512) paramos gavėjams, profe-
sinėms sąjungoms ir / arba politinėms partijoms 
galės būti pildomas ir teikiamas tik elektroniniu 
būdu, paštu teikiami prašymai nebus nagrinėjami.  

Originalų teisės aktą galite rasti čia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C677663D2202?faces-redirect=true
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.1327?faces-redirect=true
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=889672c07c4c11e8ae2bfd1913d66d57
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2c06f2f0222511ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=bf5f59f8-9e2e-4005-857a-d851fc4ecb31
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/227e9e10d98211e9a85be81119c7a8fa?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=01cf5e96-feee-4089-9e6f-1798f29ea3c2
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 Svarbiausi mokesčių pakeitimai 

Pelno mokesčio naujienos 
 
Atlikti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai dėl Fi-
nansinės apskaitos įstatymo 

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigalios Finansinės ap-
skaitos įstatymas (toliau – FAĮ), kuris pakeis 
dabartinį Buhalterinės apskaitos įstatymą, vardan 
šių pasikeitimų yra atliekami Pelno mokesčio 
įstatymo (toliau – PMĮ) pakeitimai.  
 
Žemiau pateikiame pagrindinius pakeitimus: 

 
– Nebereikės teikti prašymų VMI, jog mokesčių 

apskaičiavimo tikslais būtų leista taikyti fi-
nansinėje apskaitoje taikomą kitą nei „pirmasis į 
– pirmasis iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą; 

– Keičiamos nuorodos į FAĮ; 
– PMĮ naudota sąvoka „buhalterinė apskaita“ 

keičiama į „finansinė apskaita“; 

– Nebeliks reikalavimo, kad dokumentas turėtų ju-
ridinę galią, reikalaujama tik formalios informa-
cijos dokumentuose. 

 
Originalų įstatymo pakeitimą galite rasti čia. 
 

 
 
 

 Svarbiausi mokesčių pakeitimai 

Akcizo mokestis 

Didėja akcizai visiems rūkalams ir alkoholiui 

Seimas priėmė sprendimą, jog nuo 2022 m. sausio 
1 d. padidės akcizai alui, etilo alkoholiui, vynui, 
cigarams, cigaretėms bei cigarilėms, rūkomajam, 
kaitinamajam, neapdorotam tabakui ir elektroninių 
cigarečių skysčiui. Šie akcizai atitinkamai didės 
2023 m. bei 2024 m. 
 

Alkoholinių 
gėrimų gru-

pės 

Akcizo tarifas 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

Vynas ir kt. 
fermentuoti 
gėrimai iki 
8,5 proc. 
stiprumo 

65,46 78 93 109 

Vynas ir kt. 
fermentuoti 
gėrimai virš 

8,5 proc. 
stiprumo 

164,67 181 199 219 

Tarpiniai 
produktai iki 

15 proc. 
stiprumo 

185,82 200 216 234 

Tarpiniai 
produktai 

virš 15 proc. 
stiprumo 

264,52 285 308 333 

Etilo alko-
holis 100 

proc. 
2 025 2 163 2 310 2 467 

Alus 1 proc. 7,11 7,82 8,6 9,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2bfca7c34c6c11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5f2ba30e-71f6-4765-a9c7-b8b9a24504d1
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Cigaretės 

Akcizo tarifas 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

Minimalus 
akcizų tari-

fas Eur /     
1 000 vnt. 

115,5 122,5 130 138 

Specifinis 
akcizų ta-
rifo ele-
mentas   

Eur / 1 000 
vnt. 

69,4 74,3 79,6 85,3 

Vertybinis 
akcizų ta-
rifo ele-
mentas, 

proc. 

25 % 25 % 25 % 25 % 

 

Tabako pro-
duktų ir jiems 
alternatyvių 

produktų gru-
pės 

Akcizo tarifas 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

Cigarai ir ci-
garilės,      
Eur / kg 

55 66 79 95 

Rūkomasis 
tabakas, ne-

apdorotas 
tabakas,    
Eur / kg 

90 97 104,6 112,8 

Kaitinamojo 
tabako pro-

duktai,       
Eur / kg 

113,2 45,6 60,2 79,5 

Elektroninių 
cigarečių 
skystis,       
Eur / ml 

0,12 0,15 0,19 0,25 

Įstatymo pakeitimą galite rasti čia. 

Lengvata mažiesiems aludariams 

Seimas nusprendė nuo 2022 m. sausio 1 d. 
sumažinti akcizo tarifą mažiesiems aludariams. 
Įstatymo pakeitimuose numatyta, jog mažosioms 
alaus darykloms, pagaminančioms ne daugiau kaip 
80 tūkst. hektolitrų alaus per metus, bus taikomas 
50 proc. mažesnis akcizo tarifas. Šis mažesnis ta-
rifas galės būti pritaikomas ne daugiau kaip 10 
tūkst. hektolitrų per metus realizuoto alaus. 
 

 
 

Įstatymo pakeitimą galite rasti čia. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/75254bc0df2311eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/75254bc0df2311eb9f09e7df20500045
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 Svarbiausios mokesčių naujienos 

Kitos mokesčių naujienos 
 
Nustoja galioti įvairios mokestinių įstatymų 
lengvatos, susijusios su Jungtine Karalyste 

Jungtinei Karalystei (toliau – JK) išstojus iš Europos 
Sąjungos (toliau – ES) pereinamajam laikotarpiui 
buvo įvesta laikinos PMĮ, GPMĮ, labdaros ir para-
mos įstatymo (toliau – LPĮ) nuostatos, kuriomis JK 
prilygo kitoms ES valstybėms narėms. Šios laikinos 
nuostatos baigs galioti 2022 m. sausio 31 d. 
 

 
 
Žemiau pateikiame pagrindinius pakeitimus: 
 
– PMĮ 561 str. numato galimybę ES vieneto nuosto-

lius (ar jų dalį) perduoti Lietuvos vienetui, tačiau 
po sausio 31 d. JK vieneto nuostoliai nebegalės 
būti perkelti; 

– Remiantis PMĮ 35 str. 2 d., Lietuvos įmonių iš JK 
įmonių gauti dividendai, neatsižvelgiant į tai, 
kiek Lietuvos įmonė turi JK įmonės akcijų, taps 
apmokestinami pelno mokesčiu. Vis dėlto, pagal 
Lietuvos Respublikos ir Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės 
sutartį dėl dvigubo apmokestinamo išvengimo, 
faktiškajam savininkui, turinčiam ne mažiau kaip 
25 % akcijų, išmokami dividendai negali būti ap-
mokestinami daugiau nei 5 %; 

– GPMĮ 17 str. yra numatyta įvairių lengvatų, 
susijusių su Europos ekonominės erdvės 
valstybėmis (toliau – EEE). Viena iš jų – 
neapmokestinamos darbuotojo naudai dar-
bdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pa-
gal gyvybės draudimo sutartį, jeigu įmokų 
gavėjas yra vienetas, įregistruotas ar kitaip or-
ganizuotas EEE valstybėje. Tad po sausio 31 d. 
įmokos, kurios bus pervestos į JK įregistruotą 
gyvybės draudimo bendrovę, nebebus GPM 
lengvatos objektas; 

– Gyventojams nebebus taikomos lengvatos, 
susijusios su gyvenamojo būsto ar nekilnojamojo 
turto perleidimu, tad nuolatinis Lietuvos gyven-
tojas negalės parduoti JK esančio nekilnojamojo 
turto nemokėdamas GPM; 

– Po sausio 31 d. parama nebeatitiks LPĮ nuostatų, 
kai ji bus teikiama JK įsteigtiems juridiniams as-
menims ar kitoms organizacijoms, kurių tikslas 
nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti 
skiriamas jų dalyviams. 

 
GPMĮ nuostatą, įtvirtinančią JK pereinamąjį 
laikotarpį, galite rasti čia. 
 
PMĮ nuostatą, įtvirtinančią JK pereinamąjį 
laikotarpį, galite rasti čia. 
 
LPĮ nuostatą, įtvirtinančią JK pereinamąjį 
laikotarpį, galite rasti čia. 

Nuo 2022 metų atsiskaitymai su darbuotojais bus 
mokami tik į banko sąskaitas 

Seimas sutarė, jog visi atsiskaitymai su dar-
buotojais, kai išmokama suma yra susijusi su 
darbo santykiais, gali būti vykdomi tik pervedimu į 
asmens banko sąskaitą. Tai tokie mokėjimai kaip 
darbo užmokestis, dienpinigiai, komandiruočių 
išlaidų kompensacijos, kilnojamojo darbo išmokos 
ar kitos kompensacijos, kurias darbdavys išmoka 
darbuotojui. Šis reikalavimas iš tiesų galios visiems 
darbdaviams – įmonėms ir individualiąją veiklą 
vykdantiems gyventojams.  
 

 
 
Vis dėlto, atskaitingų asmenų darbo 

išlaidoms padengti gautos sumos, kurios skirtos 
pirkti prekėms ar paslaugoms įmonei, nėra priskir-
iamos darbuotojo pajamoms ar su darbo santykiais 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/84dbd36261d811e99684a7f33a9827ac?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=36112ec6-9227-4c3b-9c86-76ba3eaae9ff
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/31ae731061d711e99684a7f33a9827ac?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=36112ec6-9227-4c3b-9c86-76ba3eaae9ff
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ba73d93c61da11e99684a7f33a9827ac
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susijusiomis išmokomis, todėl reikalavimas atsis-
kaityti ne grynaisiais pinigais tokiais atvejais gali 
būti netaikomas. 

Grynaisiais pinigais su asmenimis taip 
pat bus galima ir toliau atsiskaityti pagal civilines 
pirkimo-pardavimo, nuomos ar paslaugų sutartis. 
Tokios pačios sąlygos bus taikomos, kai šias 
sutartis įmonė sudaro su darbuotojais. 

 

 
 
Pabrėžtina, jog mokėjimai už praėjusius 

laikotarpius (pavyzdžiui, darbo užmokestis už 2021 
m. gruodžio mėn.) nuo 2022 m. sausio 1 d. turi būti 
mokami ne grynaisiais pinigais, išskyrus, kai darbo 
užmokestis mokamas jūrininkams, pagal Lietuvos 
Respublikos prekybinės laivybos įstatymą. 

Originalų teisės aktą galite rasti čia. 

Priimtas Finansinės apskaitos įstatymas, keičian-
tis Buhalterinės apskaitos įstatymą 

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigalios Finansinės aps-
kaitos įstatymas, kuris pakeis Buhalterinės apskai-
tos įstatymą. Keičiamas ne tik įstatymo pavadini-
mas, bet ir tokios sąvokos kaip apskaitos politika 
ar buhalteris.  
 
Žemiau pateikiame pagrindinius pakeitimus: 
 
– Nebeliko reikalavimo privačioms įmonėms in-

ventorizaciją atlikti ar kasos apskaitą tvarkyti 
pagal Vyriausybės nutarimais nustatytas taisyk-
les. Šias taisykles įmonės galės nusistatyti 
pačios; 

– Sumažėja privalomų apskaitos registrų, lieka tik 
du: didžioji knyga ir grynųjų pinigų apskaitos žur-
nalas (kasos knyga). Kasos knyga turi būti 
užpildyta iki paskutinės mėnesio dienos, kitos 
operacijos turėtų būti užregistruotos kaip įma-
noma greičiau, bet ne vėliau kaip iki ataskaitų 
parengimo dienos; 

– Įmonės vadovai turės patys nustatyti vidines 
kontrolės procedūras, įskaitant tokias taisykles 

kaip dokumentų sudarymo ir inventorizacijos at-
likimo taisykles. 

 
Originalų įstatymo pakeitimą galite rasti čia. 

Keičiasi Intrastato ribos 

Lietuvos statistikos departamento generalinis di-
rektorius patvirtino naująsias Intrastato ribas, ku-
rios bus taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d. 
 
1. Ataskaitų teikimo ribos:  
– Įvežimo – 280 000 Eur (buvo 250 000 Eur); 
– Išvežimo – 200 000 Eur (buvo 150 000 Eur). 
 
Ataskaitų teikimo ribos – tai sumos, kurias viršijus 
PVM mokėtojams atsiranda prievolė teikti ataskai-
tas dėl prekių įsigijimo ar tiekimo iš / į ES valstybes 
nares. 
 
2. Statistinės vertės teikimo ribos: 
– Įvežimo – 5 mln. Eur (buvo 3 mln. Eur); 
– Išvežimo – 8 mln. Eur (buvo 6 mln. Eur). 
 
Statistinės vertės teikimo ribos – tai sumos, kurias 
viršijus PVM mokėtojai ataskaitose privalo nu-
rodyti įvežtų ir / ar išvežtų prekių statistines vertes.  
 
Originalų įsakymą galite rasti čia. 

Keičiasi Intrastato pildymo taisyklės bei ataskaitų 
formos 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos statis-
tikos departamento ir Muitinės departamento gen-
eralinių direktorių įsakymas, kuris nustato naujas 
Intrastato statistinių ataskaitų pildymo, pateikimo 
ir priėmimo taisykles bei patvirtina naująsias 
išvežimo UPS-01 ir įvežimo UPS-02 ataskaitų for-
mas.  
 

 
 
Žemiau pateikiame pagrindinius pakeitimus: 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64e8a452d8cf11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=d13316bc-45cd-4bb2-9d84-1b2a4e2b9af4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8c10fa24c6911ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c850146b-9ad6-4dda-9d11-78957c3883d4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eabcd7c2382611ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c12c0b53-8e14-44a1-9b31-77b7427658f0
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1. Numatoma, jog UPS-01 ataskaitoje prekės gali 
būti deklaruojamos vienoje eilutėje, jei: 
 
– Išvežamos identiškos prekės; 
– Koduojamos tuo pačiu Kombinuotosios nomen-

klatūros 8 ženklų kodu; 
– Išvežtos iš tos pačios apskrities, esant tam 

pačiam sandoriui, vienodomis pristatymo sąly-
gomis, vienoda transporto rūšimi į tą pačią šalį 
gavėją; 

– Tos pačios kilmės šalies (nauja sąlyga); 
– Tam pačiam partneriui (nauja sąlyga). 
 

 
 
2. Išvežimo UPS-01 ataskaitos 8b langelyje nuro-
domas „Partnerio identifikacinis kodas“, tai identi-
fikacinis kodas, priskirtas ekonominės veiklos 
vykdytojui partneriui šalyje gavėjoje. Nurodomos 
raidinė ir skaitmeninė PVM kodo dalys. Jei prekių 
gavėjas nėra registruotas PVM mokėtoju šalyje 
gavėjoje arba PVM kodas nėra žinomas, įrašomas 
kodas QV999999999999 (nauja sąlyga).  
 
3. Nurodyta, jog UPS-01 ir UPS-02 ataskaitose 
nebus privaloma pildyti tokių skilčių, kaip: 
 
– Užpildymo data;  
– Fakso Nr.;  
– Trumpas prekės aprašymas; 
– Visų faktūrinių verčių suma. 
 
Naująsias taisykles galite rasti čia. 

Didėja mokesčio už aplinkos teršimą tarifai 
pakuotėms 

Nuo 2021 metų buvo didinami mokesčio už 
aplinkos teršimą pakuotės atliekoms tarifai, tačiau 
nuo 2022 metų yra nustatomi skirtingi mokesčio 
tarifai perdirbamoms ir neperdirbamoms pakuotės 
rūšims.  

Mokesčio tarifus, kurie buvo taikomi 
2021 metais ir bus taikomi 2022 metais galite rasti 
žemiau: 

 

Pakuotės 
rūšis 

Pakuotės 
tarifas, 
Eur / t 

Daugkartinės 
pakuotės ir 

perdirbamos 
vienkartinės 
pakuotės ta-
rifas, Eur / t 

Neperdir-
bamos 
vienkar-
tinės pa-
kuotės 
tarifas, 
Eur / t 

2021 m. 2022 m. 

Stiklinė pa-
kuotė 

225 279 395 

Plastikinė 
pakuotė 

618 618 875 

PET (polie-
tileno tere-

ftalatas) 
pakuotė 

618 618 875 

Kombinuota 
pakuotė 

900 900 1200 

Metalinė 
(įskaitant  

aliumininę) 
pakuotė 

186 186 263 

Popierinė ir 
kartoninė 
pakuotė 

125 133 188 

Medinė pa-
kuotė 

159 189 225 

Kita pa-
kuotė 

299 299 423 

 
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 

pakeitimą galite rasti čia. 
 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05697cc0f10211eb9f09e7df20500045
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e40b9c2bace11ea9a12d0dada3ca61b
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Kilus klausimams, prašome kreiptis 

 
 

Nora Vitkūnienė 
Asocijuota partnerė 
Mokesčių departamento  
vadovė 
T +370 5 2123 590 
nora.vitkuniene@roedl.com  

 

Mantas Mališauskas  
Vidaus mokesčių skyriaus 
vadovas 
T +370 5 2123 590 
mantas.malisauskas@roedl.com  

 
 
Sekite kitas naujienas mūsų LinkedIn paskyroje ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Leidinio duomenys 
 
Leidėjas: 
Rödl & Partner UAB 
Tilto g. 1, LT-01101 Vilnius, Lietuva 
T +370 5 212 3590 
www.roedl.lt  
 
Už turinį atsakingi asmenys:  
Nora Vitkūnienė 
nora.vitkuniene@roedl.com 
Mantas Mališauskas 
mantas.malisauskas@roedl.com 
 
Dizainas:  
Lina Pradkelienė 
lina.pradkeliene@roedl.com  
 

 
 
 
Šis leidinys yra informacinio pobūdžio ir jame esanti informacija 
yra neįpareigojanti. Ji negali būti traktuojama kaip teisinė, 
mokestinė ar verslo konsultacija ir pakeisti individualios kon-
sultacijos. Rödl & Partner kūrė šį informacinį leidinį ir rengė 
jame pateiktą informaciją labai rūpestingai, tačiau Rödl & Part-
ner neatsako už šios informacijos teisingumą, aktualumą ir 
išsamumą. Pateikta informacija nėra susijusi su konkrečiomis 
aplinkybėmis, priskirtinomis tam tikram fiziniam ar juridiniam 
asmeniui, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina atskirai 
kreiptis dėl specialistų konsultacijos. Rödl & Partner neatsako 
už sprendimus, kuriuos skaitytojas priėmė remdamasis šio lei-
dinio informacija. Mūsų atsakingieji asmenys mielai suteiks 
Jums pagalbą. 
Visas šio leidinio ir interneto svetainės turinys yra Rödl & Part-
ner intelektinė nuosavybė ir yra saugoma pagal autorinių teisių 
apsaugos reikalavimus. Naudotojai gali perkelti, spausdinti ir 
kopijuoti leidinio informaciją tik asmeniniam naudojimui. Bet 
koks jo turinio ar jo dalies keitimas, kopijavimas, platinimas ir 
viešas paskelbimas tiek internete, tiek už jo ribų be Rödl & Part-
ner išankstinio raštiško leidimo yra draudžiamas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:nora.vitkuniene@roedl.com
mailto:mantas.malisauskas@roedl.com
https://www.linkedin.com/company/roedl-partner-lithuania
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