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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 5 IR 30
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-39.
Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių
laikotarpių pelno mokestį.
Dėl PMĮ 5 straipsnio 3 dalies pakeitimo
Siekiant tikslesnio teisinio aiškumo ir PMĮ1 5 straipsnio 3 dalies nuostatų suderinamumo
su PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis (pagal kurias lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį
mokestinį laikotarpį) tarifas taikomas tik tenkinant abi sąlygas – darbuotojų skaičius neviršija 10
žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų), PMĮ 5 str. 3 dalyje yra aiškiau
patikslinta nuo 2019 mokestinio laikotarpio pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. arba
0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3
dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis
sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros
pajamos viršija 300 000 eurų.
Pažymėtina, kad nuo 2019 m. sausio 1 d., siekiant panaikinti smulkias susijusias įmones
diskriminuojančias nuostatas (kartu joms nesudarant palankesnių apmokestinimo sąlygų nei
pavienėms įmonėms), yra praplėsta lengvatinio 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį
laikotarpį) pelno mokesčio tarifo taikymo apimtis, šį tarifą taikant ir tam tikriems PMĮ 5
straipsnio 3 dalyje nurodytiems susijusiems vienetams2.
Dėl PMĮ 30 straipsnio 2 dalies pakeitimo
PMĮ 30 str. 2 dalies pakeitimu užtikrintas pelno ir nuostolių, patiriamų už valdomų vienetų
akcijų3 perleidimą, apmokestinimo simetriškumas, t. y. kadangi turto vertės padidėjimo pajamos
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ)
2018 05 24 įstatymu Nr. XIII-1187 yra priimta, kad to paties asmens ar jo ir jo šeimos narių valdomi vienetai, kurių
bendras darbuotojų skaičius ir bendros metinės pajamos nesiekia PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų apribojimų (10
darbuotojų ir 300 000 eurų metinių pajamų), pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną gali apmokestinti
taikant 0 procentų mokesčio tarifą, kitų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną – taikant 5 procentų mokesčio
tarifą, neatsižvelgiant į PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytus lengvatinio tarifo netaikymo atvejus.
3
vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria
sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio
mokėtojas, akcijų perleidimą kitam vienetui arba fiziniam asmeniui, 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 šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ne trumpiau kaip 3
metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų.
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už tokių akcijų perleidimą yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (PMĮ1 12 str. 15
p.), tai pagal pakeistas PMĮ1 30 str. 2 dalies nuostatas tokio paties pobūdžio nuostoliai visais
atvejais neatskaitomi iš apmokestinamojo pelno (t. y. neatskaitomi iš to mokestinio laikotarpio,
kada jie susidarė, apmokestinamojo pelno ir į kitus mokestinius laikotarpius neperkeliami).
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