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Lietuvos Respublikos finansų ministerijai      2015 06 18 

 

Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 85, 87, 
90, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-
569 10, 12, 50, 56 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23, 24, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo, 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 12 straipsnio 
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 33, 34, 
35, 36, 40(1), 47, 51, 52 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, 
Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 6 ir 7 straipsnių 
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklių 
įstatymo Nr. I-1163 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčio už 
valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 7 straipsnio ir V 
skyriaus pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 
straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 

 

 Investuotojų forumo mokesčių darbo grupė skubos tvarka išnagrinėjo teikiamus 
pakeitimų projektus ir teikia žemiau išdėstytas savo pastabas bei pasiūlymus.  

 Pirma, norime pastebėti, kad itin didelės apimties pakeitimų paketas buvo 
pateiktas susipažinimui ir pastaboms pareikšti per dvi darbo dienas, kai normalus 
derinimo terminas yra 10 darbo dienų. Investuotojų forumas visuomet pasirengęs 
konstruktyviai bendradarbiauti su valdžios institucijomis, ir to paties tikisi iš valdžios 
institucijų. Tačiau asocijuotos struktūros, tokios kaip Investuotojų forumas, negali 
kokybiškai išnagrinėti projektų ir suderinti narių nuomones per dvi darbo dienas. Todėl 
tikimės, kad ateityje bus laikomasi normalių derinimo terminų. 

Antra, norime bendrai pastebėti, kad priešingai paketo aiškinamajame rašte 
dėstomiems teiginiams, kad projektų tikslas – gerinti verslo aplinką ir mažinti 
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administracinę naštą, iš tiesų nemažai pasiūlytų pakeitimų pablogintų verslo aplinką ir 
padidintų administracinę naštą. 

Toliau pateikiame išsamesnius komentarus ir pastabas tais klausimais, kurie 
aktualiausi Investuotojų forumo nariams. 

 

Dėl PVM ir akcizų mokėjimų terminų pakeitimo 

Įvertinę akcizų ir avansinio PVM mokėjimų naujus terminus (už antrąjį mokestinio 
laikotarpio dešimtadienį mokėti akcizus iki to paties mėnesio 25 dienos ir avansinį PVM 
mokėjimą mokėti tik vieną kartą per mėnesį, t. y., iki atitinkamo mėnesio 5 dienos) ir 
palyginę juos su įmonių taikomais bei vyraujančiais rinkoje atsiskaitymų terminais, 
manome, kad mokesčių mokėtojai negalės įvykdyti mokestinių prievolių sutrumpintais 
terminais. Šie pakeitimai pirmiausiai neigiamai įtakotų įmonių apyvartinį kapitalą ir 
atsiskaitymus tiek su tiekėjais, tiek su biudžetu, dėl ko tektų ieškoti išorinių finansavimo 
šaltinių. Svarbu pažymėti, jog mokesčių mokėtojai jau dabar kredituoja valstybės 
biudžetą pervesdami avansinius PVM mokėjimus bei pirmojo mėnesio dešimtadienio 
akcizų mokesčius. 

Tuo pačiu prarandama galimybė išvengti PVM permokų tais atvejais, kai 
avansinis mokėjimas viršija už atitinkamą mėnesį faktiškai mokėtiną PVM sumą. Šiuo 
metu permokų klausimas išsprendžiamas pateikiant PMV deklaraciją trečio avansinio 
mokėjimo dieną ir taip nemokant trečio avansinio mokėjimo, bet sumokant skirtumą tarp 
faktiškai mokėtino ir dviejų avansinių PVM mokėjimų. 

Siūlome: 

i) Mokėti akcizus tik vieną kartą, pvz.: iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 
20 d. arba 25 d., tokiu būdu suvienodinant akcizų ir PVM mokėjimo 
terminus; 

ii) Perkelti PVM avansinio mokėjimo terminą iš 5 d. į 20 d., paliekant teisę, 
matant kad susidarys permoka, pateikti deklaraciją iki 17 d. ir taip vietoj 
avanso mokėti tik galutinę PVM sumą.  
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Dėl akcizų deklaracijos, kurią teikia akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, 
registruotas gavėjas ar registruotas siuntėjas, termino pakeitimo 

Manome, kad sutrumpinus akcizų deklaracijos ruošimo ir pateikimo terminą 3 d., 
padidės netikslumų tikimybė ir mokesčio mokėtojams, kurie nuolat gabena produktus į 
kitas ES šalis nares, gali tekti atlikti deklaracijų korekcijas ir už tą patį mokestinį 
laikotarpį jas teikti pakartotinai, kadangi deklaracijų ruošimui naudojama ne tik mokesčio 
mokėtojų turima, bet ir iš kitose ES šalyse narėse registruotų akcizais apmokestinamų 
prekių sandėlių gaunama informacija, kurią pvz., išvežus produktą paskutinę mėn. 
dieną, Akcizų judėjimo ir kontrolės sistemoje (EMCS) galima pamatyti tik kito mėn. 7 - 8 
d. (3 d. skiriamos gabenimui ir 5 d. - gavimo sistemose patvirtinimui). Tokiu atveju 
deklaracijos ruošimui liktų 4 – 5 d., neatsižvelgiant į jų tarpą patenkančias poilsio ir 
švenčių dienas. 

Siūlome: 

Atsižvelgiant į aukščiau siūlomus akcizų mokėjimo terminus, akcizų deklaracijas 
teikti iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 17 d. arba 22 d. 

  

Dėl pakeitimų, susijusių su gyventojų pajamų mokesčio deklaravimu 

Panaikinus metinę pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją, 
tačiau paliekant prievolę teikti mėnesinę pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės 
pajamų, deklaraciją, kurioje būtų deklaruojamos per atitinkamą mėnesį išmokėtos tiek 
apmokestinamosios, tiek neapmokestinamosios išmokos pagal kiekvieną gyventoją ir 
išskaičiuotą pajamų mokestį, verslui žymiai išaugtų administracinė našta. GPM 
deklaracijose plečiamas deklaruotinų dalykų sąrašas. Jeigu dabar išmokas, priskirtas 
neapmokestinamosioms pajamoms, mokesčių mokėtojai deklaruoja kartą per metus, tai 
siūloma daryti kartą per mėnesį. 

Atsižvelgiant į mėnesinių deklaracijų pateikimo termino sutrumpinimą ir deklaracijų 
detalumą, didelį darbuotojų skaičių turintiems mokesčių mokėtojams būtų sudėtinga 
įvykdyti keliamus reikalavimus per naujai nustatytą laiką.   

Siūlome: 

i) Palikti dabar galiojančią pajamų mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarką 
arba 
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ii) Panaikinti metinę pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, 
deklaraciją, paliekant tik mėnesinę deklaraciją, kuri būtų teikiama iki 
mokestinio laikotarpio kito mėnesio 22 d. ir pajamų mokestis sumokamas 
iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 25 d.; 

iii) Suvienodinti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų 
mokesčio deklaracijų ruošimo taisyklės, t. y., deklaruoti ir įmokas bei 
mokesčius mokėti tik  nuo išmokėtų sumų.  
 
 

 
Dėl mokesčių ir įmokų skaičiuojamų nuo darbo pajamų apskaičiavimo ir administravimo  
 

Ne kartą esame viešai teigę ir norime priminti, kad verslui kyla labai didelė 
administracinė našta dėl to, kad pagal tą pačią darbo sutartį gaunamos išmokos 
skirtingai apmokestinamos GPM, PSD, Sodros įmokomis ir įmokomis į garantinį fondą. 
Be to, kol yra keli įmokų administratoriai, tol jie niekaip nesugeba suderinti deklaracijų 
formų, deklaravimo ir mokėjimo terminų. Pakartotinai siūlome kuo greičiau perduoti 
Sodros įmokų administravimą VMI. Tai paskatins deklaracijų formų, deklaravimo ir 
mokėjimo terminų suvienodinimą, ženkliai sumažins administracinę naštą verslui ir 
taupys mokesčių administravimo išlaidas. 

  
Siūlome: 
i) Perduoti Sodros įmokų administravimą VMI.  

 
 
Dėl avansinio nekilnojamojo turto ir avansinio pelno mokesčių mokėjimo terminų  
 

Manome, kad, atsižvelgiant į pakeitimų tikslus, taip pat galėtų būti suvienodinti 
nekilnojamojo turto ir pelno mokesčio avansinių mokėjimų terminai. 
 

Siūlome: 
i) Mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį keturis kartus ir abiejų 

mokesčių avansinius mokėjimus atlikti iki kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio 
paskutinio mėnesio 15 dienos.  

 
Įstatymų pakeitimų projektų aiškinamajame rašte teigiama, jog projektais 

siekiama gerinti verslo aplinką ir mažinti  administracinę naštą, todėl kviečiame 
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atsižvelgti į pateiktas pastabas ir koreguoti įstatymų pakeitimų projektus, arba jų 
atsisakyti, kad būtų pasiektas deklaruojamas tikslas. 

 

Pagarbiai, 

 

 

Rūta Skyrienė 

Vykdomoji direktorė     

 


