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LR Finansų ministerijai                                                                                                                                                           2018-05-02  

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

 

DĖL MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMOS IR KAUPIAMOSIOS PENSIJŲ SISTEMOS PLANUOJAMŲ PAKEITIMŲ GAIRIŲ 

 

Investuotojų Forumas iš esmės teigiamai vertina Vyriausybės pristatytą mokesčių reformą. Viešoje medžiagoje pristatoma 
daug pozityvių pokyčių, atsispindi nemažai Investuotojų Forumo teiktų pasiūlymų. Svarbiausi aspektai:  

 

• Sodros įmokų lubos – palaipsniui per tris metus mažėjančios iki 60 vidutinių mėnesinių atlyginimų per metus, 
mažins darbo apmokestinimą ir ženkliai prisidės prie Lietuvos konkurencingumo didinimo. Įmonės turės daugiau 
resursų didinti visų darbuotojų atlyginimus ir kurti daugiau naujų, gerai apmokamų darbo vietų. 

• Darbuotojo ir darbdavio Sodros įmokų sujungimas ir bazinės pensijos perkėlimas į valstybės biudžetą atneš 
daugiau aiškumo ir tvarkos į pensijų sistemą.  

• NT mokestis antram būstui – teisingas žingsnis link visuotinio NT mokesčio. Investuotojų Forumas nuosekliai 
pasisako už visuotinį nekilnojamojo turto mokestį ir automobilių mokestį. IMF, OECD ir kitos tarptautinės 
organizacijos pažymi, kad nekilnojamojo turto mokesčių pajamos sudaro ženkliai mažesnę dalį nuo BVP, nei ES 
vidurkis. 

• Naujos priemonės kovoti su šešėliu – modernios ir gali būti labai efektyvios. Teigiamai vertiname galimybę 
susigražinti GPM nuo auklių, remonto, namų tvarkymo išlaidų – ši priemonė turėtų paskatinti mažesnį šešėlį šiose 
veiklose. Taip pat teigiamai vertiname mokestinių paslaugų ir procedūrų perkėlimą į skaitmeninę erdvę ir jų 
teikimą gyventojams nemokamai. Pavyzdžiui – skaitmeninio kasos aparato sukūrimą.  

 

Taip pat susipažinę su LR Vyriausybės patektomis pensijų kaupimo sistemos pertvarkos gairėmis pateikiame pirminius 

vertinimus ir siūlymus. 

Vertinant planuojamas pensijų kaupimo sistemos pertvarkos gaires, pritariame tam, kad pasirenkamas vakarų šalyse 

taikomas pensijų kaupimo modelis – automatinis įtraukimas. Tokia praktika yra paremtos ir sėkmingai veikia Skandinavijos, 

Didžiosios Britanijos pensijų kaupimo sistemos. Taip pat automatinis įtraukimas veikia Estijoje ir Latvijoje. Kitas svarbus 

aspektas – tai kad patys gyventojai yra skatinami imtis asmeninės iniciatyvos pasirūpinti lėšomis savo senatvei.  
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Sveikintina ir tai, kad planuojama pristatyti gyvenimo ciklo investavimo strategija paremtus pensijų fondus bei planuojama 

pertvarkyti išmokų sistemą, įsikatant ir anuiteto paslaugą. Tą padaryti jau nekartą siūlė Investuotojų Forumas ir anksčiau.  

Tuo pačiu atkreipiame dėmesį į tai, kad pensijų kaupimo sistema bus eilinį kartą vėl pertvarkoma kardinaliai. Paskutinį 

kartą tai buvo padaryta visai neseniai – 2004 m. Dažnas pensijų kaupimo sistemos keitimas, turi neigiamą poveikį, mažėja 

gyventojų pasitikėjimas tiek pačia sistema, tiek Valstybe bei  mažėja  dalyvavimo kaupimo sistemoje motyvacija.  

Manome, jog dabartiniame diskusijų etape svarbu įsivertinti šiuos aspektus: 

• Tikslinga atlikti teisinių pensijų kaupimo sistemos reformos pakeitimų pasekmių vertinimą. Svarbu, jog būtų 

vykdomi ankstesni Konstitucinio teismo sprendimai bei laikomasi pensijų kaupimo sistemos dalyvių teisėtų 

lūkesčių tęstinumo bei būtų kompensuotos per finansų krizę sumažintos įmokos. Atkreipiame dėmesį, jog 

Konstitucinis teismas (2012-06-29 d.) savo nutarimu yra išaiškinęs, jog „„..jeigu įstatymų leidėjas, esant būtinumui 

(pvz. kilus finansinei krizei) nusprendžia sumažinti iš dirbančiųjų asmenų pajamų surenkamų lėšų dalį, pervedamą 

į specialiuosius pensijų fondus ir skirtą būsimoms senatvės pensijoms kaupti, jis ne tik negali paneigti tokios 

kaupiamosios pensijos esmės, bet ir turi siekti, kad ją kaupę asmenys nepatirtų didelių praradimų, o jeigu 

praradimai neišvengiami, privalo, atsižvelgdamas inter alia į valstybės finansines, ekonomines galimybes, nustatyti 

teisingą jų kompensavimą“. 

• Tikslinga atlikti ekonominį planuojamų pensijų kaupimo sistemos pakeitimų pasekmių vertinimą. Šiai dienai 

pasigendame ekonominio galimų pokyčių vertinimo.  

• Siūlytume mažinti pasitraukimo iš automatinio įtraukimo išimčių skaičių bei didinti automatiškai  įtraukiamų 

asmenų amžių iki 45 metų.   

• Taip pat siūlytume didinti valstybės paskatą dalyvaujantiems kaupimo sistemoje. Pvz. 4 proc. asmens įmoka + 3 

valstybės paskata.  

• Siūlome suteikti sąlygas ir mokestines lengvatas darbdaviams prisidėti prie jų darbuotojų senatvės pensijų 

kaupimo antroje pensijų pakopoje. 

 

Detalesnius komentarus ir siūlymus galėsime pateikti tuomet, kaip bus parengti įstatymų projektai. Esame pasiruošę ir 

toliau aktyviai prisidėti prie diskusijų ir siūlymų tiek dėl mokestinės, tiek dėl pensijų kaupimo sistemos pertvarkos.  

 

 

 

 

Pagarbiai, 

Vykdomoji direktorė                                                                                                           Rūta Skyrienė 
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