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Nr.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675
2, 4, 383 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-726 (TAR, 2021-12-15, Nr. 25844), kuriuo
nustatė šiuos pakeitimus:
1.
Įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. ir yra taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant
2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
PMĮ 383 straipsnio pakeitimas parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. KT67-N6/2021 „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų nuostatų, susijusių su mokesčių teisinio reguliavimo pakeitimais, atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – KT nutarimas), kuriuo Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir
Įstatymo papildymo 383, 402, 562 straipsniais įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 17 d., be kita
ko, nustačiusio papildomą kredito įstaigų pelno apmokestinimą, įsigaliojimo tvarka pripažinta
prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijai, todėl nuo KT nutarimo įsigaliojimo 2022 m.
liepos 1 d. papildomas kredito įstaigų pelno apmokestinimas nebebūtų taikomas.
Šiuo PMĮ pakeitimu užtikrintas papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio taikymo
tęstinumas po KT nutarimo įsigaliojimo 2022 m. liepos 1 d., t. y. nustatyta, kad analogiškos
šiuo metu galiojančioms papildomo kredito įstaigų pelno apmokestinimo taisyklės būtų
nepertraukiamai taikomos iki 2022 metų pabaigos. Kartu nustatyta, kad iki šiol terminuotai
(2020-2022 m.) galiojęs papildomas kredito įstaigų pelno apmokestinimas nustatomas
neribotam laikotarpiui t. y. taikomas ne tik apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų, bet ir
vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
2.
Įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir yra taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant
2023 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį
2.1. PMĮ papildytas specialiąja mokestinės tvarkos neatitikimų priežasties panaikinimo
taisykle. Specialioji taisyklė panaikina vieną iš mokestinių tvarkos neatitikimų susidarymo
priežasčių – skirtingą apmokestinamojo vieneto (hibridinio subjekto) teisinį reglamentavimą ar
traktavimą – ir tokiu būdu neleidžia atsirasti dėl šios priežasties susidariusių mokestinės tvarkos
neatitikimų sukeliamoms pasekmėms.
Pagal PMĮ Lietuvos hibridiniu subjektu laikomas bet koks subjektas, išskyrus kolektyvinio
investavimo subjektą, arba darinys, kuriame daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų),
balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį, ar išimtinių teisių jas įsigyti tiesiogiai ar
netiesiogiai valdo arba vienas užsienio valstybės rezidentas mokesčių tikslais, kuris pagal
užsienio valstybės teisės aktus laikomas atskiru vienetu, tačiau jo pajamos ir sąnaudos pagal šį
įstatymą laikomos kito (kitų) asmens (asmenų) pajamomis ir sąnaudomis, arba keli asocijuoti
asmenys, iš kurių bent vienas yra užsienio valstybės rezidentas mokesčių tikslais, kuris pagal
užsienio valstybės teisės aktus laikomas atskiru vienetu, tačiau jo pajamos ir sąnaudos pagal šį
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įstatymą laikomos kito (kitų) asmens (asmenų) pajamomis ir sąnaudomis.
Mokestinės tvarkos neatitikimų priežastis panaikinama Lietuvos hibridinį subjektą
laikant Lietuvos apmokestinamuoju vienetu. Siekiant išvengti dvigubo tų pačių pajamų
apmokestinimo, tokio vieneto mokesčio bazei priskiriama pajamų dalis, kuri nėra kitaip
apmokestinama pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu pagal PMĮ arba bet kurios kitos
valstybės, kurios rezidentas mokesčių tikslais yra Lietuvos hibridinio subjekto dalyvis, teisės
aktus. Lietuvos hibridinio subjekto gautų pajamų apmokestinimo tvarką taiko jo dalyviai.
Išsamesnis šios taisyklės taikymas bus paaiškintas Mokestinės tvarkos neatitikimų
pavyzdžių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. balandžio 16 d.
įsakymu Nr. 1K-124 „Dėl Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžių aprašo patvirtinimo“.
2.2. PMĮ 58 straipsnio pakeitimu nustatyta, kad įmonių, vykdančių stambius investicijų
projektus, į stambaus investicijų projekto apimtį patenkančioms pajamoms iš atitinkamo
intelektinės nuosavybės turto naudojimo pelno mokesčio lengvata stambiems projektams
taikoma tik tuomet, jei šios pajamos atitinka PMĮ 5 str. 7–10 dalyse (išskyrus PMĮ 5 str. 7 dalies
nuostatą dėl pelno mokesčio tarifo dydžio taikymo) ir 30 str. 1 ir 21 dalyse nustatytas sąlygas.
Tai iš esmės reiškia, kad vykdant stambų projektą lengvatinis pelno mokesčio režimas
atitinkamoms pajamoms iš intelektinės nuosavybės turto naudojimo gali būti taikomas tik tiems
pelno mokesčio mokėtojams, kurie faktiškai vykdo veiklą, susijusią su moksliniais tyrimais ir
eksperimentine plėtra, o vėliau gauna pajamas iš atitinkamo intelektinės nuosavybės turto
naudojimo (komercializavimo).
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