MOKESČIAI IR ŠEŠĖLIO MAŽINIMAS
2019-2021

Patraukli ir teisinga mokestinė sistema

Mokesčių aplinka
prognozuojama ir
stabili – aiškus
3-metis planas

2018 m.

Konkurencingiausi
Baltijos šalyse –
mažiausia darbo
jėgos mokestinė
našta

Per šešėlį –
„baltaisiais
finansais“
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Mokesčių aplinka prognozuojama ir stabili
• Tai, kad mokesčių pokyčiai yra
prognozuojami ir žinomi iš
anksto, skatina verslą
investuoti.

PASKATOS INVESTICIJOMS

TODĖL
• Numatytas 3-metis esminių
apmokestinimo pokyčių planas 2019
– 2021 m. (GPM, akcizai, SODROS
„lubos“)

2018 m.
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Konkurencingiausi Baltijos šalyse I
2019 - 2021 m. darbo jėgos mokesčiai mažės, ypač vidutines
pajamas gaunantiesiems:

• išplėtus NPD taikymą iki 2,5 VDU
• nuosekliai kasmet didinant NPD,
• sumažinus socialinio draudimo įmokos tarifą 2 proc. punktais visiems
(susiję su pensijų reforma)
BRUTO DARBO
UŽMOKESTIS

ATLYGINIMO Į RANKAS PADIDĖJIMAS, EUR/MĖN.
2019

2020

2021

Iš viso:

500

16

20

21

57

900

42

17

19

78

1200

59

14

18

91

1500

56

12

16

84

2000

51

8

13

72

1 mlrd. eurų
per
3 metus

Įgyvendinus mokestinę ir pensijų reformą
2018 m.
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Konkurencingiausi Baltijos šalyse II
• Mažės aukštą pridėtinę vertę sukuriančių darbo
vietų apmokestinimas – įvedamos SODROS „lubos“:
2019 m. – 120 VDU per metus
2020 m. – 84 VDU per metus
2021 m. – 60 VDU per metus

• SODROS „lubos“ – daugiau naujų gerai apmokamų
darbo vietų.

2018 m.
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Konkurencingiausi Baltijos šalyse III
• Konsolidavus darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokas (išskyrus
nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokas) – bus aiškesnė
darbo pajamų apmokestinimo sistema, sudaranti sąlygas tolimesniam NPD
didinimui.
•

GPM – 21 proc. (25 proc. didesnėms pajamoms, siejant su SODROS įmokų „lubomis“)

•

Darbdavio soc. draudimo įmoka – 1,24 proc.

•

Darbuotojo soc. draudimo (įskaitant PSD) įmoka – 18,5 proc.

2018 m.
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Konkurencingiausi Baltijos šalyse IV
43%

41,8%

40,1%

38%

38,4%

36,4%

41,8%
37,7%

35,0%

33%

32,6%
30,8%

30,8%

28%

26,5%
24,0%

23%

MMA

50 proc. VDU

ESAMA SITUACIJA
Lietuva 2018

2018 m.

67 proc. VDU

100 proc. VDU

167 proc. VDU

600 proc. VDU

BŪSIMA SITUACIJA
Lietuva 2021

Latvija 2020

Estija 2020
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NT mokesčio pokyčiai
• Dabar gyventojas moka NT mokestį, jeigu jo turimo
nekomercinės paskirties NT turto vertė viršija 220’000
eurų (taikant progresinį apmokestinimą).
• Kas keičiasi? ANTRO IR PASKESNIO gyvenamosios
paskirties NT APMOKESTINIMAS. Jis apmokestinamas nuo
„pirmo euro“ – 0,3 % tarifu (iki 220’000 eurų vertės),
viršijančiai vertei būtų taikomas progresinis mokestis.
• Sodo namelių, sodybų, garažų, sandėliukų ir pan.
paskirties NT apmokestinimas NESIKEIČIA.

2018 m.
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Per šešėlį – „baltaisiais finansais“ I
• Vienkartinė galimybė susimokėti „pamirštus“ mokesčius be baudų
ir delspinigių (6 mėnesių laikotarpis).
• „Baltieji“ finansai – nauda sąžiningam verslui: viešieji pirkimai ir
bankinis finansavimas.
• Paskatos – nuo 2019 m. gyventojai patirtomis išlaidomis už įsigytas
remonto, statybos, kitas namų ūkyje suteikiamas paslaugas galės
susimažinti savo apmokestinamąsias pajamas – susigrąžinti dalį
sumokėto GPM.
• Išmokų įsidarbinus mokėjimo pratęsimas iki 12 mėn. – paskatos
neslėpti pajamų
• Supaprastintas mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas - apskaitos
paslauga bei virtualus kasos aparatas - sumažinta administracinė
našta verslui.
• Platesnis PVM atvirkštinio apmokestinimo taikymas.

2018 m.

„Baltieji
finansai“

9

Per šešėlį – „baltaisiais finansais“ II
• Proporcingos atsakomybės nustatymas:

• mokestinės senaties bendro termino sutrumpinimas nuo 5 iki 3
metų (ilgesnįjį paliekant piktybinių pažeidimų atvejams ir kai
kuriems mokesčiams/atvejams);
• mokestinių sankcijų taikymo atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą
diferencijavimas ir ANK baudų už su mokesčiais susijusius
nusižengimus padidinimas 30 proc.
• Veiklų, vykdomų įsigijus verslo liudijimą, peržiūrėjimas (toms
veikloms, kurioms bus taikoma GPM paskata).

• Pelno mokesčio lengvatos viešųjų įstaigų pelnui, nenaudojamam
viešajam interesui tenkinti, panaikinimas.

2018 m.

Atsakomybė
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