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Vilnius
Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: siūlomi pakeitimai, atsižvelgiant į Konstitucinio Teisimo nutarimą, kuriuo pripažinta, kad
Konstitucijai prieštarauja Akcizų įstatymo, Nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) įstatymo, Pelno
mokesčio įstatymo pakeitimai.
Dabartinė situacija: Konstitucinis Teismas pripažino, kad Konstitucijai prieštarauja:
 Akcizų įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyti nauji (didesni) akcizų tarifai, nes buvo pažeista šiuo
metu mokesčių teisės aktams taikoma priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Todėl nuo oficialaus
Konstitucinio teisimo nutarimo paskelbimo dienos (2022 m. liepos 1 d.) nebegalės būti taikomi
Akcizų įstatymo pakeitimai;
 NTM įstatymo pakeitimai, kuriais padidinta žemutinė nekilnojamojo turto mokesčio tarifo riba nuo
0,3 iki 0,5 procento ir sumažinta fiziniams asmenims priklausančio neapmokestinamo nekilnojamojo
turto vertė nuo 220 000 eurų iki 150 000 eurų, nes buvo pažeista šiuo metu mokesčių teisės aktams
taikoma priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Todėl nuo oficialaus Konstitucinio teisimo nutarimo
paskelbimo dienos (2022 m. liepos 1 d.) nebegalės būti taikomi NTM įstatymo pakeitimai;
 Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, nustatantys papildomą kredito įstaigų pelno apmokestinimą, nes
buvo pažeista šiuo metu mokesčių teisės aktams taikoma priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Todėl nuo
oficialaus Konstitucinio teisimo nutarimo paskelbimo dienos (2022 m. liepos 1 d.) nebegalės būti
taikomi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) ir G20 valstybių vadovai patvirtinto
projekto dėl Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (toliau – BEPS) 5 veiksmo „Efektyvesnė kova su
žalinga mokesčių praktika – atsižvelgiant į skaidrumą ir turinį“ minimalų standartą žalingos mokesčių
praktikos srityje, kurį Lietuva, kaip EBPO narė, yra įsipareigojusi įgyvendinti.
Projekto esmė: atsižvelgiant į Konstitucinio Teisimo nutarimą, siūloma:
 Nustatyti 2019 m. gruodžio 3 d. priimto Akcizų įstatymo nuostatų taikymo tęstinumą nuo 2022 m.
liepos 1 d. Įstatymo projekte siūloma ir po 2022 m. liepos 1 d taikyti šiuos akcizų tarifus: bešviniam
benzinui – 466 eurai už 1 000 litrų produkto; gazoliams – 372 eurai už 1 000 litrų produkto;
gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus
vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, – 60 eurų už 1 000 litrų produkto;
 Nustatyti NTM įstatymo nuostatų taikymo tęstinumą nuo 2022 m. liepos 1 d. t. y. padidintą žemutinę
nekilnojamojo turto mokesčio tarifo ribą nuo 0,3 iki 0,5 procento ir sumažintą fiziniams asmenims
priklausančio neapmokestinamo nekilnojamojo turto vertę nuo 220 000 eurų iki 150 000 eurų;
 Siūlomais Pelno mokesčio įstatymo pakeitimais siekiama užtikrinti įstatymu nustatyto papildomo
kredito įstaigų pelno mokesčio taikymo tęstinumą po KT nutarimo įsigaliojimo 2022 m. liepos 1 d., t.
y. nustatyti, kad analogiškos šiuo metu galiojančioms papildomo kredito įstaigų pelno
apmokestinimo taisyklės būtų nepertraukiamai taikomos iki 2022 metų pabaigos (iki Pelno mokesčio
įstatymu nustatytos papildomo kredito įstaigų pelno apmokestinimo taikymo pabaigos);
Taip pat siūlomi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais perkeliamos ir įgyvendinamos Tarybos
direktyvos (ES) 2016/1164 (kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia
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vidaus rinkos veikimą, taisyklės) nuostatos ir pakeitimai, kuriais siekiama nuoseklaus ir aiškaus BEPS 5
veiksmo ataskaitoje numatyto minimalaus standarto reikalavimų taikymo, kai įmonių, vykdančių stambius
investicijų projektus, gaunamos pajamos būtų ir iš intelektinės nuosavybės turto naudojimo, patikslinant šiuo
metu galiojančią pelno mokesčio lengvatą, kurią taikant nuo pelno mokesčio atleidžiamos įmonės,
įgyvendinančios stambius investicijų projektus, taip pat pakeitimai, kuriais siekiama panaikinti skirtingų
valstybių taikomų pelno apmokestinimo taisyklių skirtumų poveikį pelno mokesčio bazei.
Derinimas: atsižvelgta į Teisingumo ministerijos pastabas.
Vyriausybės kanceliarijos teisės grupė projektui pastabų ir pasiūlymų neturi.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas neprieštarauja Vyriausybės programos nuostatoms. Projekto
pateikimo Seimui mėnuo – spalis.
Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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