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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
REGISTRACIJOS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. XIII-2690 PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ ĮSTATYMO
NR. XIV-196 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO
Teikiame išvadoms gauti Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos
mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos
alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau kartu
– Projektai).
Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr.
XIII-2690 pakeitimo įstatymo projektu siekiama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (toliau – ŠESD) kiekį. Projektu įgyvendinamas principas „teršėjas moka“. Ekonominėmis
priemonėmis siekiama motorinių transporto priemonių (M1 ir N1 klasė) (toliau – TP) valdytojus
rinktis mažataršes TP. Dabar galiojantis mokestis keičiamas, nustatant prievolę TP valdytojams,
kurių TP išmeta į aplinką 131 ir daugiau gramų CO2 vienam kilometrui nuvažiuoti, mokėti
Motorinių transporto priemonių taršos mokestį registruojant TP pirmą kartą ir kasmet pasibaigus
kalendoriniams metams už naudojimąsi TP. Įgyvendinus projektą, iki 2030 m. bus sumažinti ŠESD
išmetimai 9 procentais, lyginant su 2005 m. Šiam tikslui pasiekti planuojama surinkti apie 130-170
mln. Eur pajamų, kurios būtų panaudotos darnaus judumo priemonėms finansuoti. Projektui
įgyvendinti reikėtų 140 tūkst. Eur, o mokesčio administravimui kasmet po 80 tūkst. Eur valstybės
biudžeto lėšų.
Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 30 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektu siekiama sustiprinti finansavimą Darnaus judumo priemonėms įgyvendinti. Į
Darnaus judumo fondą pervestos lėšos Motorinių transporto priemonių taršos mokesčio įstatymo
nustatyta tvarka būtų skiriamos savivaldybių darnaus judumo priemonių, tokių kaip
alternatyviaisiais degalais varomų TP naudojimo skatinimas, alternatyviųjų degalų ir transporto
infrastruktūros kūrimas ir plėtra, vidaus degimo varikliais varomų TP ribojimo miestuose
įrengimas, vidaus degimo varikliais varomoms TP perdarymas į alternatyviaisiais degalais varomas
TP, aplinkos oro taršos mažinimo, visuomenės informavimo ir švietimo, įgyvendinimo
finansavimui.
Projektais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano 6.1.2 veiksmo nuostatos, kurios numato parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą.
Projektais neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
Projektais nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus
ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles.
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Numatomas
konsultavimasis
su visuomene. Konsultavimosi tikslas – surinkti ir
apibendrinti visuomenės pastabas dėl rengiamų Projektų. Konsultavimosi būdas – vieša
konsultacija. Konsultavimosi terminas 1 mėnesis.
Projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje
sistemoje (https://tais.lrs.lt).
Projektus parengė Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių
priemonių departamento (direktorius Inesis Kiškis, tel. 8~618 12760, el. p. inesis.kiskis@am.lt)
Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus (vedėja Živilė Liberienė, tel. 8~677 55774, el. p.
zivile.liberiene@am.lt) vyriausiasis specialistas Aidas Juozapaitis (tel. 8~696 94356, el. p.
aidas.juozapaitis@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Aiškinamasis raštas, 7 lapai.
2. Nutarimo projektas, 1 lapas.
3. Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 pakeitimo
įstatymo projektas, 8 lapai.
4. Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, 1
lapas.
5. Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
lyginamasis variantas, 2 lapai.
6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai.

Aplinkos ministerijos kanclerė

Sigita Vasiljevaitė

Aidas Juozapaitis, 8~696 94356, el. p. aidas.juozapaitis@am.lt
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APLINKOS MINISTERIJOS 2021RAŠTO NR. (15-3)-D8(E)ADRESATŲ SĄRAŠAS
1. Finansų ministerijai
2. Susisiekimo ministerijai
3. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
4. Teisingumo ministerijai
5. Žemės ūkio ministerijai
6. Vidaus reikalų ministerija
7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
8. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai
9. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
10. Valstybinė mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
11. Lietuvos statistikos departamentui
12. Valstybės įmonei „Regitra“
13. Lietuvos pramonininkų konfederacijai
14. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybai
15. Autogamintojų ir importuotojų asociacijai
16. Lietuvos verslo konfederacijai
17. Lietuvos savivaldybių asociacijai
18. Asociacijai „Investor’s Forum“
19. Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“
20. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai
21. Lietuvos laisvosios rinkos institutui
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