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SĄVOKŲ SANTRUMPOS

Pelno mokestis – PM

Lietuvos Respublika - LR

Uždaroji akcinė bendrovė – UAB

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas – PMĮ

Europos ekonominė erdvė - EEE 

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis - DAIS

Lietuvos Respublikos labdaros paramos įstatymo – LPĮ
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PELNO MOKESČIO LENGVATA 

INVESTUOTOJAMS

2020 m. birželio 30 d. Lietuvos 
Respublikos pelno mokesčio 
įstatymo Nr. IX-675 2 ir 58 
straipsnių pakeitimo įstatymas 
XIII-3213

Nustatyta PM lengvata 
investuotojams, 
įgyvendinantiems stambų 
projektą pagal stambaus 
projekto investicijų sutartį.
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PELNO MOKESČIO LENGVATA 

INVESTUOTOJAMS

Stambaus projekto investicijų sutartis

LR Vyriausybės įgaliotos institucijos ir 
investuotojo sudaryta investicijų sutartis, 
kurioje nustatomos sutarties šalių teisės ir 
pareigos, susijusios su stambaus projekto 
įgyvendinimu, ir kitos aktualios stambaus 
projekto investicijų sutarties sąlygos. 
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PELNO MOKESČIO LENGVATA 

INVESTUOTOJAMS

Stambus projektas

suprantamas kaip duomenų apdorojimo, 
interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir 
susijusios veiklos arba apdirbamosios gamybos  
investicijų projektas (arba projektas dėl kurio 
įgyvendinimo yra gautas Europos Komisijos 
pritarimas), dėl kurio įgyvendinimo yra sudaryta 
ir galioja stambaus projekto investicijų sutartis. 
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PELNO MOKESČIO LENGVATA 

INVESTUOTOJAMS
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Stambaus projekto sutarties sudarymas nuo 
2021-01-01 iki 2025-12-31

PMĮ 58 str. 16-2 punktas

LR Vyriausybės įgaliotos 
institucijos ir investuotojo 
sudaryta investicijų sutartis, 
jeigu investicijos į stambų 
projektą ne mažesnės 

kaip 20 mln. eurų,  

Vilniuje  – 30 mln. eurų.

PMĮ 58 str. 16-3 punktas

Gavus Europos Komisijos 
pritarimą, LR Vyriausybės 
įgaliotos institucijos ir 
investuotojo sudaryta investicijų 
sutartis, jeigu investicijos į 
stambų projektą pasiekė ne 
mažesnę 

kaip 100 mln. eurų sumą. 



PELNO MOKESČIO LENGVATA 

INVESTUOTOJAMS

Juridinis asmuo, įgyvendinantis stambų projektą

pagal galiojančią stambaus projekto investicijų

sutartį, nemoka PM ne ilgiau negu 20 metų nuo

stambaus projekto investicijų sutarties

įsigaliojimo dienos, jeigu tenkinamos PMĮ

įtvirtintos sąlygos.
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LENGVATOS TAIKYMO SĄLYGOS
PMĮ 58 str. 16-2 punktas PMĮ 58 str. 16-3 punktas

1. juridinis asmuo įgyvendina stambų 

projektą pagal galiojančią stambaus 

projekto investicijų sutartį; 

1. juridinis asmuo įgyvendina stambų 

projektą pagal galiojančią stambaus 

projekto investicijų sutartį (gautas 

Europos Komisijos pritarimas);

2. vidutinis darbuotojų, reikalingų 

stambiam projektui LR įgyvendinti, 

skaičius mokestiniais metais ne 

mažesnis 150 (Vilniuje – ne mažesnis 

kaip 200);

2. vidutinis darbuotojų, reikalingų 

stambiam projektui įgyvendinti LR, 

skaičius mokestiniais metais ne 

mažesnis kaip 200;

3. privačios kapitalo investicijos į 

stambų projektą LR pasiekė ne 

mažesnę kaip 20 mln. eurų, Vilniuje  

– ne mažesnę kaip 30 mln. eurų 

sumą); 

3. privačios kapitalo investicijos į 

stambų projektą LR pasiekė ne 

mažesnę kaip 100 mln. eurų sumą; 
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LENGVATOS TAIKYMO SĄLYGOS
PMĮ 58 str. 16-2 punktas PMĮ 58 str. 16-3 punktas

4. juridinis asmuo stambiam 

projektui įgyvendinti nesinaudoja šio 

straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose 

arba 163 dalyje nustatyta PM 

lengvata; 

4. juridinis asmuo stambiam 

projektui įgyvendinti nesinaudoja šio 

straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose 

arba 162 dalyje nustatyta PM 

lengvata; 

5. ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų 

sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų 

(prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos ir 

yra gautos įgyvendinant stambų projektą; 

6. turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens 

privačių kapitalo investicijų dydį. Auditoriaus išvadoje papildomai turi 

būti fiksuojama sutarties įsigaliojimo data. 
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LENGVATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su 

Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais reguliuojamas 

valstybės pagalbos teikimas, ir su LR Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo 

ir priežiūros tvarka. PMĮ 58 str. 162 arba 163 dalyje 

nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 

651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama 

suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 

straipsnius, nuostatomis.
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PELNO MOKESČIO TARIFO TAIKYMAS

5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) 
PM tarifas taikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje 
nustatyti susiję vienetai netenkina bent vienos iš 

nustatytų sąlygų:

jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičius neviršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio 
laikotarpio bendros pajamos neviršija 300 000 eurų. 
PMĮ 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas
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PELNO MOKESČIO TARIFO TAIKYMAS

Pavyzdys:

UAB X du akcininkai A ir B paskutinę 2021 m. mokestinio

laikotarpio dieną valdo po 30 proc. UAB X akcijų, t. y. 

kartu 60 proc., ir po 40 proc. UAB Y akcijų, t. y. abu 

akcininkai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną 

valdo 80 proc.,  ir tai sudaro daugiau kaip 50 proc. akcijų. 

UAB X 2021 m. mokestinio laikotarpio vidutinis sąrašuose 

esančių darbuotojų skaičius – 9; pajamos –135 000 eurai;

UAB Y vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 5; 

pajamos – 140 000 eurai. Bendras UAB X ir UAB Y 2021

m. vidutinis darbuotojų skaičius – 14; bendros pajamos –

275 000 eurai.
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PELNO MOKESČIO TARIFO TAIKYMAS

Pavyzdžio tęsinys: 

Kadangi vienetų bendras vidutinis sąrašuose 

esančių darbuotojų skaičius ir bendros mokestinio 

laikotarpio pajamos viršija PMĮ 5 straipsnio 2 

dalyje nustatytą darbuotojų skaičiaus apribojimą, 

tiek UAB X, tiek UAB Y apmokestindamos 2021 

mokestinių metų apmokestinamąjį pelną negali 

taikyti PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatyto 

lengvatinio PM tarifo, turi taikyti 15 proc. tarifą.
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NUOSTOLIŲ PERKĖLIMAS

Nuostoliai dėl vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip 

organizuotas EEE valstybėje arba valstybėje, su kuria 

sudaryta ir taikoma DAIS, ir kuris yra pelno mokesčio arba 

jam tapataus mokesčio mokėtojas, akcijų perleidimo, jei 

akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus 

be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus 

suteikiančių šio vieneto akcijų arba jei akcijos buvo 

perleistos PMĮ 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais 

reorganizavimo ar perleidimo atvejais, jei akcijas 

perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 3 metus be 

pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus 

suteikiančių šio vieneto akcijų, iš pajamų neatskaitomi 

ir į kitus mokestinius metus neperkeliami. 
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KITI AKTUALŪS PAKEITIMAI

2020 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo Labdaros ir 

paramos įstatymo pakeitimai, kuriais į paramos 

gavėjų sąrašą įtraukti fiziniai asmenys:

 kurie tiesiogiai dalyvauja ekstremalios 

situacijos likvidavime ir padarinių šalinime;

 kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir 

meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 

nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo 

statusas.
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KITI AKTUALŪS PAKEITIMAI 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. 

juridiniai ir fiziniai asmenys nekilnojamojo turto 

mokestį už nekilnojamąjį turtą, vertinamą 

masiniu būdu, turės apskaičiuoti pagal Valstybės 

įmonės „Registrų centras“ nustatytas naujas 

mokestines vertes. 
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Teisės aktai

• Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas 

• Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas 
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Užsiregistruoti į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos seminarą galima:

 elektroniniu būdu VMI interneto 

svetainėje 

https://www.vmi.lt/seminarai

 telefonais 1882 arba +370 5 260 5060

https://www.vmi.lt/seminarai
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 Savarankiškai aktualią informaciją
mokesčių klausimais, seminarų
dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir
komentarus galite rasti adresu
www.vmi.lt.

 E. seminarų įrašai skelbiami VMI
Youtube kanale.

 Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus
dominančiais mokesčių klausimais galite
telefonais 1882 arba +370 5 260 5060.

http://www.vmi.lt/
https://www.youtube.com/channel/UCcvdEei33I_ExWllQ0eYyVw
http://vidinis.vmi.lt/lt/?itemId=10123547
http://vidinis.vmi.lt/lt/?itemId=10123547
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Ačiū už dėmesį.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama


