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Lietuvos Respublikos finansų ministerijai    2021 m. lapkričio 11 d. 
 
 
 
 
 
Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos Pelno mokesčių įstatymo 55 straipsnio nuostatų pakeitimo 
 
 
 
 
Asociacija „Investors‘ Forum“, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos 
ekonomiką, aktyviai dalyvauja teikdama pasiūlymus kaip pagerinti mokesčių sistemos efektyvumą ir 
konkurencingumą.  
 
Pastaruoju metu Lietuvos įmonės vis labiau plečia veiklą užsienio valstybėse ir vis labiau darosi 
pastebima toliau aprašytą problema dėl Pelno mokesčių įstatymo 55 straipsnio taikymo (dėl sumokėto 
mokesčio prie pajamų šaltinio užsienyje įskaitymo tvarkos). 
 
Lietuvos pelno mokesčio mokėtojai, kurie vykdo veiklą ir uždirba pajamas užsienio valstybėse, pelno 
mokestį Lietuvoje turi sumokėti nuo visų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje uždirbtų pajamų. Dalis užsienio 
valstybių taiko tokį apmokestinimo režimą, pagal kurį Lietuvos mokesčių mokėtojams sumokamas 
atlygis už atliktas paslaugas yra tuo pačiu apmokestinamas ir toje užsienio valstybėje (prie pajamų 
šaltinio). Tokiu būdu yra patiriamas dvigubas apmokestinimas. 
 
Nors Lietuva yra pasirašiusi apie 50 dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių, ne visos pajamos 
atleidžiamos nuo apmokestinimo užsienio valstybėje. Tais atvejais, kai pajamos apmokestinamos 
užsienyje, Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymas (toliau - LR PMĮ) numato galimybę tokių 
pajamų neapmokestinti (taikomas atleidimo metodas) Lietuvoje. Taip iš esmės yra išvengiama dvigubo 
apmokestinimo, t. y. Lietuvos mokesčių mokėtojas neturi du kartus mokėti mokesčio nuo tų pačių 
pajamų. 
 
Kitokia situacija yra tada, kai Lietuvos pelno mokesčio mokėtojas uždirba pajamas užsienio valstybėje, 
su kuria Lietuva neturi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties. Tokiais atvejais, vadovaujantis LR 
PMĮ 55 str. nuostatomis, Lietuvos mokesčio mokėtojas gali sumažinti pelno mokesčio prievoles 
Lietuvoje (kredito metodas), tačiau sumažinimas yra reikšmingai  apribotas. Apribojimas susidaro dėl 
to, jog užsienio partneriai mokestį išskaičiuoja nuo visos pajamų sumos (tarkime, jei užmokestis buvo 
100 000 EUR, o mokesčio tarifas – 29%, tai Lietuvos bendrovė realiai gauna tik 71 000 EUR, o 29 000 
EUR sumoka į kitos valstybės biudžetą); tuo tarpu Lietuvos bendrovė galės susigrąžinti tik dalį šio 
mokesčio, kuri bus proporcinga toje užsienio valstybėje uždirbtų pajamų daliai lyginant su visomis 
bendrovės pajamomis. Kita vertus, Lietuvos bendrovė kredituojamą mokesčio sumą skaičiuos ne nuo 
pajamų (100 000 EUR), o nuo pelno, kuris gali būti daug mažesnis. Praktika rodo, kad reali 
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kredituojama mokesčio dalis gali būti ir vos keli procentai (vietoje, pvz., 29% mokesčio, sumokėto 
užsienyje). 
 
Dėl šios priežasties Lietuvos verslas, eksportuodamas paslaugas į daugelį Afrikos, Pietų Amerikos ar 
Azijos valstybių patiria reikšmingai didesnius mokesčių kaštus, nei tose valstybėse veikiantys 
konkurentai iš kitų rinkų. Lietuvos bendrovės atsiduria sudėtingoje konkurencinėje aplinkoje, kurioje 
negali varžytis dėl išaugusios paslaugų savikainos.  
 
Atitinkamai, mažėja paslaugų eksporto potencialas iš Lietuvos, galiausiai neigiamai atsiliepdamas tam 
pačiam Lietuvos biudžetui, gal net daugiau nei atneša naudos surinktas pelno mokestis. 
 
Yra kelios tokios situacijos sprendimo alternatyvos.  
 
1. Lietuvos verslas galėtų veiklos eksportą vykdyti iš kitų jurisdikcijų, kurios turi palankesnę 

mokestinę aplinką, tačiau tokiu atveju Lietuvos biudžetas prarastų mokestinių pajamų ir socialinio 
draudimo įmokų dėl veiklos iškėlimo iš Lietuvos. 

 
2. Lietuva galėtų inicijuoti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių pasirašymą su platesniu 

užsienio valstybių ratu. Toks kelias reikalauja noro iš abiejų susitariančiųjų pusių, didelių pastangų, 
laiko ir darbo sąnaudų. Tokių sutarčių pasirašymas gali trukti ir dešimtmetį. Tai galėtų būti ilgalaikis 
sprendimas. 

 
3. Greičiausiai pasiekiama alternatyva būtų LR PMĮ nuostatų pakeitimas, kuris leistų antrą kartą 

neapmokestinti tokių pajamų Lietuvoje (t. y., kad atleidimo metodas būtų taikomas visose užsienio 
valstybėse uždirbtoms pajamoms, o ne tik tose, su kuriomis pasirašytos dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartys). 

 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) parengtoje Pavyzdinėje 
konvencijoje dėl pajamų ir kapitalo apmokestinimo (angl. OECD Model Tax Convention on Income and 
on Capital 2017) yra paaiškinta, kaip apskaičiuojama maksimali atskaitomo mokesčio suma. Vienas iš 
siūlomų metodų yra įprasto kredito (angl. Ordinary credit) metodas, siūlantis maksimalią atskaitomojo 
mokesčio sumą apskaičiuoti kaip įmonės pajamų, nuo kurių įskaitomas mokestis, bei visų įmonės 
pajamų procentą. Šis metodas ir yra įgyvendintas LR PMĮ. Deja, kaip minėta, jis dažnai yra labai 
nepalankus Lietuvos pelno mokesčio mokėtojui. 

 
Tačiau EBPO numato ir alternatyvius metodus. Vienas iš jų yra pilno kredito (angl. Full credit) metodas. 
Šis metodas užtikrina, kad užsienio valstybėje sumokėtas pelno ar jam tapatus mokestis būtų 
atskaitomas iš Lietuvoje mokėtino mokesčio, nepriklausomai nuo užsienio šalyje ir Lietuvoje gautų 
pajamų proporcijos. T. y., jei Lietuvoje apskaičiuotas pelno mokestis yra didesnis už užsienio valstybėje 
sumokėtą pelno mokestį, Lietuvos pelno mokesčio mokėtojas galėtų atskaityti visą užsienyje 
sumokėtą pelno mokestį. Šiuo metu pagal LR PMĮ nėra galimybės Lietuvos bendrovėms taikyti pilno 
kredito metodą apskaičiuojant Lietuvoje mokėtiną pelno mokestį. 

 
Taigi, būtų galima svarstyti ar įgyvendinti atleidimo metodą (manome, tai būtų geriausias variantas), 
ar (kaip alternatyva) pilno kredito metodą. Siūlome atitinkamai keisti LR PMĮ. 
 
* * * 
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Esant reikalui, Investuotojų Forumo mokesčių darbo grupės nariai yra pasirengę detaliau pristatyti čia 
pateiktus pasiūlymus. Jei Lietuvos Respublikos finansų ministerija yra linkusi svarstyti atitinkamus 
įstatymo pakeitimus, Investuotojų Forumo mokesčių darbo grupės nariai gali pasiūlyti konkrečias PM 
įstatymo korekcijas.  
 

 

Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 

 


