Vilnius, 2017 m. gruodžio 20 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

DĖL NEPROGNOZUOJAMO MOKESČIŲ DIDINIMO LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO
PAKEITIMO PROJEKTU
Investuotojų forumas teikia pastabas dėl Vyriausybės svarstomo nutarimo projekto 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:
-

Mokesčių didinimas 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“; bei punktui 4.2 – “Nedidinti bendros mokestinės
naštos verslui ir vadovautis principu, kad vieni mokesčiai būtų didinami mažinant kitus. Siūlomus
mokestinius pakeitimus iš anksto aptarti su susitarimą pasirašiusių organizacijų atstovais;”

-

Vyriausybės programoje yra užsimenama tik apie apmokestinimo reglamentavimo efektyvumo ir
tobulinimo galimybių įvertinimą, o ne mokesčių didinimą. Programos įgyvendinimo priemonių plane
yra akcentuojamos lošimų ir loterijų žaidėjų apsaugos stiprinimo priemonės, tokios kaip loterijų
žaidėjų tinkamo amžiaus užtikrinimas, ar, pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims,
tačiau tarp priemonių nėra mokestinės naštos didinimo.

-

Įstatymo pakeitimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad siūlomi pakeitimai neturės
neigiamų pasekmių, tačiau akivaizdu, kad mokesčių didinimas turėtų neigiamą poveikį verslo
sąlygoms ir jas būtina įvertinti siekiant pamatuoto ir pasverto reguliavimo.
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-

Mokesčių didinimas pagal siūlomus pakeitimus, dėl sumažėjusios apyvartos ir pelno turėtų ženklų
neigiamą poveikį Lietuvos tautinio olimpinio komiteto metiniam biudžetui. Dėl mokesčių padidinimo
mažėtų Lietuvos olimpinio judėjimo finansavimas ir jį reikės kompensuoti valstybės biudžeto
lėšomis arba mažinti sporto federacijų, komandų ir sportininkų finansavimą.

Investuotojų forumas ragina:
-

Atsisakyti neproporcingo ir neplanuoto mokesčių didinimo;
Laikytis Vyriausybės programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano
Geriau įvertinti įstatymų pakeitimo poveikį verslo sąlygoms, visuomenei ir sporto bendruomenei;

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