POZICIJA
Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo projekto
Lietuvos pramonininkų konfederacija (toliau – LPK) išnagrinėjo Finansų ministerijos derinti
pateiktą Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 17, 22, 30, 33, 461, 58
straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo projektą (toliau - Projektas) ir
pateikė išvadas išvadas LR finansų ministerijai, LRS Ekonomikos komitetui, LRS Biudžeto ir finansų
komitetui.
Pritariame Projekto 10 straipsniu keičiamo 461 straipsnio 2 d. pakeitimui, kuriuo
apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 proc. Tačiau nepritariame Projekto 10
straipsniu keičiamo 461 straipsnio 4 d. pakeitimui, kuriuo numatoma, kad išlaidos, patirtos iki
2018-01-01, būtų netinkamos sumažinti apmokestinamąjį pelną.
Kartu norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad LPK raštu 2017-06-30 Nr. S. 325 Finansų ministrui
pateikė siūlymus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta. Siūlėme maksimaliai išplėsti pelno mokesčio
lengvatos taikymą reinvestuojamam pelnui, neribojant investavimo objektų rūšimi, turto
grupėmis bei naujumu, t. y. siekiant didesnio efekto ir platesnio naudojimosi investicijų
paskatomis, siūlome Pelno mokesčio įstatymo 461 str. įtvirtintą investicinio projekto sąvoką
praplėsti. Pavyzdžiui, reikėtų suvienodinti investicinio projekto pripažinimo kriterijus transporto
priemonėms ir nekilnojamam bei kilnojamam turtui. Taip pat lengvatos nereikėtų terminuoti.
Taip pat siūlėme Pelno mokesčio įstatyme panaikinti 30 str. 4 dalyje įtvirtintą apribojimą
perkeliamų nuostolių dydžiui. Šiuo metu galiojanti nuostata neigiamai veikia Lietuvos mokestinę
aplinką ir užsienio kapitalo pritraukimą. Jei įmonė eilę metų veikė nuostolingai, o einamaisiais
metais uždirbo pelną, tai nereiškia kad ji turi finansines galimybės mokėti pelno mokestį. Tokia
galimybė atsiranda tuomet, kai uždirbtas pelnas viršija ankstesnių laikotarpių nuostolius ir įmonė
turi realiais finansines galimybės įvykdyti mokestinę prievolę. Be to, akcinių bendrovių įstatymas
numato, kad akcininkai neturi teisės skelbti einamaisiais metais uždirbto pelno dividendais tol,
kol nebus padengti ankstesnių metų nuostoliai. Taip yra užtikrinami įmonės kreditorių interesai.
Ribojant mokestinių nuostolių perkėlimą Valstybė įgyja nepagrįstą pranašumą prieš kitus įmonės
kreditorius bei akcininkus.
Siūlėme Pelno mokesčio įstatyme atsisakyti 47 str. įtvirtintos prievolės mokėti avansinį pelno
mokestį. Vykstant globaliai konkurencijai ir įmonėms besivaržant inovatyvumu ar investuojant į
veiklos efektyvinimą, nuolat reikalingos apyvartinės lėšos. Nėra teisinga, kad įmonės turi
avansuoti valstybę ir įšaldyti dalį savo apyvartinių lėšų.
Manome, kad aukščiau pateikti LPK pasiūlymai turi būti įgyvendinti, siekiant tikrojo mokesčių
sistemos tobulinimo. Prašome Jūsų įvertinti aukščiau išdėstytus argumentus ir pasiūlymus bei į
juos atsižvelgti.
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