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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO NR. 22-8062 
 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, teikia 
pastabas ir pastebėjimus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2627(3), Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.929 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1285(3), Lietuvos 
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 2071 straipsniu ir 589 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1608 ir Lietuvos Respublikos Seimo narių pasiūlymo dėl 
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 401 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto Nr. XIVP-527(2)“ projekto (toliau – Nutarimo projektas). 
 
Kaip socialinis partneris, ilgą laiką pasisakantis už kokybiškesnę ir įrodymais grįstą teisėkūrą, LVK 
dėkoja Finansų ministerijai už atliktą institucijų apklausą ir ES šalių lyginamąją analizę dėl 
atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įteisinimo tikslingumo ir galimybių (toliau – Analizė). Vis 
dėlto, Analizėje įžvelgiame šiuos trūkumus:  
 

1) Analizėje teisingai įvardijus, kad didelėje dalyje ES šalių yra taikomi horizontalūs ribojimai 
pagal sandoryje dalyvaujančio subjekto teisinę padėtį, nėra aišku, kaip atliktos Analizės 
išvados tiesiogiai pagrindžia Finansų ministerijos parengto Nutarimo projekto, kuriuo 
siūloma švelninti Seimo Biudžeto ir finansų komiteto parengtą Atsiskaitymų grynaisiais 
pinigais ribojimo įstatymo projekto redakciją, numatant iš esmės švelnesnius ribojimus 
verslui, nei nustatyti daugumoje Europos Sąjungos šalių ir atsisakyti horizontalių ribojimų.   

2) Analizės 4.5.3. punkte įvardyta, kad „<...> logiška, teisinga ir priimtina, kad atsiskaitymams 
pagal sandorius tarp juridinių asmenų, taip pat fizinių asmenų, užsiimančių ūkine-komercine 
veikla būtų keliami griežtesni reikalavimai, tačiau visiškai uždrausti tokių atsiskaitymų 
grynaisiais pinigais netikslinga“. Šioje formuluotėje nėra paaiškinama, kodėl toks 
draudimas būtų netikslingas, juo labiau, teigiama, kad ribojimas būtų „logiškas“ ir 
„teisingas“. Šiame kontekste, yra visiškai neaišku, kodėl Finansų ministerija neteikia 
jokio griežtesnio draudimo atsiskaitymams verslas–verslui, atvirkščiai, siūlo ir toliau 
neriboti didžiosios daugumos atsiskaitymų grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų; 

3) Svarbus veiksnys, neįvertintas Analizėje – atsiskaitymų grynaisiais pinigais versle 
draudimas pagerintų verslo sąlygas. Grynieji pinigai sukuria daug nepatogumų ir kaštų 
įmonėms. Prekes pristatantys darbuotojai (vairuotojai ar prekybos agentai) įvairiuose 
sektoriuose neturėtų dirbti inkasatoriais. Prekes pristatantys darbuotojai nėra profesionalūs 
inkasatoriai ir grynieji pinigai sukelia daug rizikų ir nepatogumų. Įmonės neturėtų prisiimti 
didesnių kaštų tik dėl to, kad dalis įmonių veikia neskaidriai ir siekdamos atsiskaityti 



grynaisiais bando išvengti mokesčių ir pajamų apskaitos. Pažymėtina, kad šis argumentas, kaip 
ir kiti LVK argumentai, dėl ko siūloma drausti versle atsiskaitymus grynaisiais pinigais, teikti 
LVK 2021 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 21-082VK, 2021 m. spalio 7 d. raštu Nr. 21-177 ir 2021 m. 
liepos 12 d. el. laišku teiktas inter alia Finansų ministerijos atstovams, tačiau pastarasis, kaip ir 
kiti argumentai, nebuvo įvertinti Analizėje; 

4) Kaip įvardyta Analizės 1.2. punkte, nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso 139 
straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo verslui nustatytas imperatyvas darbuotojams mokėti 
atlyginimą ir kitas su darbo užmokesčiu susijusias išmokas pavedimu į darbuotojo nurodytą 
mokėjimo sąskaitą. Darbdaviams privalomai mokant darbo užmokestį bankiniu 
pavedimu, visiškai nesuprantama, kodėl Nutarimo projekte siūloma iš esmės ir toliau 
leisti juridiniams asmenims neribotai atsiskaityti tarpusavyje grynaisiais pinigais, 
atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimus paliekant tik labai konkrečiais atvejais; 

5) Analizėje nekalbama apie atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimų arba draudimų 
kitose ES šalyse poveikį, todėl būtų tikslinga įvertinti, ar šalyse, pasižyminčiose dideliu 
„šešėlinės ekonomikos“ mastu – konkrečiai Graikijoje, Rumunijoje, Ispanijoje – griežtos 
atsiskaitymų grynaisiais pinigais versle ribojimo priemonės pasiteisino ir davė rezultatą, kurio 
tikėjosi politikos formuotojai. Pažymėtina, kad griežčiausi atsiskaitymų grynaisiais pinigais 
ribojimai yra taikomi šalyse, pasižyminčiomis didele „šešėlinė ekonomika“, kaip ir Lietuva. 

 
Apibendrinant, Finansų ministerijos pateiktoje Analizėje nematome pakankamai argumentų, 
pagrindžiančių Nutarimo projekto nuostatas. Nors Analizėje yra pateikiama gana stiprių 
argumentų, kodėl reikia riboti atsiskaitymus grynaisiais pinigais, taip pat kodėl būtų logiška ir teisinga 
nustatyti atsiskaitymų grynaisiais pinigais versle ribojimus,1  Nutarimo projekte Seimui siūloma iš 
esmės atsisakyti minties riboti atsiskaitymus grynaisiais pinigais, išskyrus labai konkrečiais atvejais.  
 
Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, nepritariame Nutarimo projektui ir siūlome jį tobulinti pagal 
žemiau nurodytas pasiūlymus: 
 

1. Siūlyti Seimui nustatyti atsiskaitymų grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų ir ūkinę-
komercinę veiklą vykdantiems asmenims (verslas–verslui) draudimą (žr. argumentus, 
nurodytus pridėtame LVK 2022 m. gegužės 2 d. rašte Nr. 22-092VK, kurio kopija siųsta ir 
Finansų ministerijai).  

2. Jeigu į pirmąjį pasiūlymą būtų neatsižvelgta, teikiame pasiūlymą numatyti konkretų draudimą 
atsiskaityti grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų (verslas–verslui) už akcizines prekes, 
atsižvelgiant į tai, kad atsiskaitant būtent už akcizines prekes kyla itin didelė paskata išvengti 
mokesčių bei pajamų apskaitos (argumentus žr. pridėtame LVK 2022 m. gegužės 2 d. rašte Nr. 
22-092VK, kurio kopija siųsta ir Finansų ministerijai).  

 
Pagarbiai 

 
Generalinė direktorė      Ineta Rizgelė 

 
 
 
PRIDEDAMA: LVK 2022 m. gegužės 2 d. raštas Nr. 22-092VK „Pasiūlymas drausti atsiskaitymus 
grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų“, 3 lapai. 
 
 
Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 

                                                        
1 Analizės 6.3. punktas: 

„Svarstytina alternatyva nustatyti visaapimančius (universalius) ribojimus atsiskaitymams grynaisiais 
pinigais, nes tokie apribojimai: (a) būtų objektyvūs; (b) neišsiskiriantys ir tuo pačiu nediskriminuojantys 
atskirų ekonomikos sektorių; (c) lengvai praktiškai pritaikomi.“ 
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PASIŪLYMAS DRAUSTI ATSISKAITYMUS GRYNAISIAIS PINIGAIS TARP JURIDINIŲ ASMENŲ 
 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslą vienijančių organizacijų Lietuvoje, 
dėkoja Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui bei Seimui dėl grįžimo prie 
atsiskaitymo grynaisiais pinigais ribojimo klausimo ir teikia pasiūlymą dėl atsiskaitymų grynaisiais 
pinigais tarp juridinių asmenų draudimo. 
 
Atkreipiame dėmesį, jog šį pasiūlymą esame pateikę Finansų ministerijai, jo pagrindu Finansų 
ministerija suformulavo tikslą ir įtraukė jį į Vyriausybės patvirtintą Šešėlinę ekonomiką ir 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atotrūkį mažinančių veiksmų planą. Vis dėlto, Finansų 
ministerija svarsto atsiskaitymus grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų tik riboti. Mūsų manymu, 
siekiant išvengti aukščiau aprašytų atvejų, yra tikslinga visiškai drausti atsiskaitymus grynaisiais 
pinigais tarp juridinių asmenų, nes leidžiant netgi itin smulkius atsiskaitymus grynaisiais pinigais 
(~50 Eur), išlieka galimybė sukčiauti ir išvengti tiek PVM, tiek akcizo, pavyzdžiui, kaimo parduotuvei 
atsiskaitant už vieną dėžę alkoholinių gėrimų. 
 
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad darbdaviams esant imperatyvui darbo užmokestį ir  kitas su darbo 
santykiais susijusias išmokas, taip pat dienpinigius ir komandiruotės išlaidų kompensacijas mokėti 
pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, nėra jokios argumentais grįstos 
priežasties, kodėl atsiskaitymai grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų vis dar yra 
leidžiami.  
 
 
Kaip konkrečiai mūsų pasiūlymas mažintų šešėlinę ekonomiką, sumažintų PVM atotrūkį ir 
„įkaitais“ nebelaikytų skaidriai veikiančio verslo? 
 

1. Pasitaiko praktika, kuomet smulkus aludaris parduoda alų smulkiam prekybininkui arba barui alų už 
grynuosius be pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų. Tai gali daryti tik maži rinkos veikėjai, 
kuomet alaus daryklos savininkas pristato alų pats arba jo patikimas asmuo parduotuvei/barui, 
kurioje prekes priima ir parduoda pats savininkas arba jam artimi/patikimi darbuotojai. To negalima 
padaryti, kuomet vienoje ar kitoje pusėje yra daug samdomų darbuotojų, nes tada tie darbuotojai 
pasidalintų naudą, o savininkams liktų tik atsakomybė. Mokesčio vengimo schema veikia taip: į kaimo 
parduotuvę yra atvežamos prekės, yra sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kaimo parduotuvė 
parduoda alkoholį už grynuosius pinigus, jais atsiskaito smulkiam aludariui ir sunaikina sutartį, lyg jos 
nebūtų. Rezultate – aludaris gauna grynuosius, pirkėjas gauna prekę, o „ant popieriaus“ parduotuvės, 
pardavusios alų, nelieka. Šis klausimas yra itin jautrus kalbant apie akcizines prekes, nes išvengiama 



daug didesnio apmokestinimo ir yra sukuriamos dar didesnės paskatos sukčiauti; dar prastesnės 
rinkos sąlygos sąžiningai veikiantiems rinkos veikėjais. Šiai mokesčių vengimo schemai užkardyti 
reikalingas visiškas atsiskaitymų grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų draudimas, nes 
atsiskaitymai tarp parduotuvės ir smulkaus aludario gali vykti itin mažomis sumomis. 

2. Skundų iš smulkiųjų aludarių apie jų konkurentų praktiką esame gavę daug. Prieš keletą metų 
skambėjo „Biržų alaus“ byla, kurioje įmonės kaltinamos taikiusios mūsų aprašytą schemą (žr. išnašą).1.  

3. Pabrėžtina, kad piktnaudžiavimo grynaisiais pinigais siekiant išvengti pridėtinės vertės mokesčio 
atvejų pasitaiko ir kalbant apie įvairias prekes, už kurias galima atsiskaityti perkant jas vietoje. 
Pavyzdžiui, mėsininkai, perkantys galvijus, susiduria su problema, kuomet juos parduodantys 
ūkininkai neretai prašo mokėti grynais, o jeigu mėsininkas nesutinka – ūkininkas neparduoda galvijų. 
Tokiu būdu ūkininkas siekia išvengti pridėtinės vertės mokesčio, taip pat pajamų apskaitos. Tad 
tikėtina, jog platesnį atsiskaitymo tarp juridinių asmenų grynaisiais pinigais draudimą palaikytų ne tik 
alkoholinių gėrimų gamintojai, bet ir mėsininkai, pienininkai bei kitų plataus vartojimo prekių 
gamintojai ir platintojai.  

4. Galiausiai, grynieji pinigai sukuria daug nepatogumų ir kaštų įmonėms. Prekes pristatantys 
darbuotojai (vairuotojai ar prekybos agentai) įvairiuose sektoriuose neturėtų dirbti inkasatoriais. 
Prekes pristatantys darbuotojai nėra profesionalūs inkasatoriai ir grynieji pinigai sukelia daug rizikų 
ir nepatogumų. Įmonės neturėtų prisiimti didesnių kaštų tik dėl to, kad viena iš sandorio pusių 
išvengtų mokesčių ir pajamų apskaitos. 
 
Teikiame du alternatyvius pasiūlymus, kaip būtų galima įgyvendinti mūsų pasiūlymą drausti 
atsiskaitymus grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų: 
 

1. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projekte (toliau – Įstatymo projektas) nustatyti 
atskirą reguliavimą juridiniams asmenims, paliekant galioti dabar esančias Įstatymo projekto 4 
straipsnio nuostatas fiziniams asmenims ir atskiru straipsniu reguliuojant, kad atsiskaitymai 
grynaisiais pinigais tarp juridinių asmenų yra draudžiami. 

2. Galima keisti Civilinio kodekso (CK) 6.929 straipsnį, taip pat numatant atsakomybę už atsiskaitymų 
grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 207 straipsnyje, 
nustatant sankcijas abiem neteisėtus veiksmus atlikusioms šalims. Atitinkamai, siūlome išdėstyti CK 
6.929 straipsnį ir ANK 207 straipsnį taip: 
 

„6.929 straipsnis. Atsiskaitymas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais 
1. Atsiskaitymai dalyvaujant fiziniams asmenims, kurie nesiverčia ūkine komercine veikla, gali 
būti atliekami grynaisiais pinigais, neribojant sumos, arba negrynaisiais pinigais. 
2. Atsiskaitymai tarp juridinių asmenų, taip pat atsiskaitymai dalyvaujant fiziniams asmenims, 
užsiimantiems ūkine komercine veikla, vykdomi negrynaisiais pinigais, o įstatymų nustatytais 
atvejais ir tvarka – ir grynaisiais pinigais. 
3. Atsiskaitymas negrynaisiais pinigais atliekamas per bankus, kuriuose yra atidarytos 
atitinkamos sąskaitos, jeigu ko kita nenustatyta įstatyme arba ko neriboja naudojamos 
atsiskaitymų formos. 
4. Atsiskaitymus čekiais ir vekseliais atitinkamai reglamentuoja čekių ir vekselių įstatymai.“ 

 
„207 straipsnis. Atsiskaitymų tvarkos pažeidimas 
1. Informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas pavėluotas pateikimas arba 
klaidingos informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas pateikimas 
užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų trisdešimt eurų. 
2. Informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas nepateikimas 
užtraukia baudą nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio devynių šimtų 
penkiasdešimt eurų. 
3. Pinigų nurašymo ir išdavimo iš mokėtojų sąskaitų tvarkos pažeidimas 

                                                        
1 „Biržų Alaus“ direktorius ir gamybos vadovė bus teisiami dėl „juodosios“ buhalterijos”, Diena.lt, 2019 08 02.  

https://m.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/birzu-alaus-direktorius-ir-gamybos-vadove-bus-teisiami-del-juodosios-buhalterijos-924828


užtraukia budą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių 
šimtų eurų. 
4. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimas 
užtraukia mokantiems ir mokėjimą priimantiems fiziniams asmenims, užsiimantiems 
ūkine komercine veikla,  baudą nuo trijų šimtų iki devynių šimtų eurų, o mokančių ir 
mokėjimą priimančių juridinių asmenų arba jų padalinių (filialų) vadovams – nuo šešių 
šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 
5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas 
pakartotinai, užtraukia mokantiems ir mokėjimą priimantiems fiziniams asmenims, 
užsiimantiems ūkine komercine veikla,  baudą nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių 
keturių šimtų eurų, o mokančių ir mokėjimą priimančių juridinių asmenų arba jų 
padalinių (filialų) vadovams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių 
eurų.” 

 
Atsižvelgiant į klausimo aktualumą, maloniai kviečiame apsvarstyti mūsų pasiūlymą. Esame pasirengę 
plačiau pristatyti šį pasiūlymą ir dėl jo diskutuoti.  
 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 
 

Pagarbiai 
 
 

Generalinė direktorė       Ineta Rizgelė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
INETA,RIZGELĖ
Data: 2022-05-02 17:44:54

mailto:vilius@lvk.lt

		2022-05-24T17:18:08+0300




