Vilnius, 2017 m. lapkričio 29 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

DĖL NEPROGNOZUOJAMO MOKESČIŲ DIDINIMO LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO
PAKEITIMO PROJEKTU
Investuotojų forumas atkreipia dėmesį į Vyriausybės svarstomą nutarimo projektą DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-326 4 IR 5 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1191.
Įstatymo pakeitimo projekto rengėjai siūlo didinti loterijų organizatorių mokamą mokestį nuo 5 iki 10
procentų, išlaikant prievolę pagal įstatymą 8 proc. nuo išplatintų loterijų bilietų vertės skirti labdarai arba
paramai.
Atsižvelgiant į tai, kad:
-

Įstatymo projektas nebuvo ir neplanuojamas derinti su visuomene ir suinteresuotomis grupėmis;

-

Prieštarauja šių metų spalio 16 d. LR Vyriausybės pasirašyto susitarimo dėl šalies pažangai būtinų
reformų punktui 4.1 – „Užtikrinti prognozuojamą, kuo paprastesnę, aiškią, sąžiningą ir
konkurencingą mokestinę aplinką“;

-

Mokestinio įstatymo pakeitimą rengiamasi priimti nesilaikant pusmečio termino įstatymo
įsigaliojimui, jį paskutinę akimirką prijungiant prie valstybės biudžeto teisės aktų pakeitimų ir taip
atimant galimybę investuotojams ir visuomenei dalyvauti diskusijoje dėl įstatymo pakeitimo;

-

Aptariamas įstatymo pakeitimo projektas LR Seime registruotas lapkričio 27 d., o jau lapkričio 30
d. jis gali būti svarstomas LR Vyriausybės posėdyje, apie tai neinformavus nei vienos
suinteresuotos šalies;
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-

Mokesčių pakeitimas pagal siūlomus pakeitimus sumažins Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
metinį biudžetą trečdalius– tiek mažės Lietuvos olimpinio judėjimo finansavimas ir jį reikės
kompensuoti valstybės biudžeto lėšomis arba mažinti sporto federacijų, komandų ir sportininkų
finansavimą.

Investuotojų forumas ragina:
-

Susilaikyti nuo skubotų ir nepasvertų mokesčių įstatymų pakeitimų;
Įtraukti visuomenę ir suinteresuotas grupes į įstatymų pakeitimų aptarimą;
Geriau įvertinti įstatymų pakeitimo poveikį visuomenei ir sporto bendruomenei;

Pagarbiai
Investuotojų forumo vardu
________________
Rūta Skyrienė
Asociacijos „Investors' Forum“ vykdomoji direktorė
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