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Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai 

 

 

 

Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo tobulinimo 
 
 
 

Atsižvelgdami į 2022 m. rugpjūčio 30 d. Finansų ministerijoje vykusiame susitikime išreikštą prašyma 
pateikti pasiūlymų dėl pelno mokesčio sistemos tobulinimo Lietuvoje, Asociacija „Investors‘ Forum“ 
teikia žemiau išdėstytą pasiūlymą.  

Kontekstas 

Dabartinė mokestinė aplinka Lietuvoje nesudaro tinkamų prielaidų neprofesionaliems finansinių rinkų 
dalyviams panaudoti sukauptus finansinius išteklius investuojant į viešai kotiruojamus finansinius 
instrumentus. Atitinkamai, apribojamas kapitalo rinkos augimas Lietuvoje. 

Tarptautinės finansų rinkos siūlo platų spektrą galimybių investuoti į įvairius skolos vertybinius 
popierius. Lietuva savo naujausioje investavimo strategijoje1 taip pat pažymi, kad Lietuvos rinkoje siekia 
įvesti naujų finansinių produktų bei vytis tendencijas ir pasiekti kitose šalyse jau naudojamas 
finansavimo priemones.  

Vienas iš strateginių valstybės tikslų yra plėsti investicijas reguliuojamose rinkose – skolos vertybinių 
popierių instrumentus, tokius kaip vietos vyriausybių vertybinius popierius, obligacijas ir obligacijų 
fondus su valstybės garantija, įvairius kitus skolos vertybinius popierius, tinkamus neprofesionaliems 
investuotojams. Taip pat siekiama skatinti skolos vertybinių popierių įtraukimą į biržas. 

Ir nors didelė dalis aukščiau išvardintų skolos instrumentų Lietuvoje jau veikia, neretu atveju nėra 
naudojama pakankama apimtimi. Viena iš priežasčių – neaiški ir nepritaikyta mokestinės aplinka. 

Siūlomomis įstatymo nuostatomis būtų suvienodintas skolos finansinių instrumentų mokestinis 
reguliavimas, tokiu būdu užtikrinant mokestinės aplinkos aiškumą ir patrauklumą. 

Pastebime, jog nagrinėjama problema yra aktuali ir šiuo metu aktyviai diskutuojama verslo aplinkoje. 

Problematika 

 

1 Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimas „Dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės programos“ ir 2022 m. LB Kapitalo rinkos plėtros priemonių planas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc311eb8c97e01ffe050e1c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc311eb8c97e01ffe050e1c
https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/36955_91fc34c23b45b9cd434ffba0d0b4653a.pdf
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Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, profesionaliems rinkos dalyviams yra sudarytos galimybės skolinti lėšas 
valstybei investuojant į valstybės išleidžiamus vertybinius popierius (obligacijas, VVP). VVP 
investuotojai gali įsigyti tiek antrinėje rinkoje (vertybinių popierių biržoje), tiek ir pirminėje rinkoje – 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai skelbiant aukcioną pirminio platinimo metu. 

Pirminio platinimo metu VVP yra išplatinami ne už nominalią jų vertę, o su tokiu diskontu ar priemoka, 
kuri atspinti pinigų kainą rinkoje, valstybės skolinimo riziką ir kitus veiksnius platinimo metu. 

Pavyzdžiui, Vyriausybės 2022 m. spalio 10 d. VVP emisija (ISIN XS10203002882) 1‘000 EUR nominalios 
vertės VVP su 3,375% metiniu kuponu buvo išplatinta už VVP vidutiniškai mokant 1‘029 EUR. Tai reiškia, 
kad investuotojai, skolindami lėšas valstybei, tikisi gauti mažiau nei 3,375% pajamingumo (angl. yield) 
per VVP laikotarpį. Šiai VVP emisijai vidutinis investuotojo pajamingumas bus apie 2,902%.  

Pasirinkdama tokį skolinimosi būdą, palyginimui su tipinės paskolos forma, Vyriausybė be kita ko 
palengvina administracinę naštą – pvz., nereikia derinti konkrečios skolinimo kainos (palūkanų normos, 
nes ją suformuoja pasiūla aukciono metu), jos fiksuoti sutartyje ir pan. O tuo pačiu Vyriausybė pasiekia 
pagrindinį tikslą – pasiskolina rinkoje. 

Kita vertus, žiūrint iš investuotojo pusės, jis, įsigydamas VVP, iš esmės paskolina lėšas Vyriausybei, už 
tokią grąžą, kokia jam yra priimtina skolinant lėšas. 

Vertinant šiuo metu galiojančias Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas ir mokesčių 
administratoriaus taikomą šių nuostatų taikymo praktiką, investuotojas, įsigydamas VVP, faktiškai 
uždirba mažiau (gauna mažesnę grąžą), nei jis uždirbtų lėšas skolindamas, sudarydamas paskolos 
sutartį. 

Konkrečiai, investuotojui pelno mokesčio mokėtojui už VVP gaunamos palūkanos (kuponas, kuris 
nurodytu atveju turėtų būti 3,375%) bus apmokestinamos taikant 15% pelno mokesčio tarifą. Tuo tarpu 
nuostolis iš VP pardavimo, kuris susidarytų Vyriausybei supirkus VVP atgal, būtų neleidžiami atskaitymai 
(kadangi toks nuostolis nebūtų dengiamas su uždirbtomis palūkanomis)3. 

Aukščiau nurodyto pavyzdžio atveju faktinis investuotojų pajamingumas būtų mažesnis nei 2,902%. 
Taip yra dėl to, kad investuotojams teks susimokėti pelno mokestį nuo skirtumo tarp VVP įsigijimo 
kainos (viso įsigyta už beveik 103 mln. EUR) ir jų nominalios vertės (100 mln. EUR). 

Šis dirbtinis nuostolis, nuo kurio investuotojai turi mokėti papildomą pelno mokestį, nesusidarytų, jei 
įstatymas sureguliuotų, kad tokių skolinimo instrumentų apmokestinimui būtų taikomas toks pats 
mokestinis režimas kaip ir paskolos sandoriams. Tam reikėtų, kad VVP perleidimo metu susidaręs 
nuostolis būtų dengiamas su iš VVP gaunamų palūkanų pajamomis ar kitomis bendros veiklos 
pajamomis. Tokiu atveju investuotojai apmokestintų tik faktiškai iš skolinimo uždirbamas pajamas, o 
dirbtinu būdu apskaičiuojamas nuostolis neturėtų įtakos investuotojų apmokestinimui. 

 

2 VVP aukcionų rezultatai | Lietuvos Respublikos finansų ministerija (lrv.lt) 
3 Remiantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio 30 straipsnio 2 dalimi, nuostoliai dėl vertybinių popierių 
perleidimo perkeliami į kitus mokestinius metus, tačiau dengiami tik su vertybinių popierių ir (arba) išvestinių 
finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis. 

https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-skolos-valdymas/vyriausybes-vertybiniai-popieriai/vvp-aukcionai/vvp-aukcionu-rezultatai
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Vadovaujantis Lietuvos banko (LB) parengtu 2022 m. Kapitalo rinkos plėtros priemonių planu, „Lietuvos 
kapitalo rinka nėra pakankamai gili ir išplėtota, rinkos dalyvių ir investuotojų joje nėra daug, o gyventojų 
ir įmonių finansinis raštingumas nėra aukštas. Tai lemia didelį Lietuvos kapitalo rinkos plėtros 
potencialą.“ 

Minėtame plane LB akcentuoja, kad pagal dabartine strategiją, yra siekiama skatinti: 
- Lietuvos kapitalo rinkos plėtrą; 
- Naujų investuotojų pritraukimą ir esamų aktyvumą; 
- Naujų finansinių produktų kūrimą; 
- Sudaryti geresnes sąlygas šalies ūkio subjektams naudotis esamomis finansų rinkos 

priemonėmis; 
- Pasiekti kitose valstybėse naudojamas finansavimo priemones.  

Tam, kad suprasti investuotojų poreikius, LB vykdė rinkos dalyvių apklausas. Remiantis jų duomenimis, 
rinkos dalyviai mano, jog vienas iš pagrindinių veiksnių, turinčių svarbią įtaką kapitalo rinkos plėtrai, yra 
mokestinis aiškumas ir užtikrintumas ir mokesčių lengvatos. 

Mūsų vertinimu, situacija, kai savo esme skolinimas ir investavimas į VVP yra tapatus, o apmokestinimo 
režimas skirtingas, kelia mokestinį neaiškumą, ir dėl to yra taisytina. 

Mūsų nuomone, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta antivengiminė 
nuostata (neleidžianti vertybinių popierių perleidimo nuostolių dengti su įprastinės veiklos pelnu) yra 
perteklinė ir neturėtų būti taikoma VVP ir kitiems viešai platinamiems skolos vertybiniams popieriams, 
kadangi tokiais finansiniais instrumentais nėra galimybės manipuliuoti ir mokesčių mokėtojams nėra 
erdvės sudaryti dirbtinius sandorius siekiant sumažinti savo apmokestinamąjį pelną. 

Suprantame, kad istoriškai šis ribojimas buvo nustatytas siekiant kovoti su piktnaudžiaujančiais 
mokesčių mokėtojais, dirbtinai sudarančiais nuostolingus susijusių bendrovių akcijų perleidimus ir taip 
mažinančius savo ar susijusių bendrovių įprastinės veiklos pelną. 

Viešai kotiruojamų skolos vertybinių popierių atžvilgiu, visas procesas yra viešas, skaidrus ir patikimas, 
visi mokesčių mokėtojai yra lygūs ir turintys vienodas teises. Todėl tokios antivengiminės priemonės 
nėra būtinos ir šiuo atveju yra perteklinės bei be pagrindo stabdančios investicijas.  

Mokestinio reguliavimo neaiškumą sukuria ir prieštaraujančios mokesčių administratoriaus pozicijos 
dėl obligacijų traktavimo. Pavyzdžiui:  

• Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 28 dalies komentaro 5 punkte komentuojama, kad tuo 
atveju, jei vertybinis popierius (pvz., obligacija) patvirtina, kad suėjus vertybinio popieriaus 
(obligacijos) leidėjo nustatytam vertybinio popieriaus (obligacijos) išpirkimo terminui, 
emitentas jį išperka didesne kaina nei buvo sumokėta jį išleidžiant, tai vertybinio popieriaus 
(obligacijos) išleidimo ir išpirkimo kainų skirtumo suma laikoma palūkanomis. Atvejis, kai 
išpirkimo kaina yra mažesnė už išleidimo kainą ir susidaro nuostolis, komentare nėra aptartas. 

• Tuo tarpu Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies komentaro 19.9. punkte yra numatyta, 
kad vienetų apmokestinamosiomis pajamos iš ne nuosavybės vertybinių popierių (obligacijų) 
perleidimo yra priskiriamos uždirbamos palūkanoms bei uždirbamoms pajamoms iš obligacijų 
perleidimo. 
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• Komentuodamas nuostolio situaciją mokesčių mokėtojams individualiais išaiškinimais 
mokesčių administratorius dažnais atvejais nurodo, kad nuostoliu negalima dengti palūkanų 
pajamų, kadangi tai yra vertybinių popierių perleidimo nuostolis.   

Galima daryti išvadą, kad mokesčių administratorius tiek komentare, tiek ir individualiuose 
išaiškinimuose pateikia prieštaringas pozicijas, kokiomis pajamomis (t. y. obligacijų perleidimo ar 
palūkanų pajamomis) laikyti gautą rezultatą dėl obligacijos išpirkimo. 

Pastebėtina, jog dar didesnis prieštaravimas yra įtvirtintas Pelno mokesčio deklaracijos pildymo 
tvarkoje, pagal kurią nagrinėjamų nuostolių traktavimas yra griežtesnis nei pačiame įstatyme. Lietuvos 
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje yra nustatytas tik vertybinių popierių 
nuostolio kėlimo į kitus mokestinius laikotarpius ribojimas. Šis straipsnis neriboja einamųjų metų 
vertybinių popierių perleidimo nuostolių dengimo su einamųjų metų įprastinės veiklos pajamomis. Tuo 
tarpu remiantis Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204 ir jos priedų pildymo tvarka, ribojimas yra 
taikomas ir einamiesiems metams.  

Vertindami visas šias išvardintas priežastis, siūlome atlikti žemiau nurodytus Lietuvos Respublikos pelno 
mokesčio įstatymo koregavimus (nurodyta paryškintu tekstu). 

 

30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas 

1. Jeigu mokestiniais metais iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir atskaičius 

leidžiamus atskaitymus bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus gaunami mokestinio laikotarpio 

nuostoliai, šių nuostolių suma perkeliama į kitus mokestinius metus, išskyrus nuostolius, patirtus dėl 

vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (neįskaitant nuostolių, patirtų 

dėl viešai platinamų skolos vertybinių popierių), ir nuostolius, patirtus dėl turto naudojimo, 

pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apskaičiuotus pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje 

nustatytą formulę. 

2. Nuostoliai dėl vertybinių popierių arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo 

(neįskaitant nuostolių, patirtų dėl viešai platinamų skolos vertybinių popierių) perkeliami į kitus 

mokestinius metus, tačiau dengiami tik vertybinių popierių (neįskaitant viešai platinamų skolos 

vertybinių popierių) ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis. Nuostoliai 

dėl vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba 

valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno 

mokesčio arba jam tapataus mokesčio mokėtojas, akcijų perleidimo kitam vienetui arba fiziniam 

asmeniui, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 

10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų arba jei akcijos buvo perleistos šio Įstatymo 41 

straipsnio 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, akcijų perleidimo kitam vienetui 

arba fiziniam asmeniui, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo 

daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų, iš pajamų neatskaitomi ir į kitus 

mokestinius metus neperkeliami. Šioje dalyje nurodyta taisyklė dėl nuostolių neatskaitymo ir 

neperkėlimo netaikoma tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas 
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išleidusiam vienetui, o į nustatytus terminus dėl akcijų turėjimo neatsižvelgiama tais atvejais, kai 

akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų. Šioje dalyje vartojama sąvoka „akcija“ apima ir 

turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų paskirstytinojo pelno dalį. 

4. Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) 

išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų ir neįskaitant nuostolių, patirtų dėl 

viešai platinamų skolos vertybinių popierių) ir nuostolius dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio 

perleidimo nuosavybėn, apskaičiuotus pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytą 

formulę, galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas 

nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl 

nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, 

išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 

2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 

70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus 

neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, 

išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius. 

5. Nuostoliai dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne 

finansų įstaigų ir neįskaitant nuostolių, patirtų dėl viešai platinamų skolos vertybinių popierių) 

perkeliami ne ilgiau kaip penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, pradedant tuo 

mokestiniu laikotarpiu, kuris eina po to mokestinio laikotarpio, kurį šie nuostoliai susidarė. 

 

Manome, kad mūsų pasiūlymai aukščiau suteiks mokesčių mokėtojams (investuotojams) aiškumo, 

užtikrintumo dėl gaunamos grąžos iš investicijų Lietuvoje bei paskatins kapitalo investicijų plėtrą. 

 

 

Pagarbiai, 

 

Vykdomoji direktorė             Rūta Skyrienė 


