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DĖL PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ NUO ŽALIAVINĖS MEDIENOS IR NENUKIRSTO MIŠKO 
PARDAVIMO PAJAMŲ PRIPAŽINIMO MOMENTO 
  

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsakydama į Jūsų el.paštu gautą paklausimą 
dėl privalomųjų atskaitymų iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą 

mišką, informuoja: 
Pagal Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už 

parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl 
Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir pajamų už parduotą 
žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1380 redakcija) nuostatas nuo 2015 m. sausio 1 d. visi 
miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turi mokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į 
valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose 
miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. 

Pajamos pripažįstamos pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose 
nustatytus apskaitos principus. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, nevykdantys 
individualios veiklos ir nesantys pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) mokėtojais, bei 
fiziniai asmenys, kurie savo individualiai veiklai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto, gautas 
pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką turi pripažinti pinigų principu, t. y. 
tada, kai fizinis asmuo pajamas faktiškai gauna. Jeigu fiziniai asmenys vykdo individualią veiklą 
ir yra įregistruoti PVM mokėtojais arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja 
ilgalaikį turtą, tai gautas pajamas turi pripažinti pagal kaupimo apskaitos principą.  

Miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, taiko apskaitos principą, kuris nustatytas 
juridinio asmens buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

Atsakome į Jūsų pateiktus klausimus: 
1. Jei žaliavinę medieną arba nenukirstą mišką 2014 m. gruodžio mėn. parduoda fizinis 

asmuo pagal pirkimo – pardavimo sutartį, o pajamas faktiškai gauna po 2015-01-01. Ar toks 
fizinis asmuo privalo mokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus? 

Atsakymas. Toks fizinis nuo faktiškai 2015 m. gautos sumos už 2014 m. parduotą 
žaliavinę medieną arba nenukirstą mišką privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 % privalomuosius 
atskaitymus. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Vadinasi, 
fizinis asmuo, pasibaigus pirmam 2015 m. pusmečiui iki 2015 m. liepos 15 d. turi pateikti 
deklaracijos FR0463 formos 02 versiją (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VA-1 „Dėl 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 
m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir 
nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių 
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patvirtinimo“ pakeitimo“)  ir nuo 2015 m. pirmame pusmetyje gautų pajamų sumokėti 5 proc. 
privalomuosius atskaitymus.  

 
2. Jei žaliavinę medieną arba nenukirstą mišką 2014 m. gruodžio mėn. parduoda fizinis 

asmuo, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio 
mokėtoju, bei fizinis asmuo, kuris savo individualiai veiklai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio 
turto ir išrašo sąskaitą apmokėjimui, tačiau pirkėjas sąskaitą apmoka jau po 2015-01-01. Kada 
pripažįstamos šio fizinio asmens pajamos? 

Atsakymas. Šiuo atveju pajamos pripažįstamos vadovaujantis pinigų apskaitos principu 
(kada faktiškai gaunamos), taigi, toks asmuo privalo 2015 m. apskaičiuoti ir sumokėti 5 % 
privalomuosius atskaitymus. 

 

3. Jei žaliavinę medieną arba nenukirstą mišką 2014 m. gruodžio mėn. parduoda fizinis 
asmuo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio 
mokėtoju ir/arba kuris savo individualiai veiklai priskyrė naudojamą ilgalaikį turtą ir išrašo 
sąskaitą apmokėjimui, tačiau pirkėjas sąskaitą apmoka po 2015-01-01. Kada šiuo atveju turi 
būti pripažįstamos fizinio asmens gautos pajamos? 

Atsakymas. Šiuo atveju pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą 
(pajamos pripažįstamos tada, kai žaliavinė mediena arba nenukirstas miškas yra parduoti, t. y. 
sąskaitos išrašymo diena). Šiuo atveju 2015 m. 5 % privalomųjų atskaitymų mokėti nereikia. 

 
4. Jei žaliavinę medieną arba nenukirstą mišką 2014 m. gruodžio mėn. parduoda 

juridinis asmuo ir išrašo sąskaitą apmokėjimui, tačiau pirkėjas faktinį apmokėjimą įvykdo po 
2015-01-01. Ar juridiniam asmeniui 2015 m. reikia mokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus? 

Atsakymas. Šiuo atveju pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą 
(pajamos pripažįstamos sąskaitos išrašymo dieną). Vadinasi, 2015 metais 5 % privalomųjų 
atskaitymų nuo pajamų, gautų už 2014 m. parduotos žaliavinės medienos arba nenukirsto 
miško mokėti nereikia. 

 
 

 
Viršininko pavaduotojas, 
atliekantis viršininko funkcijas  Dainoras Bradauskas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


