(konkretus pavyzdys su
100 t. plastiko pakuočių
atliekų)

Dėl taršos
mokesčio
apskaičiavimo
2021 m. užduotis – Plastikinei,
įskaitant PET, pakuotei – 50
proc., iš kurių ne daugiau kaip
13 proc. gali būti panaudota
energijai gauti

2022 m. užduotis – Plastikinei,
įskaitant PET, pakuotei – 65
proc., iš kurių ne daugiau kaip
10 proc. gali būti panaudota
energijai gauti

Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis, atsižvelgiant į tiektų
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių kiekį (nepriklausomai, ar
pakuotė perdirbama / neperdirbama):
Ne mažiau kaip 37
proc. šio kiekio (t.y.
37 t.) – perdirbimui

13 %

Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis, atsižvelgiant į tiektų
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių kiekį (pakuotė diferencijuojama
į perdirbamąją ir neperdirbamąją).
Ne mažiau kaip 55
proc. (t.y. 55 t.) –
perdirbimui

PERDIRBAMA PAKUOTĖ:
Gamintojas/importuotojas turi turėti dokumentus,
įrodančius kad ne mažiau kaip 65 proc. į vidaus rinką
išleistų plastikinių pakuočių atliekų buvo sutvarkyta, kad
būtų atleistas nuo aplinkos teršimo pakuotės atliekomis
mokesčio. Iš to kiekio ne daugiau kaip 10 proc. atliekų
gali būti panaudota energijai gauti, likę 55 proc. atliekų
turi būti perdirbta.

Mokama pakuočių tvarkymo
organizacijai už pakuočių atliekų
sutvarkymą / Įrodančių
dokumentų išrašymą:

37%

Iki 13 proc. šio
kiekio (t.y. 13 t.) –
energijai gauti

10 t

55%

10%

Iki 10 proc. šio
kiekio (t.y. 10 t.) –
energijai gauti

NEPERDIRBAMA PAKUOTĖ:
Gamintojas/importuotojas turi turėti dokumentus, įrodančius kad
ne mažiau kaip 10 proc. į vidaus rinką išleistų plastikinių pakuočių
atliekų buvo panaudota energijai gauti, kad būtų dalinai atleistas
nuo aplinkos teršimo pakuotės atliekomis mokesčio. Kadangi
neperdirbamosios pakuotės atliekų neįmanoma perdirbti, lieka
neįvykdyta pakuočių atliekų perdirbimo užduotis (55 proc.), už
kurią gamintojas/importuotojas privalės sumokėti aplinkos
teršimo pakuotės atliekomis mokestį.

Už 10 tonų šio kiekio
bus suteikiami
Įrodantys dokumentai

55 t

Už 55 tonas šio
kiekio reikės
susimokėti taršos
mokestį

Jeigu pavedimo davėjui bus suteikta Įrodančių dokumentų už 5 tonų į vidaus į rinką išleistos
neperdibamos pakuotės sutvarkymą – tada bus privaloma sumokėti taršos mokestį už 60 tonų, jeigu už
1 toną į vidaus į rinką išleistos neperdibamos pakuotės sutvarkymą – tada bus privaloma sumokėti
taršos mokestį už 64 tonų pakuočių kiekio.

Nuo 2025 metų – pasibaigus
pereinamajam laikotarpiui –
mokestis gamintojui ir (ar)
importuotojui bus skaičiuojamas
už visą jo rinkai patiektą
neperdirbamų pakuočių kiekį.

SVARBU:
Teikiant 2022 m. planuojamus tiekti vidaus rinkai
pakuočių kiekius Organizacijai, gamintojai ir
importuotojai
turės
išskirti
perdirbamos
ir
neperdirbamos pakuotės kiekius (pagal pakuočių
medžiagą).

