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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 
PAKEITIMO  
 
 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos 
Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-944, 
kurio nuostatos taikomos nuo 2022 m. vasario 24 d., t. y. nuo nepaprastosios padėties įvedimo 
Lietuvos Respublikoje dienos, nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. vasario 24 d. 
dekretu Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“. 

Pagal LPĮ1 7 straipsnio 5 dalies pakeitimą nuo 2022 m. vasario 24 d. parama pripažįstama, 
kai ji teikiama į Vyriausybės sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, 
patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos 
statutą2, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, 
kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, taip 
pat, kai parama teikiama šių demokratinių bei teisinių valstybių valstybinėms institucijoms 
visuomenei naudingiems tikslams tenkinti. 

Demokratinių bei teisinių valstybių, patiriančių nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal 
Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ir šių nusikaltimų padarinius, sąrašas, kuriame 
šiuo metu bus įtraukta Ukraina, yra tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (šiuo 
metu rengiamas).    

Todėl nuo 2022 m. vasario 24 d. paramos teikėjų (juridinių asmenų) neatlygintinai suteikta 
parama (pinigais, materialinėmis vertybėmis ar paslaugomis) Ukrainoje įsteigtiems juridiniams 
asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas 
negali būti skiriamas jų dalyviams bei valstybinėms institucijoms visuomenei naudingiems tikslams 
tenkinti, yra traktuojama kaip suteikta parama pagal LPĮ.  

Atsižvelgiant į tai, kad pagal LPĮ 7 straipsnio 5 dalies pakeitimą paramos teikėjų (juridinių 
asmenų) neatlygintinai suteikta parama Vyriausybės sudarytame sąraše įtrauktose demokratinėse 
bei teisinėse valstybėse esančioms valstybinėms institucijoms visuomenei naudingiems tikslams 
tenkinti taip pat pripažįstama parama pagal LPĮ, todėl jeigu paramos teikėjai perveda lėšas, skirtas 
paramai, tiesiogiai į Ukrainos nacionaliniame banke atidarytą specialią sąskaitą, tai tokios paramos 
teikėjų neatlygintinai pervestos lėšos taip pat yra traktuojamos, kaip suteikta parama pagal LPĮ. 

 
Paramos teikėjai (juridiniai asmenys), suteikę neatlygintiną paramą pagal LPĮ, gali taikyti 

PMĮ3 28 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. iš pajamų du kartus atskaityti LPĮ nustatyta tvarka 
paramai skirtas išmokas, įskaitant suteiktų paslaugų/materialinių vertybių vertę, bet ne didesnes 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ); 
2 ratifikuotą Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto ratifikavimo“, ir jo 
pakeitimus, ratifikuotus Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto pakeitimų 
dėl agresijos nusikaltimo ir Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio pakeitimų ratifikavimo“; 
3 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ); 
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kaip 40 proc. gautų pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, 
leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių atskaitymus, išskyrus suteiktą paramą ir ankstesnių 
mokestinių laikotarpių nuostolius. 

Kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, turintiems teisę pagal LPĮ teikti 
labdarą ir paramą, t. y. vienetams turintiems paramos gavėjo statusą ir uždirbusiems pajamas 
pagal PMĮ 28 straispnio 1 dalį, iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynais 
pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį 
laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios LPĮ nustatyta tvarka skirtos 
labdarai ir paramai. 

 
Paramos teikėjai, pelno siekiantys vienetai duomenis apie teikiamą paramą į Vyriausybės 

sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus ir 
šių nusikaltimų padarinius, įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms bei šių 
valstybių valstybinėms institucijoms, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių 
metų gegužės 15 d. mokesčių administratoriui privalės pateikti Paramos teikimo metinės 
ataskaitos FR0477 formoje4. Tuo tarpu, jeigu paramą suteikia LPĮ 7 straipsnio 1 dalyje nustatyti 
pelno nesiekiantys vienetai, tai duomenis apie aukščiau minėtose valstybėse įsteigtiems 
juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms bei valstybinėms institucijoms suteiktą paramą 
pateiks Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formoje. 

 
 
 
 
 

Teisės departamento direktorė             Rasa Virvilienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelminė Šareikienė, tel. (8 5) 2668 216, el. p. Gelmine.Sareikiene@vmi.lt  

                                                 
4 patvirtintoje 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu  Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, 
Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“. 
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