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DĖL TERŠALŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į VANDENS TELKINIUS, APMOKESTINIMO

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 25 d. priimto Lietuvos
Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-
3158 (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m.
lapkričio  18  d.  priėmė  nutarimą  Nr.  1277  „Dėl  įgaliojimų  suteikimo  įgyvendinant  Lietuvos
Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą“, kuriuo įgaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos
ministeriją (toliau – Aplinkos ministerija), suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija, priskirti apmokestinamuosius teršalus Įstatymu nustatytoms teršalų grupėms. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-789
„Dėl  apmokestinamųjų  teršalų  priskyrimo  teršalų  grupėms,  nustatytoms  Lietuvos  Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu“ (toliau – Įsakymas), apmokestinamieji teršalai nuo 2021 m.
sausio 1 d.  priskirti  Įstatymo 1 ir  2 prieduose nustatytoms teršalų grupėms. Į  vandens telkinius
išmetami teršalai apmokestinamųjų teršalų grupei buvo priskirti vadovaujantis Nuotekų tvarkymo
reglamentu, patvirtintu aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236. 

Pažymėtina, kad Įsakymu kai kurie į vandens telkinius išmetami teršalai be aiškios
argumentacijos  tiesiog  perkelti  iš  vienos  grupės  į  kitą,  kas  sukūrė  prielaidas  ženkliai  didėti
vandentvarkos  sektoriaus  įmonių  mokestinei  naštai  ir  sąnaudoms,  nes  taršos  mokestis  už
išleidžiamą di(2-etilheksil)ftalatą,  gyvsidabrį,  kadmį,   juos perkėlus  iš  II  į  I  grupę,  padidėja  14
kartų, už nikelį ir šviną, juos perkėlus iš III į II grupę, padidėja 8 kartus, o už cinką, jį perkėlus iš IV
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į III grupę, padidėja beveik 6 kartus. Vadovaujantis sąnaudų susigrąžinimo principu, vandentvarkos
įmonės  tokių  sąnaudų  didėjimą  bus  priverstos  perkelti  ant  vartotojų  ir  abonentų  pečių,  jas
įskaičiuodamos į bazinę nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kainą. 

Remiantis Šiaulių mieste viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas teikiančios UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė)  atliktais skaičiavimais, 2021
metais  Bendrovės  sąnaudos  dėl  Įsakymu  atliktų  pakeitimų  padidės  apie  50  tūkst.  Eur.  Kartu
įvertinus LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu nustatytą mokesčio tarifų didėjimą nuo 2021
m.  sausio  1  d.,  bendrai  Bendrovės  patiriamos  metinės  sąnaudos  išaugs  apie  110  tūkst.  Eur  ir
atitinkamai  turės  poveikį  tiek  teikiamų  paslaugų  savikainai,  tiek  taikomoms  paslaugų  kainoms
(vidutinė nuotekų tvarkymo paslaugų kaina didėtų apie 0,03 Eur/m3 (t. y. 2,7 proc.)).  Atitinkamai
Kauno mieste ir dalyje Kauno rajono  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
teikiančios UAB „Kauno vandenys“  atliktais skaičiavimais, per metus bendrovės sąnaudos išaugs
apie 150 tūkst. Eur. o vidutinė nuotekų tvarkymo paslaugų kaina didėtų apie 0,01 Eur/m3.

Norime atkreipti dėmesį, kad teršalų perskirstymas tarp grupių tik didina mokestinę
naštą,  tačiau  niekaip  nesprendžia  taršos  mažinimo,  neprisideda  prie  aplinkos  saugojimo  ir
nepagrįstas  teršėjas  moka principo  įgyvendinimu.  Priimti  sprendimai  didžiausią  įtaką  turės
vandentvarkos įmonėms, nors jos nėra „teršėjos“, o tik urbanizuotų teritorijų „taršos likvidatorės“.
Paminėtina, kad iki šiol nėra ištaisytas ydingas teisinis reguliavimas taršių abonentų laboratorinės
kontrolės  ar  proporcingų  ir  drausminančių  netesybų  taikymo  atžvilgiu,  dėl  ko  teršėjas  moka
principas ir jo mokestinė našta gula ne ant tikrojo teršėjo, o ant vartotojų pečių. 

Siekiant  efektyvaus  taršos  mažinimo,  o  ne  mokesčių  naštos  didinimo,  šią  naštą
perkeliant vartotojams ir apsunkinant verslo sektoriaus veikimą šalies ekonomikai ir taip sunkiu
laikotarpiu,  prašome  Jūsų  atsižvelgti  į  aukščiau  išdėstytus  argumentus  ir  panaikinti  priimtus
sprendimus  dėl  apmokestinamųjų  teršalų  priskyrimo  teršalų  grupėms,  lemiančius  nepagrįstą
mokesčių už aplinkos teršimą didėjimą.
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