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DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTŲ NR. 21-27590 IR 21-27547  

 

Asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos verslo konfederacija ir Lietuvos darbdavių 

konfederacija kreipiasi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl derinimui pateiktų Vyriausybės 

nutarimo dėl Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto NR. XIVP-529 projekto Nr. 21-27590 (toliau – Nutarimo projektas dėl 

mokesčio bazės) ir Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-530 (toliau – Loterijų įstatymo projektas) projekto Nr. 

21-27547 (toliau – Nutarimo projektas dėl paramos).  

Raštą pasirašančios organizacijos palaiko Nutarimo projekte dėl mokesčio bazės pateiktą poziciją 

nepritarti loterijų mokesčio tarifo didinimui ir bazės keitimui. Sutinkame, kad toks apmokestinimo 

pakeitimas nėra pagrįstas ir netgi sumažintų valstybės pajamas iš loterijų mokesčio. Tačiau 

nepritariame Nutarimo projekte dėl paramos pateiktam siūlymu Vyriausybei pritarti loterijų 

organizatorių privalomai skiriamos paramos tarifo padidinimui nuo 8 iki 16 procentų. Kaip 

pristatome toliau rašte, pritarus tokiai Loterijų įstatymo pataisai būtų keičiamas ką tik įsigaliojęs 

reguliavimas ir neproporcingai padidintas loterijų apmokestinimas, kuris faktiškai apribotų galimybės 

Lietuvoje toliau vykdyti loterijų organizavimo veiklą.  

 Visų pirma, kyla kausimas, ar yra teisiškai pagrįsta keisti įstatymą vos jam įsigaliojus. Nauja 

Loterijų įstatymo redakcija pilna apimtimi įsigaliojo vos prieš du mėnesius, o anksčiau įsigaliojusi 

šio įstatymo dalis taip pat galioja tik metus. Prieš kelerius metus Finansų ministerijai rengiant šio 

įstatymo pakeitimus buvo išsamiai nagrinėti loterijų apmokestinimo ir paramos klausimai, buvo 

pasiektas konsensusas ir priimtas šiuo metu galiojantis įstatymas. Taip pat, priimant Lietuvos 

Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2598, 2 str. 13 d. buvo 

įtvirtinta, kad „Lietuvos Respublikos finansų ministerija po 2 metų nuo šio įstatymo įsigaliojimo 

dienos atlieka šio įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą“. Siekiant teisinio 

užtikrintumo ir apibrėžtumo, prieš vėl keičiant Loterijų įstatymą būtų nuoseklu palaukti likusius metus, 

atlikti šį vertinimą ir, remiantis jo rezultatais, esant poreikiui, diskutuoti dėl galimų Loterijų įstatymo 

pakeitimų. Bendra įstatyminė praktika, kai vos įsigaliojus naujai įstatymo redakcijai ir neatlikus 

jos poveikio vertinimo, vėl skubotai svarstomos naujos pataisos yra ydinga. Tai kelia nerimą 

Lietuvoje veikiančiam verslui dėl šalies įstatymų ir reguliavimo nepastovumo ir 

neprognozuojamumo. 



 Antra, atkreipiame dėmesį, kad pagal dabar galiojantį reglamentavimą loterijų organizatoriai 

apmokestinami 13 procentų nuo parduotų loterijų bilietų sumos – 5 procentai skiriami valstybės 

mokesčiams, dar 8 procentai – paramai. Loterijų įstatymas taip pat numato minimalų laimėjimų fondą 

–50 procentų nuo parduotų bilietų vertės, o realus loterijų organizatorių išmokėtų laimėjimų santykis su 

parduotų bilietų suma 2020 metais siekė 55 proc. Remiantis 2020 metų duomenimis, grynosios loterijų 

organizatorių pajamos, atėmus mokesčius ir laimėjimų fondui skiriamą dalį, siekia 32 procentus. Iš šių 

32 procentų dar 25 procentai grynųjų pajamų skiriami būtinajai loterijų veiklai vykdyti – loterijų 

organizavimui, bilietų gamybai ir platinimui, darbo užmokesčiui ir kitoms sąnaudoms. Taigi reali šio 

verslo sektoriaus pelno marža sudaro 7 procentus parduotų bilietų vertės. 

 Priėmus siūlomą Loterijų įstatymo pakeitimą ir dvigubai – nuo 8 procentų iki 16 procentų nuo 

parduotų loterijų bilietų – padidinus loterijų organizatorių privalomai skiriamą paramą, loterijų 

organizavimo veikla taptų nuostolinga. Remiantis 2020 metų duomenis, iš likusių 7 procentų pelno 

maržos skiriant papildomus 8 procentus paramai, šis sektorius patirs -1 procento nuo išplatintų loterijos 

bilietų dydžio nuostolį. Kas kiekvienais metais reikštų apie 1 mln. Eur finansinių nuostolių. Toks 

drastiškas mokesčių pakėlimas būtų didžiulė finansinė našta loterijų verslui. Dvigubai, lyginant su 

dabartiniu reguliavimu, padidinus loterijų organizatorių paramai skiriamą dalį, būtų visiškai 

apribojamos galimybės toliau vykdyti loterijų veiklą ir verslas taptų vienareikšmiškai nuostolingas. Dėl 

šių aplinkybių Lietuvoje nustojus vykdyti loterijų organizavimo veiklą, kasmet būtų prarandama 13,8 

mln. Eur sumokamų mokesčių, iš jų – apie 5,3 mln. Eur – sumokamų valstybei, apie 8,5 mln. Eur – 

skiriamų paramai, kuria remiamas šalies sportas. Tad, priešingai nei nurodoma Loterijų įstatymo 

projekto aiškinamajame rašte, parama sportui ne tik kad nepadidėtų, bet šio paramos šaltinio nebeliktų.   

 Atsižvelgiant į rašte pateiktus argumentus Finansų ministerijos prašome pakoreguoti 

Nutarimo projekte dėl paramos pateiktą poziciją ir nepritarti Loterijų įstatymo projektui.  Esant 

poreikiui, prie paramos reguliavimo klausimo būtų žymiai tikslingiau grįžti, kai Finansų ministerija jau 

turės minėtojo ex post vertinimo rezultatus. Esame pasirengę aktyviai dalyvauti šioje diskusijoje. Tuo 

tarpu, priėmus Loterijų įstatymo projektu siūlomą drastišką loterijų apmokestinimo padidinimą, šis 

sektorius nebeturėtų galimybių vykdyti nenuostolingos ekonominės veiklos. Atitinkamai, dėl 

neproporcingos mokestinės naštos sustojus loterijų sektoriaus veiklai, valstybė netektų loterijų 

organizatorių mokesčiams ir paramai skiriamos dalies.  

 

 

Asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė    R. Skyrienė 

 

Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė                         E. Radišauskienė  

      

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas                                     D. Arlauskas 
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