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DĖL ŽALIAVINĖS MEDIENOS SĄVOKOS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliauVMI prie FM), išnagrinėjusi Lietuvos miškų asociacijos paklausimą dėl žaliavinės medienos
sąvokos, bei atsižvelgusi į Aplinkos ministerijos nuomonę šiuo klausimu, informuoja:
Pagal 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.
Patvirtinus naują Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš
pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
aprašo redakciją, žaliavinės medienos sąvokos apraše buvo atsisakyta. Tokie pakeitimai buvo
atlikti atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. lapkričio 13 d. Konstitucinio Teismo nutarime numatyta,
kad įstatymų leidėjas gali apibrėžti įstatymuose vartojamų sąvokų turinį, tačiau iš
Konstitucijos, inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo, kylantis reikalavimas paisyti
teisės aktų hierarchijos suponuoja, kad įstatymuose vartojamų sąvokų turinys gali būti
apibrėžiamas (inter alia aiškinamas) tik įstatymu, o ne žemesnės galios teisės aktu. Vadinasi,
žaliavinės medienos sąvokos turinys turėtų būti apibrėžtas Miškų įstatyme, kuriame ši sąvoka
yra vartojama.
Šiuo metu yra parengtas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas, kuriame numatyta papildyti Miškų įstatymo 2 straipsnį 29 dalimi:
„29. Žaliavinė mediena – miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos
gaminiams ruošti“. Šis terminas yra aprobuotas ir įtrauktas į Lietuvos Respublikos terminų
banką, kuriame numatyta tokia termino žaliavinė mediena apibrėžtis: miško žemėje nukirstų
medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti.
Įvertinus Aplinkos ministerijos nuomonę dėl žaliavinės medienos sąvokos, konstatuotina,
kad privalomieji atskaitymai iš pajamų, gautų už žaliavinę medieną turi būti mokami, jeigu
parduodama:
- apvalioji malkinė mediena, skirta kurui;
- iš medžių stiebų pagaminti pjautinieji rąstai, popiermedžiai, tarrąsčiai, malkinė
mediena (neskaldytos malkos), plokščių mediena ir kiti apvaliosios medienos
sortimentai, skirti medienos gaminiams ruošti,
- rąstai ir rąsteliai;
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Privalomųjų atskaitymų iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, nereikia
mokėti, jeigu pajamos gaunamos pardavus gaminius, pagamintus iš žaliavinės medienos, t. y.:
- skaldytas malkas;
- lentas;
- skiedras biokurui ir kitus iš žaliavinės medienos pagamintus gaminius.
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