VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2020-10-14 Nr. (18.10-31-1 E) RM-53743

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES
APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO) PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama
suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką,
parengė1 PMĮ 3 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą. PMĮ 3
straipsnio 1 dalies komentare (apibendrintame paaiškinime) patikslintos pelno mokestį mokančių
Lietuvos ir užsienio vienetų sąvokos.

PRIDEDAMA.
1. PMĮ 3 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo lyginamasis
variantas, 1 lapas.
2. PMĮ 3 straipsnio 1 dalies komentaras (apibendrintas paaiškinimas) atsižvelgus į
pakeitimus, 1 lapas.

Teisės departamento direktorė

Rasa Virvilienė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110
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Biudžetinė įstaiga,
Vasario 16-osios g. 14,
LT-01514 Vilnius

Tel. (8 5) 2668 200,
Faks. (8 5) 212 56 04,
El. p. vmi@vmi.lt,
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188659752

Komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo lyginamasis variantas

1. 1.

PMĮ 3 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas:

1. Pelno mokestį moka:
1) Lietuvos vienetas;
Komentaras
1. Pagal PMĮ pelno mokestį moka Lietuvos apmokestinamasis vienetas – ribotos arba
neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka. juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka,
taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio
asmens statuso. 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. Lietuvos apmokestinamojo vieneto sąvoka
pateikta PMĮ 2 str. 2 dalyje.
Advokatai nėra pelno mokesčio mokėtojai (jie moka pajamų mokestį), tačiau pagal Fizinių
asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo bei įstatymo IV dalies
pripažinimo netekusiu galios įstatymo 3 straipsnį advokatų praktika besiverčiančių advokatų iš šios
veiklos gautos apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos, apmokestinamos bei pajamų
mokestis sumokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis
(ta pačia tvarka, kaip individualių (personalių) įmonių ir ūkinių bendrijų apmokestinamasis pelnas).
Tokia advokatų apmokestinimo tvarka taikoma iki 2002 m. gruodžio 31 dienos (iki Lietuvos
Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo įsigaliojimo datos).
2) užsienio vienetas.
Komentaras
Pagal PMĮ pelno mokestį moka užsienio apmokestinamasis vienetas – tai užsienio valstybės
juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu
būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas,
įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas, įskaitant kolektyvinio investavimo
subjektus. Užsienio apmokestinamojo vieneto sąvoka paaiškinta PMĮ 2 straipsnio 3 dalies
komentare. Užsienio vienetas pelno mokestį moka:
a) nuo apmokestinamojo pelno, jei užsienio vienetas Lietuvos teritorijoje pajamas uždirba
per nuolatinę buveinę (nuolatinės buveinės sąvoka paaiškinta PMĮ 2 str. 12 22 dalyje), arba
b) prie pajamų šaltinio, nuo PMĮ 4 str. 4 dalyje išvardytų pajamų, gautų ne per nuolatinę
buveinę.

Komentaras (apibendrintas paaiškinimas) atsižvelgus į pakeitimus

1. PMĮ 3 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas:
1. Pelno mokestį moka:
1) Lietuvos vienetas;
Komentaras
1. Pagal PMĮ pelno mokestį moka Lietuvos apmokestinamasis vienetas – juridinis asmuo,
įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos Respublikoje
įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso. 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. Lietuvos apmokestinamojo vieneto sąvoka pateikta PMĮ 2 str. 2 dalyje.
2) užsienio vienetas.
Komentaras
Pagal PMĮ pelno mokestį moka užsienio apmokestinamasis vienetas – tai užsienio valstybės
juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu
būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas,
įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas, įskaitant kolektyvinio investavimo
subjektus. Užsienio apmokestinamojo vieneto sąvoka paaiškinta PMĮ 2 straipsnio 3 dalies
komentare. Užsienio vienetas pelno mokestį moka:
a) nuo apmokestinamojo pelno, jei užsienio vienetas Lietuvos teritorijoje pajamas uždirba
per nuolatinę buveinę (nuolatinės buveinės sąvoka paaiškinta PMĮ 2 str. 22 dalyje), arba
b) prie pajamų šaltinio, nuo PMĮ 4 str. 4 dalyje išvardytų pajamų, gautų ne per nuolatinę
buveinę.
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