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DĖL PATEIKTŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTO PAKETO, SUSIJUSIO SU MOKESČIŲ BAZĖS 

KEITIMU, DERINIMO 

 

Lietuvos ūkininkų sąjunga (toliau – LŪS) š.m. rugsėjo 11 d. išplėstiniame prezidiumo narių 

posėdyje svarstė pateiktą LR finansų ministerijos derinti teisės aktų projekto paketą, parengtą 

atsižvelgiant į LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plano nuostatas dėl mokesčių sistemos 

struktūros tobulinimo ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimo, 

kuris, jeigu būtų priimtas, įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d. Susipažinę su siūlomais pakeitimais, 

LŪS nariai konstatuoja, jog mokesčių bazės optimizavimas tik dar labiau išryškins juridinio ir 

fizinio asmens vykdomos tos pačios veiklos – žemės ūkio - skirtingą apmokestinimą, o realiai 

mokesčių pakeitimai palies santykinai ne itin didelę fizinių asmenų dalį, kurie dar dirba pelningai, 

tačiau dėl nepastovių klimatinių sąlygų ir svyruojančių rinkų jų veikla darosi vis nuostolingesnė. 

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 projekte numatyta, jog 

juridiniai asmenys:  

 vykdantys investi inius projektus ir investuojantys į te  nologinį atsinaujinimą, 

apmokestinamąjį pelną galėtų sumažinti iki 100 proc. patirtomis nustatytus 

reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, skirtomis investi inių projektų vykdymui; 
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 vykdantys mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, gaus papildomą 

lengvatą. 

Tuo tarpu ūkininkai, vykdantys savo veiklą kaip fiziniai asmenys pagal Lietuvos 

Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, ir nuolat priversti investuoti į te  nologinį 

atsinaujinimą bei dalyvauti moksliniuose tyrimuose ar eksperimentinės plėtros veikloje tokių 

galimybių sumažinti apmokestinamąjį pajamų mokestį neturės.  

Lietuvoje koopera ija sunkiai skinasi kelią, tačiau siūlymas nustatyti, kad ne visų žemės 

ūkio veiklą vykdančių juridinių asmenų, bet tik kooperatinių bendrovių  kooperatyvų), kurių per 

mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 pro .  pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant 

kooperatinių bendrovių  kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių 

pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas būtų apmokestinamas taikant 5 proc. 

mokesčio tarifą skatins stipresnius ūkininkus dirbtinai steigti šeimos kooperatyvus ir taip 

susimažinti mokamus mokesčius.  

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo ir 53 straipsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekte siūloma padidintų ak izų tarifą gazoliams, 

naudojamiems žemės ūkio veikloje  įskaitant gazolius, naudojamus akvakultūros ar verslinės 

žvejybos vidaus vandenyse veikloje). Siūlomas ak izų tarifo padidinimas yra akivaizdus: 2,5 karto, 

t.y. nuo 21 iki 56 eurų už 1000 litrų produkto. Dėl mokestinių veiksnių vienas litras šio produkto 

pabrangtų apie 0,04 euro.  

LŪS nariai, vertindami šiuo metu esančią situa iją žemės ūkyje, jau priimtą sprendimą, kad 

mažės tiesioginės išmokos dėl jų dalies perskirstymo tarp ramsčių, siūlo nedaryti jokių esminių 

pakeitimų mokestinėje bazėje ir taip sumažinti įtampą tarp kaimo gyventojų, kurių dalis jau svarsto 

rimtai trauktis iš žemės ūkio veiklos ir emigruoti. 

Remiantis šiais argumentais prašome palikti galiojančius fiziniams asmenims mokesčių 

dydžius, kurie atitinka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos programos nuostatas, skirtas regioninės 

politikos tobulinimui, įgyvendinimui ir vieno iš jos elementų - spe ialių lengvatinių mokestinių 

instrumentų taikymui juose tenkinimui. Emigra ija kaimo vietovėse ženkliai lenkia miestų 

statistinius duomenis, ypač tai pastebima jaunų žmonių grupėje. Kaimo gyventojai daugiausiai 

pajamų gauna iš žemės ūkio veiklos, nes paslaugų ar pramonės sektoriai kaime vis dar mažai 

išvystyti, o atotrūkis tarp miesto ir kaimo gyventojų gaunamų pajamų skirtumų akivaizdus. 

 

 

 

Pirmininkas  Jonas Talmantas 
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