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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: siūloma iš esmės pritarti Seimų narių Andriaus Vyšniausko, Dovilės Šakalienės, Kazio
Starkevičiaus, Vytauto Mitalo, Vytauto Gapšio ir kitų, parengtiems įstatymų pakeitimo projektams, kuriais
siūloma užsienio valstybių diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų
atstovybėms ir jų darbuotojams taikomą gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir žemės neapmokestinimo
reguliavimą taip pat taikyti ir kitoms Lietuvoje akredituotoms atstovybėms, kurių veikla atitinka Lietuvos
užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus.
Dabartinė situacija: paprastai tarptautiniuose susitarimuose numatoma, kad užsienio valstybės diplomato,
diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos atstovybės nario gautos pajamos,
susijusios su jo veikla šiose atstovybėse nėra apmokestinamos pajamų mokesčiu valstybėje, kurioje
gyventojas dirba (Lietuvoje tokios pajamos gali būti apmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo nuostatas, reglamentuojančias nenuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinimo klausimus.
Nenuolatinių gyventojų atveju Lietuvoje apmokestinamos tik iš Lietuvos šaltinių gautos pajamos). Tačiau
pagal Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių,
Europos Sąjungos įstaigų ir kitų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatas Lietuvoje
gali veikti ir kitokios atstovybės, atliekančios iš esmės tas pačias funkcijas, tačiau jų nariams nėra taikomos
analogiškos apmokestinimo nuostatos.
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatyta, kad nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas
užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų
ar jų atstovybių nekilnojamasis turtas. Žemės mokesčio įstatyme nustatyta, kad žemės mokesčio nemoka
užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės
organizacijos ir jų atstovybės. Šie įstatymai nenumato galimybės nuo nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės
mokesčio atleisti kitas atstovybes, akredituotas Lietuvoje.
Projekto esmė: iš esmės pritarti Seimų narių parengtiems įstatymų pakeitimo projektams, kuriais siūloma
užsienio valstybių diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms ir jų
darbuotojams taikomą gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir žemės neapmokestinimo reguliavimą taip
pat taikyti ir kitoms Lietuvoje akredituotoms atstovybėms, kurių veikla atitinka Lietuvos užsienio politikos ir
nacionalinio saugumo tikslus, ir kartu atkreipti Seimo dėmesį, kad Seimas turi užtikrinti, kad 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 šešių mėnesių nuo jų
paskelbimo dienos.
Derinimas: projektas paskelbtas Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės sistemos Projektų
registravimo posistemėje.
Projektas svarstytas 2021 m. gruodžio 7 d. tarpinstituciniame pasitarime, kuriame nutarta pasiūlyti projekto
rengėjams atsižvelgti į techninio pobūdžio Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
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Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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