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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. rugsėjo 15 d. sprendimą
Nr. SV-S-191 „Dėl įstatymo projekto išvadų“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX1007 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-4594 (toliau – Įstatymo projektas) ir
pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui jį tobulinti pagal šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, nustatant gyventojo, kuris verčiasi
individualia veikla, tačiau nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba nėra
savo individualiai veiklai priskyręs ir joje naudojantis ilgalaikį turtą, teisę pasirinkti
individualios veiklos pajamas pripažinti kaupimo apskaitos principu, Įstatymo projekto
1 straipsnyje keičiamo Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
8 straipsnio 5 dalį siūloma išdėstyti taip:
„5. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės
mokesčio mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą,
individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą. Kiti
individualia veikla besiverčiantys gyventojai individualios veiklos pajamoms pradėti taikyti
kaupimo apskaitos principą gali savo pasirinkimu pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas.
Kaupimo apskaitos principas pradedamas taikyti tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį individualia
veikla besiverčiantis gyventojas pasirenka individualios veiklos pajamas pripažinti šiuo
principu arba įregistruojamas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, arba priskiria turtą
individualiai veiklai. Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurie vietoj pinigų
apskaitos principo pradeda taikyti kaupimo apskaitos principą, į šio apskaitos principo
taikymo metus pereinančias pirkėjų skolas į pajamas įtraukia po šių skolų apmokėjimo, tačiau
ne vėliau kaip per 3 metus nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo pereita prie kaupimo
apskaitos principo, pradžios. Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, pradėję taikyti
kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos pabaigos.“
2. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo
20 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio
3 dalį Seimas turi užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naują
mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų
pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar
apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigaliotų ne anksčiau kaip po
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šešių mėnesių nuo jų paskelbimo dienos. Įstatymo projekte nenumatytos nuostatos dėl
Įstatymo projekto taikymo, kas sukelia teisinį neaiškumą ir neapibrėžtumą. Atsižvelgiant į tai,
kas išdėstyta, siūlytina Seimui tikslinti Įstatymo projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir
vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.“
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