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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Lietuvos apmokestinamasis vienetas (toliau – Lietuvos vienetas) – juridinis
asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens
statuso, taip pat Lietuvos hibridinis subjektas. Kai kolektyvinio investavimo subjekto
valdymas perduotas valdymo įmonei, šio Įstatymo nustatytą kolektyvinio investavimo
subjekto uždirbto pelno ir (arba) gautų, išmokamų pajamų apmokestinimo tvarką taiko
valdymo įmonė. Šio Įstatymo nustatytą Lietuvos hibridinio subjekto gautų pajamų
apmokestinimo tvarką taiko jo dalyviai.“
2. Papildyti 2 straipsnį 162 dalimi:
„162. Lietuvos hibridinis subjektas – bet koks subjektas (išskyrus kolektyvinio
investavimo subjektą) arba darinys, kuriame daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų),
balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį ar išimtinių teisių jas įsigyti tiesiogiai
arba netiesiogiai valdo vienas ar keli asocijuoti asmenys, iš kurių bent vienas yra užsienio
valstybės rezidentas mokesčių tikslais, ir kuris pagal užsienio valstybės teisės aktus
laikomas atskiru vienetu, tačiau jo pajamos ir sąnaudos pagal šį Įstatymą laikomos kito (ų) asmens (-ų) pajamomis ir sąnaudomis.“
2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
Papildyti 4 straipsnį 8 dalimi:
„8. Lietuvos hibridinio subjekto mokesčio bazei priskiriama pajamų dalis, kuri
nėra kitaip apmokestinama pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu pagal šio Įstatymo
arba bet kurios kitos valstybės, kurios rezidentas mokesčių tikslais yra Lietuvos hibridinio
subjekto dalyvis, teisės aktus.“
3 straipsnis. 383 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 383 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„383 straipsnis. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimas,
deklaravimas ir sumokėjimas
1. Pagal Bankų įstatymą veikiantys bankai, tarp jų užsienio komercinių bankų
filialai, pagal Kredito unijų įstatymą veikiančios kredito unijos ir pagal Lietuvos
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Respublikos centrinių kredito unijų įstatymą veikiančios centrinės kredito unijos
papildomą kredito įstaigų pelno mokestį apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka šiame
straipsnyje nustatyta tvarka.
2. Kredito įstaigų apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš pajamų atėmus
neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus
(išskyrus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų padidintų atskaitymų
sumą, apmokestinamųjų pajamų sumažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai
neatlygintinai suteiktų lėšų sumą, atskaitomą suteiktos paramos sumą ir praėjusių
mokestinių laikotarpių nuostolių, atskaitomų iš mokestinio laikotarpio pajamų, sumą),
apmokestinamas taikant 5 procentų papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio tarifą.
3. Apskaičiuojant pagal šį straipsnį apmokestinamą kredito įstaigų
apmokestinamąjį pelną, į šio Įstatymo IX1ir X1 skyrių nuostatas neatsižvelgiama.
4. Šio straipsnio taikymo tikslais į kredito įstaigos pajamas neįtraukiamos
pozityviosios pajamos ir gauti dividendai.
5. Papildomu kredito įstaigų pelno mokesčiu neapmokestinama šio straipsnio 2, 3
ir 4 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuoto pelno dalis, neviršijanti 2 000 000 eurų.
6. Kredito įstaigos moka avansinį papildomą kredito įstaigų pelno mokestį.
Pirmųjų dviejų mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinis papildomas kredito įstaigų pelno
mokestis sudaro po 1/4 už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį,
šiame straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuojamo papildomo kredito įstaigų pelno
mokesčio sumos. Trečiojo ir ketvirtojo mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinis
papildomas kredito įstaigų pelno mokestis sudaro po 1/4 už praėjusį mokestinį laikotarpį
šiame straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuojamo papildomo kredito įstaigų pelno
mokesčio sumos. Pirmųjų dviejų mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinio papildomo
kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija pateikiama mokesčių administratoriui ne vėliau
kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą dieną. Trečiojo ir ketvirtojo
mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio
deklaracija pateikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio
devinto mėnesio penkioliktą dieną. Avansinis papildomas kredito įstaigų pelno mokestis
turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio
ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną.
7. Kredito įstaigos atleidžiamos nuo avansinio papildomo kredito įstaigų pelno
mokesčio mokėjimo už pirmąjį mokestinį laikotarpį, kaip jis suprantamas pagal šio
Įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, o antrąjį mokestinį laikotarpį avansinis papildomas kredito
įstaigų pelno mokestis pradedamas mokėti nuo trečiojo ketvirčio. Jeigu mokestinis
laikotarpis, buvęs prieš praėjusį mokestinį laikotarpį, buvo trumpesnis negu dvylika
mėnesių, apskaičiuojant avansinį papildomą kredito įstaigų pelno mokestį už tą mokestinį
laikotarpį šiame straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuojamo papildomo kredito įstaigų
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pelno mokesčio suma dalijama iš to mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus ir
dauginama iš dvylikos.
8. Metinė papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija pateikiama
mokesčių administratoriui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos
dienos. Jeigu metinėje mokestinio laikotarpio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio
deklaracijoje nurodyta pelno mokesčio suma viršija sumokėtą to mokestinio laikotarpio
avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio sumą, apskaičiuotas skirtumas
sumokamas į valstybės biudžetą iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos
dienos. Mokesčio permoka grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta
tvarka. Paskutinio mokestinio laikotarpio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio
deklaracija pateikiama ir mokestis sumokamas per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.
9. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio ir avansinio papildomo kredito įstaigų
pelno mokesčio deklaracijų formas, jų pildymo tvarką, kartu su deklaracijomis
reikalaujamus pateikti kitus duomenis nustato centrinis mokesčių administratorius.“
4 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 58 straipsnio 162 dalį ir ją išdėstyti taip:
„162. Juridinis asmuo, kuris įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią
stambaus projekto investicijų sutartį ir kurio vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam
projektui Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis
kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnis kaip 200 ir kai privačios kapitalo
investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 20 milijonų
eurų sumą, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnę kaip 30 milijonų eurų sumą, ir kuris
nesinaudoja šio straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 163 dalyje nustatyta pelno
mokesčio lengvata, nemoka pelno mokesčio, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši
investicijų suma ir vidutinis darbuotojų skaičius buvo pasiekti. Šioje dalyje nustatyta
lengvata taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio
laikotarpio juridinio asmens pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto
serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios
gamybos, ir tik toms juridinio asmens pajamoms, kurios gautos įgyvendinant stambų
projektą. Šioje dalyje nustatyta lengvata pajamoms iš intelektinės nuosavybės turto
naudojimo netaikoma, išskyrus atvejus, kai šios pajamos atitinka šio Įstatymo 5 straipsnio
7–10 dalyse ir 30 straipsnio 1 ir 21 dalyse nustatytas sąlygas (išskyrus šio Įstatymo 5
straipsnio 7 dalyje nustatytą taikytiną pelno mokesčio tarifo dydį). Šioje dalyje nustatyta
lengvata taikoma tik tuo atveju, kai juridinis asmuo turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią
reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų dydį. Jeigu juridinio asmens
privačių kapitalo investicijų suma į stambų projektą sumažėja ir nebesiekia 20 milijonų
eurų sumos, o kai investuojama Vilniuje, – nebesiekia 30 milijonų eurų sumos, išskyrus
ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, ir (arba) vidutinis darbuotojų,
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reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis
kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – mažesnis kaip 200, lengvata netaikoma tą
mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačių kapitalo investicijų suma ir (arba)
vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais taip sumažėjo, ir lengvatos taikymas
atnaujinamas tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačios kapitalo investicijos į
stambų projektą vėl pasiekia 20 milijonų eurų sumą, o kai investuojama Vilniuje, – 30
milijonų eurų sumą ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui
įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis kaip 150, o kai
investuojama Vilniuje, – ne mažesnis kaip 200. Šioje dalyje nustatyta lengvata juridiniam
asmeniui, įgyvendinančiam stambų projektą, taikoma ne ilgiau negu 20 metų nuo
stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos. Šioje dalyje nustatyta lengvata
taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais reguliuojamas
valstybės pagalbos teikimas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka.“
2. Pakeisti 58 straipsnio 163 dalį ir ją išdėstyti taip:
„163. Juridinis asmuo, kuris įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią
stambaus projekto investicijų sutartį ir kurio vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam
projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikoje, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis
kaip 200, o privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė
ne mažesnę kaip 100 milijonų eurų sumą, ir kuris nesinaudoja šio straipsnio 16 dalies 1 ir
2 punktuose arba 162 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata, nemoka pelno mokesčio
pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma ir vidutinis darbuotojų
skaičius buvo pasiekti. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai ne
mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio juridinio asmens pajamų
sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos, ir tik toms juridinio asmens
pajamoms, kurios gautos įgyvendinant stambų projektą. Šioje dalyje nustatyta lengvata
pajamoms iš intelektinės nuosavybės turto naudojimo netaikoma, išskyrus atvejus, kai šios
pajamos atitinka šio Įstatymo 5 straipsnio 7–10 dalyse ir 30 straipsnio 1 ir 21 dalyse
nustatytas sąlygas (išskyrus šio Įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nustatytą taikytiną pelno
mokesčio tarifo dydį). Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai juridinis
asmuo turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių
kapitalo investicijų į stambų projektą dydį. Jeigu juridinio asmens privačių kapitalo
investicijų į stambų projektą suma sumažėja ir nebesiekia 100 milijonų eurų, išskyrus
ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, ir (arba) vidutinis darbuotojų,
reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis
kaip 200, lengvata netaikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačių
kapitalo investicijų į stambų projektą suma ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius
mokestiniais metais taip sumažėjo, ir lengvatos taikymas atnaujinamas tą mokestinį
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laikotarpį, kurį juridinio asmens privačios kapitalo investicijos į stambų projektą vėl
pasiekia 100 milijonų eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui
įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis kaip 200. Šioje dalyje
nustatyta lengvata juridiniam asmeniui, įgyvendinančiam stambų projektą, taikoma ne
ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos. Šioje
dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės
aktais, reglamentuojančiais valstybės pagalbos teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka ir
Europos Komisijos išduoto leidimo teikti valstybės pagalbą sąlygomis.“
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šio įstatymo 1, 2, 4 straipsniai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.
3. Šio įstatymo 1, 2, 4 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant
2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
4. Šio įstatymo 3 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2022
metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
5. Lietuvos Respublikos finansų ministras iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas

