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DĖL LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS PASIŪLYMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ PERŽIŪRAI 

Atsakydami į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kvietimą pateikti pasiūlymus dėl mokesčių 
lengvatų peržiūros, teikiame Lietuvos verslo konfederacijos (toliau - LVK) mokesčių darbo grupės 
ekspertų parengtus siūlymus. 
 
LVK nuomone, mokestinės lengvatos neturėtų būti vienareikšmiškai laikomos mokestinę sistemą 
iškreipiančiomis ar didesnę atskirtį/nelygybę skatinančiomis. Mokestinės lengvatos tai instrumentas 
(mokestinė paskata), per kurį valstybė gali paskatinti norimą visuomenės elgesį ar efektą ekonomikai. 
Todėl peržiūrimos turėtų būti tos mokestinės lengvatos, kurios nesiekia konkrečių politikos tikslų arba 
akivaizdžiai tokiems tikslams prieštarauja. Atsižvelgus į tai, palaikome XVIII-osios Vyriausybės 
programoje užfiksuotą įsipareigojimą atlikti mokesčių lengvatų kaštų ir naudos analizę ir tikimės, kad 
suburtoje mokesčių ekspertų darbo grupėje bus priimti toliaregiški sprendimai, rasiantys palaikymą ir 
Lietuvos Respublikos Seime.   

 
1. Socialiai reikšmingos ir tikslingos mokesčių lengvatos 

 Taupymo skatinimas 

Siekiant užtikrinti pakankamas ir adekvačias pajamas sulaukus senatvės, palaikome mokestines 
lengvatas pensijų kaupimui. Ši priemonė yra socialiai reikšminga, kadangi skatina dirbančiuosius 
rūpintis savo ateitimi, padeda užtikrinti, jog sulaukę pensijos dirbantieji gautų pakankamas ir 
adekvačias pajamas iš keleto skirtingų šaltinių – pensijų sąskaitose ir gyvybės draudimo sutartyse 
asmeniškai sukauptų lėšų, darbdavio skirtų lėšų bei Sodros. Todėl svarbu sudaryti sąlygas ir 
efektyvias motyvacines paskatas gyventojams kaupti papildomas lėšas savo pensijai bei aktyviau 
į šį procesą įtraukti darbdavius. 

Siekiant užtikrini visiems prieinamą studijų sistemą, kad ketinantys studijuoti asmenys turėtų 
tinkamą finansinę pagalvę, palaikome mokestines lengvatas kaupimui vaikų mokslui per gyvybės 
draudimo sutartis. Studijų kainos ir pragyvenimo lygis nuolat kyla, todėl svarbu sudaryti sąlygas 
ir efektyvias motyvacines paskatas gyventojams kaupti papildomas lėšas savo vaikų ateičiai 
(studijoms ir pragyvenimui tame etape). 
 
Mokestinės priemonės socialiai orientuotam kaupimui turi išlikti tvariomis, atsakingai siekiant 
ilgalaikių tikslų bei užtikrinti teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą. 

 Darbuotojų sveikatos stiprinimas ir gerovės didinimas 

Siūlome koreguojant apmokestinimo tvarkos taisykles skatinti darbdavių investicijas į 
darbuotojų gerovę: darbuotojų pavežėjimą, apgyvendinimą, maitinimą, sveikatinimą, vaikų 
darželių darbo vietoje įrengimą, nuotolinio darbo kompensacijas. Valstybė yra suinteresuota 
darbuotojų gerove, jų sveikata, tuo tarpu verslas yra suinteresuotas suteikti darbuotojams 
papildomų naudų, kurios skatintų darbuotojus rinktis būtent juos bei augintų jų lojalumą, tačiau 
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dabartinis reguliavimas yra pernelyg apribotas ir nuo tokių iniciatyvų darbdavius atbaido. Tokio 
pobūdžio investicijos į darbuotojų gerovę būtų ne tik socialiai prasmingos, bet ir sumažintų 
valstybės naštą, kadangi gerėtų darbuotojų sveikata ir panašiai. Be to, siūlome tobulinti dabartinį 
reguliavimą ir taikyti GPM lengvatą sveikatinimo paslaugoms, teikiamoms ne licencijuojamų 
įstaigų, siekiant platesnio paslaugų, skirtų prevenciškai apsaugoti nuo susirgimų ar stiprinti 
sveikatą, pasirinkimo (pvz. sporto klubų paslaugos).  

Siekiant sveikesnės visuomenės, siūlome įvesti lengvatinį PVM tarifą asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos licenciją turinčiose įstaigose – tokiose kaip SPA viešbučiuose, sveikatingumo 
centruose – teikiamoms sveikatinimo paslaugoms. Ši priemonė ne tik skatintų gyventojų 
sveikatos stiprėjimą, bet ir padėtų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms greičiau atsigauti po 
pandemijos.  

 Lengvatos, skirtos kovoti su COVID-19 pasekmėmis 

Siūlome svarstyti naują lengvatinį PVM tarifą atvykstamojo turizmo ir apgyvendinimo 
paslaugoms, nes turizmo sektorius nuo COVID-19 pandemijos nukentėjo bene labiausiai ir jau 
nepilnus metus yra faktiškai sustojęs. Tokia lengvata trumpuoju laikotarpiu būtų pateisinama, nes 
tai padėtų įmonėms išsilaikyti, kol turistų srautai atsigaus ir pasieks prieš pandeminį lygį.  

 Investicinių projektų lengvata 

Atsižvelgiant į dėl COVID-19 susidariusią ekonominę situaciją, siūlome pratęsti Pelno mokesčio 
įstatyme įtvirtintos investicinių projektų lengvatos taikymą bent jau papildomiems 5 m. iki 2028 
m.  

Lengvatos pratęsimas padėtų išlaikyti Lietuvos konkurencingumą ir skatintų Lietuvos įmones 
toliau investuoti į technologinį atsinaujinimą, kuris dėl pandemijos buvo sulėtėjęs ar sustabdytas.  

Jeigu investicinių projektų lengvatos taikymas nebūtų pratęstas, alternatyviai siūlytume 
apsvarstyti galimybę pereiti prie Estijoje ir Latvijoje taikomo modelio, kai įmonių 
reinvestuojamas pelnas yra neapmokestinamas, o pelno mokestis taikomas tik paskirstant pelną. 

2. Netikslingos ir socialinių tikslų nesiekiančios lengvatos 

 Siūlome peržiūrėti lengvatas, taikomas iškastiniam kurui, pirma, atsižvelgiant į ES žaliojo kurso 
siekius ir formuojamą politiką, antra, įvertinant, koks yra taikomos lengvatos naudos ir „kainos“ 
santykis.  Be to, atsisakius lengvatų iškastiniam kurui, turėtų būti išlaikomos lengvatos 
alternatyvoms (pavyzdžiui, gamtinėms dujoms). 

 Siūlome peržiūrėti verslo liudijimų išdavimo tvarką, orientuojantis į  „šešėlio“ mažinimą ir 
gyventojų, dirbančių tokiu pagrindu, socialinių garantijų didinimą.  

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

Pagarbiai 
 
Prezidentas       Andrius Romanovskis 
 

 
 
 
Originalas siunčiamas nebus 
Ineta Rizgelė, el.p.: ineta@lvk.lt, tel.  8 5 212 1111 

mailto:ineta@lvk.lt

