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DĖL MOKESČIŲ REFORMOS KRYPČIŲ PRISTATYMO SOCIALINIAMS PARTNERIAMS  
  

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, kreipiasi 
dėl Seimo pavasario sesijoje planuojamos svarstyti mokesčių reformos.  

LVK kelia nerimą tai, jog prasidedant Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijai, LVK ir kitos verslo 
organizacijos bei profesinės sąjungos – pagrindiniai Vyriausybės partneriai socialiniame dialoge – neturi 
jokios informacijos apie planuojamą mokestinės sistemos reformą, kurią apsvarstyti ir priimti planuojama tą 
pačią Seimo sesiją, nors formalus teisės aktų derinimas su visuomene dar nėra prasidėjęs. 

Nors diskusija dėl galimų mokestinės sistemos reformos krypčių, susijusių su mokestinių lengvatų 
peržiūra, prasidėjo dar XVIII-osios Vyriausybės kadencijos pradžioje, kuomet buvo inicijuotos viešosios 
konsultacijos ir sudaryta Mokesčių lengvatų peržiūros darbo grupė, kurioje aktyviai dalyvavo ir savo 
pasiūlymus teikė socialinių partnerių, įskaitant ir LVK, atstovai, konstatuotina, jog šiai dienai reforma yra 
rengiama už uždarų durų. Kartu, atsižvelgiant į Vyriausybės programoje įtvirtintus įsipareigojimus 
konsultuotis su socialiniais partneriais prieš priimant sprendimius, yra visiškai nepriimtina, kad nuo 
Mokesčių lengvatų peržiūros darbo grupės veiklos pradžios praėjus 2 metams, darbo grupės nariai ir 
visuomenė vis dar neturi jokios informacijos apie jos rezultatus bei Finansų ministerijos nuomonę dėl 
pateiktų pasiūlymų. 

Diskusijos dėl mokesčių reformos visada yra jautrios, reikalaujančios plačių diskusijų, neabsiribojant 
vien formaliomis derinimo su visuomene procedūromis. Mūsų ilgametė patirtis dalyvaujant teisėkūrinėse 
diskusijose dėl mokesčių rodo, kad teisės aktų projektai, kurie yra formaliai paskelbiami derinimui su 
visuomene, visada atspindi politinę Vyriausybės arba ministerijos poziciją, todėl tikimybė, kad derinimo metu 
būtų atsižvelgiama į suinteresuotųjų pusių pastabas yra minimali. Dėl to, LVK vertina gerąsias konsultavimosi 
su visuomene ir verslu praktikas, kuomet prieš rengiant teisės aktų projektus yra iškomunikuojamos 
planuojamos reformų gairės, į kurias suinteresuotosios pusės gali reaguoti, teikti pasiūlymus ir dalyvauti 
diskusijoje. 

Svarstant 2018 m. viduryje priimtą mokesčių reformą, verslas dar 2017 m. pradžioje buvo 
informuotas apie planuojamus pokyčius– vyko vieši reformos krypčių pristatymai, susitikimai su verslo 
organizacijomis, verslas turėjo galimybes dalyvauti dialoge bei geriausių sprendimų paieškoje ir tik tada buvo 
parengti konkretūs projektai, kurie gana greitai buvo priimti Seime, kadangi pokyčiai jau buvo akceptuoti visų 
grupių per ilgiau nei metus trukusį socialinį dialogą.  

Tokios praktikos ruošiant pavasario sesijoje planuojamą svarstyti mokesčių reformą mes 
pasigendame ir įžvelgiame riziką, jog jei suinteresuotoms pusės nebus suteiktas adekvatus terminas 
susipažinti su siūlomais pakeitimais, juos išanalizuoti, pateikti išsamias pastabas bei jas išdiskutuoti, visos 
diskusijos dėl mokesčių reformos persikels į Seimą ir nebus konstruktyvios.  

LVK siekia būti Vyriausybės ir ministerijų partnere, o ne oponente. Tikime, kad galime rasti 
kompromisus ir norime bendradarbiauti, kad galėtume palaikyti šią reformą ar dalį jos Seime.   

Atsižvelgiant į tai, maloniai prašome kuo skubiau socialiniams partneriams pateikti planuojamus 
svarstyti mokestinių įstatymų pakeitimus ar bent jau jų gaires.  
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