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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO SKAIČIAVIMO
KARANTINO LAIKOTARPIU
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. birželio 4 d. priėmė Lietuvos
Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo
papildymo 211 straipsniu įstatymą Nr. XIII-3009 (toliau – Pakeitimo įstatymas).
Pakeitimo įstatymo 2 straipsniu Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas papildytas
211 straipsniu, kurio 1 dalis nurodo, jog jeigu paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio
ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatytų ribojimų
laikotarpiu yra draudžiama leidimus atidaryti automatų ar bingo salonus arba lošimo namus
(kazino) turinčių bendrovių leidimuose nurodyta lošimų veikla, tokių leidimų galiojimas stabdomas
automatiškai nuo nustatytų ribojimų įsigaliojimo iki jų panaikinimo dienos. Pakeitimo įstatymo 2
straipsnyje taip pat numatyta, jog apie automatišką leidimų atidaryti automatų ar bingo salonus
arba lošimo namus (kazino) galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą Lošimų
priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo automatiško leidimų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo dienos
informuoja teritorines valstybines mokesčių inspekcijas, kurių aptarnaujamose teritorijose yra
registruotos leidimus turinčios bendrovės. Šios Pakeitimo įstatymo normos sudaro sąlygas atleisti
lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus organizuojančias bendroves nuo prievolės mokėti
loterijų ir azartinių lošimų mokestį karantino režimo galiojimo laikotarpiu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.9 papunkčio pagrindu, lošimo namų (kazino) ir
lošimo automatų salonų veikla buvo draudžiama nuo karantino režimo pradžios, t. y. nuo 2020 m.
kovo 16 dienos iki 2020 m. gegužės 18 dienos. Nuo 2020 m. gegužės 18 dienos paliekant galioti
atitinkamus darbo laiko apribojimus šios veiklos vykdymą buvo leista atnaujinti.
Pagal Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo (toliau – LLMĮ) 4 str. 3 dalį,
organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, taikoma fiksuota mokesčio suma už
kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį, t. y. A arba B kategorijos lošimo
automatą, ruletės, kortų arba kauliukų staliuką. Konkrečiam lošimo įrenginiui taikytinos fiksuoto
dydžio mokesčio sumos yra numatytos LLMĮ 5 str. 3 dalyje. Taigi, lošimus lošimo automatais ir stalo
lošimus organizuojančios bendrovės mokėtino loterijų ir azartinių lošimų mokesčio dydis priklauso
ne nuo uždirbtų pajamų dydžio, o nuo lošimų veiklos leidime nurodyto lošimo įrenginių skaičiaus
ir nuo to, kokiai rūšiai priskirtinas konkretus lošimo įrenginys.
Įvardintos LLMĮ nuostatos įpareigoja apskaičiuoti mokestį už lošimo įrenginį pritaikant visą
fiksuotą mėnesinę mokesčio sumą jos proporcingai nemažinant pagal tai, kurią kalendorinio
mėnesio dieną lošimų veikla buvo sustabdyta ir / ar, kurią dieną toks apribojimas panaikintas.
Atsižvelgdami į tai, kad lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla buvo draudžiama
laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 dienos iki 2020 m. gegužės 18 dienos ir siekdami supaprastinti šio
mokesčio administravimą, informuojame, kad loterijų ir azartinių lošimų mokestis nebus
skaičiuojamas už visą šių metų kovo ir balandžio mėnesį ir bus skaičiuojamas už visą gegužės
mėnesį, kurio metu draudimas vykdyti veiklą buvo panaikintas.
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