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Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai                                                                          2018 m. gegužės 11 d. 
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
 
 
 
 
 

DĖL STRUKTŪRINIŲ REFORMŲ 
 

Atsakydami į 2018 m. gegužės 11 d. el. dokumentą "Dėl struktūrinių reformų" (dokumento numeris (14.1-
01)-6K-1802558) konstatuojame, kad asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), 
jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką, ir toliau iš esmės palaiko 
mokesčių reformą įgyvendinamą šiuo teisės aktų pakeitimų paketu: 
 
https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c0a37f01520311e88525a4bc7611b788?positionInSearchResults=0&
searchModelUUID=24ba7026-6389-4b76-b7fd-e4f27e2a6ae6 
 
bei socialinio draudimo ir pensijų reformą, įgyvendinamą šiuo pakeitimų paketu:  
 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/af042d704f9811e88525a4bc7611b788 
 
Taipogi turime pastebėti, kad dėl itin trumpų terminų neįmanoma detaliai peržiūrėti ir kokybiškai pateikti 
išsamias pastabas. Todėl čia pateikiame tik esmines pastabas. 
 
DĖL SOCIALINIO DRAUDIMO IR PENSIJŲ REFORMOS 
 
Socialinio draudimo ir pensijų reformos teisės aktų pakeitimų pakete pasigedome konkrečių socialinio 
draudimo įmokų tarifų, kurie įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.  
 
Viena vertus, reikėtų atsisakyti ydingos praktikos kad įmokų tarifai paskelbiami tik metų pabaigoje 
įsigaliojančiais teisės aktais. Kita vertus, žinodami kai kurių Seimo narių pasipriešinimą dėl bendrojo tarifo 
sumažinimo 2 procentiniais punktais, matome didelę riziką, kad nepriėmus pastarojo pakeitimo kartu su 
visu teisės aktų paketu dabar, liks didelė rizika, kad metų gale šis pakeitimas nebus padarytas. Tuomet 
iškils grėsmė visai reformos koncepcijai, nes bus labai sunku įgyvendinti 2+4 principą. 
Siūlome įmokų tarifus nustatyti kartu su visais pakete teikiamais pakeitimais. 
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GPM – ATIMAMOS IŠLAIDOS 
 
Padidėję iki 4 procentinių punktų darbuotojų įmokos į pensijų fondus turi „tilpti“ į tuos pačius 2,000 EUR, 
kurie buvo skirti III pakopai ir gyvybės draudimui. Manome, kad norint paskatinti kaupimą būtina šią 
atamanų išlaidų sumą didinti. Kiek – tam turi būti atlikti pagrįsti skaičiavimai. 
 
DĖL NEKILONOJAMO TURTO MOKESČIO 
 
Investuotojų forumas pasisako už visuotinį nekilnojamo turto mokestį tiek gyventojams, tiek juridiniams 
asmenims, įskaitant savivaldybių ir valstybės įmones. Siūlome už pagrindą imti Lietuvos banko pasiūlytą 
modelį, tik galbūt nereikia tiek daug pakopų. 
 
Jeigu būtų apmokestinamas visas turtas (atsisakoma pirmojo būsto išimties), tuomet apskaičiuojant 
mokestį gyventojams turėtų būti atsižvelgiama ne į NT paskirtį, o į grynąją vertę (t.y. iš mokestinės vertės 
atėmus kredito įstaigų suteiktas paskolas NT įsigijimui). Tam kad pastarąja išlyga nebūtų piktnaudžiaujama 
skolon perkant itin brangų turtą, svarstytina numatyti maksimaliai leidžiamą atimti kredito sumą. 
 
DĖL AKCIZŲ IR ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS  
 
Akcizų įstatymo pakeitimo projektu siūloma per ateinančius tris metus reikšmingai didinti tabako akcizus.  
 
2016 m. didinant tabako akcizus buvo planuojama surinkti papildomai 23 mln. EUR į biudžetą. Faktiškai 
papildomai buvo surinkta apie 9 mln. EUR. Tuo tarpu pagal tuščių pakelių tyrimą, 2017 IV ketv. ne Lietuvos 
rinkai skirtų tabako pakelių paplitimas Lietuvoje padidėjo iki 19.6%. Tai yra 2.1 procentinio punkto 
daugiau, nei 2016 IV ketv. (17.5%) ir 1.3 procentinio punkto daugiau nei 2017 II ketv. (18.3%).  
 
Kai nelegalių cigarečių paplitimas yra didelis (apie 20 proc.), galima laikyti, kad šešėlinės prekės yra laisvai 

prieinamos, visi norintys gali jas lengvai nusipirkti. Dėl aukšto pelningumo ir mažos rizikos į cigarečių 

kontrabandą yra įsitraukęs organizuotas nusikalstamumas, kuris gautą pelną naudoja kitai nusikalstamai 

veiklai finansuoti. Augant nelegaliai prekybai auga ir korupcijos lygis, kas mažina investicinį valstybės 

patrauklumą. Akcizas yra veiksminga priemonė mažinti rūkymą, jeigu yra užtikrinamas jo efektyvumas, 

t.y. jeigu padidinus mokestį, akcizo padidėjimas yra perkeliamas į galutinę kainą ir vartotojai rinkoje neturi 

pigesnių alternatyvų. Deja, Lietuvos patirtis rodo, kad akcizų didinimas ne visada didina mokestines 

pajamas (dėl šešėlinės rinkos) tiek, kiek planuojama. 

 
Todėl abejotina, ar į biudžetą bus surinktos tokios sumos, kokios įvardinamos projekto paaiškinamajame 
rašte. Juolab, kad nėra aišku, kokios (papildomos) priemonės realiai gali ir bus mestos į kovą su 
kontrabanda. 
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Siūlome apsvarstyti galimybę sušvelninti tabako akcizų didėjimo tempus labiau siejant juos su infliacijos 
rodikliais, o ne su dabar numatytais. Priešingu atveju, tikėtinas rezultatas toks, koks po 2017 m. 
padidinimo – nepasiekti biudžeto rodikliai ir auganti kontrabanda. 
 
Be to, pakeitimo projektu yra įvedamos dvi naujos tabako produktų kategorijos – kaitinamasis tabakas ir 
elektroninių cigarečių skystis. Vienam naujam produktui nustatomas fiksuotas tarifas visam laikotarpiui, o 
kitam didėjantis. Manome, kad abiejų naujų produktų atžvilgiu būtų racionalu įvesti fiksuotą tarifą ir 
ilgesnį laiką stebėti, kaip rutuliosis šių produktų vartojimas ir akcizų surinkimas. 
  
DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 
 
Lietuvoje ilgainiui susiformavo labai plati erdvė įvairiems pelno nesiekiantiems subjektams naudotis pelno 
mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymuose numatytomis lengvatomis. Skirtingai nuo kaimyninių 
valstybių, Lietuvoje minėtomis lengvatomis naudojasi komerciniais pagrindais veikiantys vaikų darželiai ir 
mokyklos, tyrimų institutai, sporto klubai, taip pat įvairiausios daugiabučių namų, garažų, sodų bendrijos, 
medžiotojų būreliai ir t.t.  
 
Siūlome visų pirma peržiūrėti ir reikšmingai susiaurinti Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 3 dalį, kur 
išvardinti visuomenei naudingi tikslai. 
 
Be to, pelno mokesčio įstatymo pakeitimu siūloma 0 procentų tarifų apmokestinti pelno dalį, tiesiogiai 
skiriamą viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti. Deja, tai yra oksimoronas, nes finansuoti 
galima tik nuosavais arba skolintais pinigais, o pelnas yra kaupimo principu apskaičiuotas laikotarpio 
rezultatas, su pinigų srautais susijęs tik netiesiogiai, per daugelį korekcijų (nusidėvėjimas ir amortizacija, 
sukaupimų ir atidėjinių pasikeitimai, nurašymai, turto ir įsipareigojimų pasikeitimai ir pan.). Tokia 
formuluote programuojamos analogiškos problemos ir mokestiniai ginčai, kaip buvo taikant iki 2000 m. 
galiojusią „investicijų“ lengvatą.  
 
Atitinkamai, šį pakeitimą dar reikia tobulinti. 
 
DĖL MOKESČIŲ PERSKAIČIAVIMO SENATIES 
 
Siūlome taikyti 3 metų senaties terminą visiems atvejams. Senaties terminas yra skirtas teisiniam 
saugumui užtikrinti. Teisinis saugumas mokesčių mokėtojams yra labai svarbus, nes tai įtakoja jų 
finansinius interesus. Projekte pateiktas išimčių sąrašas leidžia manyti, kad išimčių gali būti daugiau, nei 
įprastų senaties taikymo atvejų. Pavyzdžiui, manome, kad gyventojai nepagrįstai statomi į nelygiavertę 
padėtį, lyginant su juridiniais asmenimis, be to, nėra reikalo atskirai išskirti sandorių kainodaros atvejų, 
nes tuomet be kuris mokesčių mokėtojas, kuris turi sandorių su asocijuotais asmenimis, realiai nelabai 
pajus naudos iš senaties termino sutrumpinimo. Tas pats su beviltiškom skolom ir galimai, kai kuriais kitais 
atvejais.  Todėl siūlytumėm laikytis nuoseklios senaties termino sutrumpinimo pozicijos. 
 
Kitas aspektas – MAĮ 68 straipsnio siūlomoje 5 dalyje įtvirtinta galimybė netaikyti senaties termino, kai 
mokestinis patikrinimas yra pradedamas pagal teisėsaugos institucijos pateiktą specialisto išvadą. 
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Aiškinamajame rašte nėra paaiškinta, kokiems atvejams šį nuostata aktuali. Manytumėm, kad toks bendro 
senaties netaikymo pagrindas nepagrįstas. 
 
DĖL PALŪKANŲ MOKĖJIMO 
 
MAĮ Projekte siūloma neskaičiuoti palūkanų už Abipusio susitarimo procedūros (APS) laikotarpį. Toks 
siūlymas ir palūkanų nemokėjimas už šį laikotarpį, manytumėm, neatitiktų Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo išaiškinimo, dėl kurio, kaip nurodoma aiškinamajame rašte, ir keičiamas įstatymas. Aiškinamajame 
rašte pripažįstama, kad APS trunka ilgai, be to, APS metu mokesčių mokėtojo veiksmai neturi įtakos 
procedūros trukmei. Tokia „lengvata“ valstybei neskatina valstybės institucijų stengtis susitarti ir taip 
greičiau užbaigti APS, todėl tokio ribojimo siūlytumėm atsisakyti.  
 
DĖL ATSAKOMYBĘ SUNKINANČIŲ IR LENGVINANČIŲ APLINKYBIŲ SĄRAŠO 
 
Mūsų nuomone, atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių sąrašo įtvirtinimas MAĮ yra 
perteklinis. Visų pirma, įtvirtinus, jog baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus skiriamos vadovaujantis 
protingumo ir teisingumo kriterijais, yra nustatomas pakankamas (ir sveikintinas) baudų skyrimo kriterijus, 
o atsakomybę sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės galėtų būti įtvirtinamos praktikoje ir VMI lygio 
teisės aktuose ar net rekomendacijose. Antra, baigtinis tokių aplinkybių sąrašas tikrai negali būti išsamus 
aplinkybių, į kurias galima būtų atsižvelgti skiriant baudas, sąrašas. Trečia, kai kurios MAĮ projekte 
nurodytos aplinkybės nėra iki galo aiškios ir pagrįstos (pvz., MAĮ 69 straipsnio taikymas ne visais atvejais, 
vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, sunkina atsakomybę; neaišku, kas laikytina 
piktnaudžiavimu teisėmis, be to, didelė žala biudžetui gali būti sąlygota ir skirtingo teisės aktų aiškinimo; 
ir t. t.). Todėl siūlytumėm atsisakyti baigtinio atsakomybę sukinančių ir lengvinančių aplinkybių sąrašo 
įtvirtinimo įstatymo lygiu.  
 
DĖL MINIMALIŲ PATIKIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJO KRITERIJŲ 
 
MAĮ 2 straipsnio 8 dalies 1 punkte siūlomas kriterijus (ypač – jo siejimas su konkrečia suma, t. y. 15 000 
EUR mokesčių) ne visuomet atspindi mokesčių mokėtojo patikimumą. Fiksuotos sumos įtvirtinimas nėra 
tolygus skirtingo dydžio mokesčių mokėtojams. Todėl siūlytume šį kriterijų sieti su procentine apyvartos 
išraiška, o ne su fiksuota suma. 
 
DĖL GPM IR SODROS ĮMOKŲ 

Šiuo metu pagal GPMĮ 8 str. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, o pagal VSDĮ 10 str. Sodros įmokos 

skaičiuojamos nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio. Iš pakeitimų paketo nėra visiškai aišku, ar taip ir išliks. 

Taipogi, pasigedome pereinamųjų nuostatų dėl gruodžio mėnesio darbo užmokesčio apmokestinimo, 

priklausomai nuo to, kada jis bus išmokėtas.  

Taipogi iškyla klausimas, kaip bus apmokestinamos tantjemos: ar išlieka 15 proc. GPM, ar taikomas naujas 

tarifas, ir atitinkamai, kokios bus Sodros įmokos 

Siūlome įvertinti, ar nereikia atitinkamų papildymų. 
 
* * * 

http://www.investorsforum.lt/
http://www.investorsforum.lt/


 
Asociacija “Investors’ Forum”      Association “Investors’ Forum” 
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva    Totoriu str. , 5-21,  LT-01121, Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 2755258      Tel.: +370 5 2755258  
El.paštas: info@investorsforum.lt     E-mail: info@investorsforum.lt 
Įm.kodas: 224996640      Company code: 224996640 
www.investorsforum.lt      www.investorsforum.lt 
 

 
Esant reikalui, Investuotojų Forumo mokesčių darbo grupės nariai yra pasirengę detaliau pristatyti čia 
pateiktus pasiūlymus. 
 
 
Pagarbiai, 
 
 
 
Vykdomoji direktorė         
Rūta Skyrienė 
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