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2019 m. gruodžio 18 d. 
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai 

S. Daukanto a. 3, LT- 01122 Vilnius 

El. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt;  

 

 
 
Jūsų Ekscelencija,  

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 17 d. priėmė įstatymą Nr. XIIIP-4164(2), kuriuo papildė 

Pelno mokesčio įstatymą 383 straipsniu, numatančiu bankų ir kredito unijų apmokestinimą papildomu 5 

procentų pelno mokesčiu, jeigu metinis pelnas viršija 2 mln. eurų. 

Atsižvelgdama į galimą neigiamą papildomo apmokestinimo poveikį Lietuvos investiciniam patrauklumui, 

asociacija „Investors‘ Forum“ („Investuotojų forumas“) kreipiasi į jus primygtinai prašydama grąžinti Seimui 

tobulinti Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnius, 3 priedėlio pakeitimo 

ir Įstatymo papildymo 38(3), 40(2) ir 56(2) straipsnius (Nr. XIIIP-4164(2)). Kviečiame susipažinti su mūsų 

prašymo argumentais: 

1. Pirmiausia, valstybės kaip verslo bei investicinės aplinkos patrauklumas priklauso nuo daugelio 

veiksnių: ekonominės, reguliacinės aplinkos, įstatymų leidybos, politinio konteksto. Šiuolaikinis 

verslas turi aiškius kriterijus, kaip įvertinti rinkos patrauklumą, įsikūrimo galimybes ir plėtros 

potencialą. Teisinio reguliavimo pasikeitimai yra aktyviai stebimi ne tik šalies viduje, bet ir 

tarptautiniu lygiu. Lietuvai, kaip nedidelei atvirai ekonomikai, kiekvienas toks pokytis yra gyvybiškai 

svarbus. Sunkiai prognozuojami ir skuboti, trumpalaikės politinės darbotvarkės, bet ne tvarios 

ilgalaikės strategijos padiktuoti veiksmai blogina mūsų investicinės aplinkos patrauklumą ne tik 

finansų bendrovėms. 

 
2. Norime priminti, kad, teikiant šį Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, iš esmės pažeistas 

2017 m. spalio 16 d. Vyriausybės su Socialiniais partneriais pasirašytas Nacionalinis susitarimas 
dėl šalies pažangai būtinų reformų. Juo sutarta nedidinti bendros mokestinės naštos verslui bei 
vadovautis principu, kad vieni mokesčiai būtų didinami mažinant kitus, o siūlomus mokestinius 
pakeitimus iš anksto aptarti su Susitarimą pasirašiusių organizacijų atstovais. Teikiant Pelno 
mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, šis Susitarimas pažeistas iš esmės: naujai 
siūlomas mokestis reikšmingai padidintų bendrą mokestinę naštą. 

 

3. Pasiūlytas išskirtinis reguliavimas turi būti nuodugniai argumentuotas. Tačiau  kriterijai, kaip buvo 

pasirinkti mokesčio mokėtojai, kuriems nustatomas selektyvinis mokesčio modelis, yra visiškai 

neaiškūs. Pažymėtina, kad nuo jo atleidžiant tam tikrus finansų rinkos dalyvius, yra įgyvendinamos 

priemonės, akivaizdžiai sudarančios valstybės pagalbą. Įstatymo siūlomas reguliavimas, kai 

mokestinė našta sukuriama aiškiais kriterijais neapibrėžtai subjektų grupei, akivaizdžiai 
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prieštarauja konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, o taip pat teisinio aiškumo principui, 

kuris laikomas neatskiriama teisinės valstybės principo dalimi. Projekto rengėjai nepateikė  

argumentų, dėl kurių apmokestinimui pasirinktos tik banko licenciją turinčios kredito įstaigos, kai 

tuo metu kitos kreditus teikiančios įstaigos, greitųjų kreditų bendrovės, mokėjimo įstaigos, nors ir 

vykdančios tą pačią veiklą, nebus apmokestinamos. 

 

4. Akivaizdu, kad prieš registruojant tokio pobūdžio teisės aktus yra privaloma atlikti išsamų poveikio 
ekonomikai vertinimą. Mūsų žiniomis, toks vertinimas nebuvo atliktas, šitaip neidentifikuojant realių 
reikšmingų pasekmių. Norime pabrėžti, kad Europos Centrinis Bankas (toliau – ECB) yra pateikęs 
savo pozicijas dėl Valstybių noro taikyti tokius mokesčius. Net keliose ECB pozicijose pabrėžiama 
neigiamų pasekmių bankų sektoriui analizės svarba ir akcentuojama, kad mokestis išimtinai tik 
finansų rinkos dalyviams gali sukelti riziką finansiniam stabilumui bei kreditavimo sąlygoms, kurių 
ribojimas gali neigiamai paveikti realią ekonomiką.   

 

ECB įžvelgia ir kitą galimą riziką – kad kredito įstaigos, kurioms toks mokestis būtų per didelė našta, 

galimai turės svarstyti apie tam tikrų paslaugų teikimo nutraukimą arba apskritai būtų priverstos 

pasitraukti iš rinkos. Sprendimą Lietuvos rinkoje palikti tik aptarnavimo skyrius ir ženkliai mažinti 

darbuotojų skaičių jau yra priėmusios dalis finansines paslaugas teikiančių įmonių, todėl didėjanti 

mokestinė našta gali paskatinti ir daugiau rinkos dalyvių žengti šiuo keliu.  Šitaip padidėtų rinkos 

koncentracija, sumažėtų konkurencija, o tai taip pat neigiamai paveiktų realią ekonomiką. 

 

Būtina atsižvelgti į tai, kad tokio projekto priėmimas padidintų barjerus įeiti į rinką naujoms finansų 

įstaigoms. Tai akivaizdžiai prieštarautų 2016 m. Vyriausybės programų tikslams, kuriuose 

numatyta, kad vienas iš pagrindinių Vyriausybės prioritetų yra finansinių technologijų (fintech) 

kūrimo ir eksporto skatinimas. 

Vadovaudamiesi pateiktais argumentais, reiškiame nepritarimą projektui. Manome, kad skubotai ir 

netvariai parengtas reglamentavimas, nepagrįstai išskiriantis tam tikrą rinkos dalyvių grupę, 

neigiamai paveiktų Lietuvos valstybės verslo bei investicinės aplinkos patrauklumą. Be to, šitaip 

pažeidžiamas Nacionalinis susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų bei prieštaraujama 

Vyriausybės programų tikslams. Kadangi Įstatymas, be visų išvardytų trūkumų, prieštarauja 

Konstitucijai, prašome apginti verslo bei vartotojų interesus ir grąžinti Įstatymą Seimui tobulinti. 

 
 
Pagarbiai 
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