
Lengvųjų automobilių ekologinis mokestis (CO2) 

Kodėl jo reikia? 
1. Pratinti/ugdyti  vairuotojus rinktis mažiau taršias TP (transporto priemones). Perkant 

naudotus automobilius, pasidomėti CO2 išmetamųjų dujų kiekiu, ar yra veikiantis 
katalizatorius (dažniausiai jie tiesiog išpjaunami ir priduodami į metalo laužą). 

2. Mažesnis automobilis, nebūtinai taupus ir ekologiškas. 
3. Siekis sumažinti miesto taršą. Jei visos TP turės tvarkingas išmetimo sistemas, tikimasi 

sumažinti taršą mieste, gyvenamųjų rajonų prieigose. 
4. Paveikti vartotoją/vairuotoją rinktis automobilį, kuris atitiktų jo optimalius poreikius bei 

aplinkosaugos reikalavimus. 
5. Mokestis būtų minimalus tiems, kurie naudoja LPG/CNG dujas ir dyzelinu varomus 

automobilius.  
6. Skatinimas labiau prižiūrėti automobilį, rūpintis jo technine būkle. Tvarkingas automobilis = 

malonus važiavimas. 
7. Siekis pašalinti/utilizuoti kiemuose stovinčius nenaudojamus automobilius. Tai padarytų 

savininkas, nes mokęstis įpareigotų netiesiogiai pasirupinti savo turtu.  
8. Esame ES valstybė, tad turime siekti atsijauninti parką arba pirkti mažiau taršias priemones. 

 

Kodėl jo nereikia? 
1. Nes jo niekada nebuvo. 
2. Nes neaišku, kodėl ir už ką mokėtumę. 
3. Neaišku kur nukeliautų surenkami pinigai. 
4. Nes nenoriu atsikratyti savo senu netinkamu eksploatuoti automobiliu. 

Surenkamo mokęsčio panaudojimas 
Surenkamas mokestis galėtų būti skiriamas miesto gatvių remontui, gyvenamųjų daugiabučių 
aikštelių asfaltavimui, priežiūrai. Alternatyva – mokestis skiriamas įrengti žalius plotus šalia 
gyvenamųjų namų, tie kas teršia - prisideda prie žalių parkų kūrimo. 

Mokęsčio sudedamosios yra šios: 
 Koef. Sudedamosios dalies pavadinimas, matavimo vienetai 
A 0.52 CO2 emisija, (g/km) gramais/kilometrui 
B 0.3 Variklio galia, (kW) kilovatais 
C 0.005 Variklio darbinis tūris, (cm3) kūbiniais centimetrais 
D 0.7 TP pagaminimo metai, amžius 
E 0.01 Svoris, (kg) kilogramais 
Pateikiami kelių automobilių galimi CO2 mokęsčio skaičiavimai yra pavyzdiniai, emisijos ir kitos 
sudedamosio paimtos remiantis gamintojo pateiktais šaltiniais: 

0.52 0.3 0.005 0.7 0.01 koeficientai 
   A B C D E 

     CO2, 
g/km 

Galia, 
kW 

Tūris, 
cm3 metai svoris, kg 

     
160 55 1600 1996 1160 Renault Megane '96 

 

Mėnesio 
įmokos 

83.2 16.5 8 9.8 11.6 129.10 LTL 
 

10.76 LTL 
  
         

     



 

159 74 1600 2003 1630 Renault Megane '03 
   82.68 22.2 8 4.9 16.3 134.08 LTL 
 

11.17 LTL 

          
     232 66 2000 1990 1230 Audi 80 '90 

   120.64 19.8 10 14 12.3 176.74 LTL 
 

14.73 LTL 

          
     176 160 2500 2007 1585 BMW 525 '07 

   91.52 48 12.5 2.1 15.85 169.97 LTL 
 

14.16 LTL 

          
     176 147 2000 2008 1280 Audi A3 '08 

   91.52 44.1 10 1.4 12.8 159.82 LTL 
 

13.32 LTL 

          
     260 175 3000 2008 2780 Audi Q7 '08 

   135.2 52.5 15 1.4 27.8 231.90 LTL 
 

19.33 LTL 

          
     332 309 4200 2009 1600 Audi R8 '09 

   172.64 92.7 21 0.7 16 303.04 LTL 
 

25.25 LTL 

 

Įvedus mokęstį, reiktų pasvarstyti apie lengvatas. Kitų šalių pavyzdžiai. 
Lengvatos hibridiniams ar aplinkai draugiškiems automobiliams: 

Prancūzija: fiziniai asmenys gauna 2 tūkst. eurų, o juridiniai – 700 eurų nuolaidą nuo prekybos 
agento siūlomos mažmeninės kainos. 
Portugalija: 50 proc. nuolaida pridėtinės vertės mokesčiui. 
Nyderlandai: atsižvelgiant į degalų sąnaudas, taikoma nuolaida vartotojo mokesčiui iki 6,4 tūkst. 
eurų. 50 proc. mažesnis transporto priemonės mokestis, jei benzininio variklio CO2 emisija mažesnė 
nei 110, o dyzelinio – 95 g kilometrui. 
Liuksmeburgas: jei CO2 emisija mažesnė nei 120 g kilometrui – 750 eurų mokesčių nuolaidos. 
Švedija: 10 tūkst. SEK nuolaida fiziniams asmenims, perkantiems aplinkai draugišką automobilį 
(etalonu laikomas hibridinis modelis, kurio CO2 emisija mažesnė nei 120 g kilometrui); tokį 
automobilį perkančios bendrovės gauna 40 proc. mokesčių nuolaidų. 
Austrija: hibridinis automobilis, daugiau nei 1 km galintis nuvažiuoti naudodamas vien elektros 
energiją, gauna 500 eurų mokesčių lengvatą; ši nuostata taikoma ir E85 degalus, CNG ar LPG dujas 
naudojantiems automobiliams. 
Be to, jei CO2 emisija mažesnė nei 120 g kilometrui – suteikiama 300 eurų mokesčių lengvata; jei 
CO2 emisija didesnė nei 180 g kilometrui – mokestis padidinamas 25 eurais už kiekvieną papildomą 
CO2 gramą. (2010-aisiais šis reikalavimas bus sugriežtintas iki 160 g kilometrui). 
Italija: visiems aplinkai draugiškiems automobiliams – iki 2,8 tūkst. eurų mokesčių nuolaidos. 
Ispanija: dviejuose regionuose perkantiems hibridinius automobilius mokamos 2 tūkst. ir 1,89 tūkst. 
eurų kompensacijos. 
Belgija: jei CO2 emisija mažesnė nei 105 g kilometrui – 15 proc. mokesčių nuolaida, bet ne didesnė 
kaip 4,35 tūkst. eurų; jei CO2 emisija mažesnė nei 115 g kilometrui – 3 proc. mokesčių nuolaida, bet 
ne didesnė kaip 810 eurų. 
Graikija: hibridiniai automobiliai atleidžiami nuo pardavimo mokesčių. 
Vengrija: hibridiniams automobiliams fiksuotas itin mažas registracijos mokestis. 
Slovėnija: jei automobilio CO2 emisija mažesnė nei 110 g kilometrui, jis atleidžiamas nuo pardavimo 
mokesčių. 
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