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SVARSTOMI SIŪLYMAI

• Esamo lengvatų 
modelio plėtra

Biurokratija, rizika, 
prisitaikymo ydos, 
nevienodos sąlygos

Administravimas, 
nekonkurencinga,  

neprieinama mažiau 
pajėgioms įmonėms

Visiems prieinamas 
modelis, paprastumas, 

pinigų srautų
nepertraukimas 

mokesčiais, 
konkurencingumas

• Su darbo užmokesčiu 
susietas lengvatos 
modelis

• Estiškas pelno 
mokesčio 
modelis



MTEP LENGVATOS RIBOJIMAI

• Kriterijai : apriboja inovatyvių investicijų kryptis ir rūšis

• Kas unikalu ir nauja pasaulio mastu? – Neįmanoma arba 
neadekvačiai brangu nustatyti

• Atlyginimai: ne visos jų sudėtinės dalys (pvz., garantinis 
fondas – ne) 

• Beprasmė biurokratija: MITA vaidmuo, VMI tikrinimai 

• Riboja Lietuvai pakeliamo ir priimtino MTEP mastus, 
atgraso investuoti į MTEP 



INVESTICINIO PROJEKTO RIBOJIMAI

• Statiniai, bet ne pastatai

•Tik nauji ir nenaudoti įrenginiai

•Ne atskiros įrenginių dalys

•Ne nuomai naudojami

• Iki 300 000 Eur (transportas) 

•Kilnojimo į kitus laikotarpius ribojimas



SIEKIANT EKONOMIKOS EFEKTYVUMO, 
NULINIS TARIFAS VISIEMS

• MTEP ir Investicinio projekto objektai turi būti nustatomi

ne pagal dirbtinius rodiklius, 

bet 

• pagal tikslus, kurie subordinuoti įmonės efektyvumo ir plėtros logikai.

• Taip bus įgyvendintas:

subsidiarumas,

naikinama perteklinė biurokratija,

naikinama erdvė korupcijai ir šešėlinei veiklai,

nebaudžiama už pasinaudojimą lengvatomis.



NULINIO TARIFO IR SKIRSTOMO
MODELIO PRIVALUMAI

• Pelno mokesčio apskaitos poreikis ir našta – NĖRA;

• Erdvė dvigubam pelno apmokestinimui – NĖRA;

• Pinigų srautų tekmė – NEPERTRAUKTA; 

• Dividendais neišmokėtas pelnas – REZERVAI IR INVESTICIJOS;

• Poreikis kilnoti nuostolius ir prisitaikyti prie apmokestinimo 
laikotarpių – NĖRA;

• Pelno mokestis sumokamas – POST FACTUM (kitą mėnesį po 
dividendų išmokėjimo);

• „Sąnaudų pripažinimo tvarka“ pakeičiama baigtiniu sąrašu 
apmokestinamų išlaidų (GPM, arba GPM ir „Sodra“); 



• Galia įgyvendinti žaliąjį kursą, įžiedinimą, skaitmeninimą, etc. –
AUKŠTYN

• Investuojama našiausioje grandyje – investicijų efektyvumas –
AUKŠTYN

• Darbo našumas, užimtumas, pajamos – AUKŠTYN

• Valstybinių investicijų poreikis, skirstymo problemos – MAŽYN

• Bedarbių paramos ir soc. rūpybos poreikis – MAŽYN

• Reguliavimo našta: administracinė, prisitaikymo, priežiūros – MAŽYN

• Paskatos šešėlinei veiklai ir mokesčių minimizavimui – MAŽYN

• Biudžeto pajamos ilgainiui – AUKŠTYN, išlaidų poreikis – ŽEMYN

SKIRSTOMO MODELIO VAISIAI



SKIRSTOMO PELNO MOKESČIO 
ALTERNATYVOS

• Skirstomo pelno X proc. + dividendų O proc. 

• Skirstomo pelno Y proc. + dividendų Z proc. 

• X=20, 

• Y=10, 

• Z=10 

• Q=3

• Tarptautinės sutartys Y+Z=X   20+0 ar 10+10 

• Stabilių dividendų skirstomo pelno ir dividendų mokestis Y-Q 
ir/ar Z-Q ? 

• 7+7 ar 10+7



NULINIS TARIFAS AR 
ESTIŠKAS MODELIS?

Nulinis 
tarifas

Estiškas 
modelis

Lietuviškasis 
„estiškas“ 
modelis

? Status quo


