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NPD didinimas 
 

Smulkaus verslo apmokestinimo 

supaprastinimas 

5 % pelno mokestis (vietoje 15 %) 

išradimų komercializavimui 
 

Tikslinės vaiko išmokos 
 

Savarankiškai dirbančiųjų SODROS 

įmokų suvienodinimas 

100 % pelno mokesčio lengvata 

(vietoje 50 %) investuojantiems į 

technologinį atsinaujinimą 
 

MMA dydžio „grindys“ 

darbdavio socialinio 

draudimo įmokoms  
 

1 metų mokesčių atostogos 120 VDU/m. SODROS įmokų „lubų“ 

įvedimas  

Didesnis brangaus NT gyventojams 

apmokestinimas 

Neefektyvių ir socialiai neteisingų lengvatų 

atsisakymas 

Akcizų tarifo dyzeliniams degalams 

didinimas 



Kas keičiasi, atsižvelgus į visuomenės ir 
įvairių asociacijų pasiūlymus 



Didinti NPD iki 380 eurų ir papildomai 
įvesti 380 eurų neapmokestinamąjį 
dydį darbuotojo 3 proc. pensijų 
socialinio draudimo įmokoms – 
uždirbantys MMA nemokės ir GPM, ir 
SODROS įmokos! 

 

Didinti ne tik pagrindinį NPD, bet ir NPD 
neįgaliesiems:  

30–55 % darbingumą turintiems – iki 
390 eurų 

0-25 % – iki 450 eurų 

 

Neapmokestinamasis pajamų dydis 

Didinti NPD nuo 310 iki MMA 
– 380 eurų – gaunantys MMA 
GPM nemokės! 

 

Mažai uždirbantiems įvesti 
100 eurų neapmokestinamąjį 
dydį SODROS įmokoms 

Siūlyta Siūloma 

 



Atsisakius PNPD, kiekvienam vaikui (globotiniui), 
nepriklausomai nuo pajamų, mokėti 30 eurų 
išmoką 

Prie išmokos vaikui skirti papildomą priedą: 

1-2 vaikus turintiems — jei pajamos vienam 
asmeniui per mėnesį mažesnės nei 153 eurai 

3 ir daugiau vaikų — nevertinant šeimos 
pajamų 

                        Papildomos išmokos: 

                 nuo gimimo iki 2 metų — 28,5 eurų 

                 nuo 2 iki 18 metų — 15,2 eurų  

 

 

 

 

 

Išmokos vaikams 

Atsisakyti PNPD 

Pereiti prie tikslinių vaiko 
išmokų, nevertinant pajamų 

 

Siūlyta Siūloma 

 



Siūlyta Siūloma 

 

30×2+75 

 
*30×3+15,2×3 

**30×3+28,5×3 

Jei 3 vaikai > 2 metų + 135 + 135,6 

Jei 2 vaikai > 2 metų ir 1 vaikas < 2 metų + 135 + 148,9 

Jei 1 vaikas > 2 metų ir 2 vaikai <  2 metų + 135 + 162,2 

*Jei vaikas vyresnis nei 2 metų, papildoma išmoka — 15,2 eurų 

** Jei vaikas jaunesnis nei 2 metų, papildoma išmoka — 28,5 eurų 

Pavyzdžiui, jei šeima turi 3 vaikus, 
išmokos sieks 



Didžiausia parama – mažiausiai 
uždirbantiems, šeimoms 

Pajamų pokytis į rankas uždirbantiems MMA, 

Eur / metus 

Siūlyta Siūloma 

           Šeimai* be vaikų 

 

+ 480 + 525,6 

           Šeimai*, auginančiai 1 vaiką 

 

+ 576 + 633,6 

           Šeimai*, auginančiai 2 vaikus 

 

+ 936 + 993,6 

           Šeimai*, auginančiai 3 vaikus 

 

+ 1296 + 1346,4 

*Daroma prielaida, kad abu sutuoktiniai dirba ir abiejų sutuoktinių atlyginimai vienodo dydžio 

 



Palikti dabar galiojantį verslo 
liudijimų veiklos sąrašą 

 

Nuo 45 tūkst. eurų iki 20 tūkst. eurų 
sumažinti apyvartos ribą, kurią 
peržengus nebus galima mokėti 
fiksuoto pajamų mokesčio, įsigyjant 
verslo liudijimą  

 
Naikinti „grindis“— minimalų verslo 
liudijimo dydį savivaldybės galės 
mažinti 

Verslo liudijimai 

 
Peržiūrėti verslo liudijimų veiklos 
sąrašą, pavyzdžiui, atsisakant 
statybos, autoremonto veiklų 
 
Naikinti „grindis“— minimalų verslo 
liudijimo dydį savivaldybės galės 
mažinti 
 
 
 

Siūlyta Siūloma 

 

Verslo liudijimai 



Į bendrą apmokestinimo sistemą įtraukti: 

• PVM registracijos ribą — 45 tūkst. eurų —      
viršijančius žemės ūkio veiklą vykdančius 
gyventojus 

• Žemės ūkio veiklą vykdančias įmones, išskyrus 
kooperatyvus  

Perėjimui į bendrą sistemą numatyti 2 metų 
laikotarpį  

 

Žemės įsigijimo ir melioracijos išlaidas 
įtraukti į leidžiamuosius atskaitymus 

Verslo liudijimai 

 

Visas žemės ūkio veiklą 
vykdančių asmenų pajamas 
apmokestinti bendra tvarka 

Siūlyta Siūloma 

 

Žemės ūkio sektorius 



Laisvosios ekonominės zonos 

 

Keisti LEZ lengvatos modelį – taikyti lengvatą 
visoms veikloms, užtikrinant sąžiningos mokesčių 
konkurencijos principus tarptautiniame kontekste 

 

Pavyzdžiui, transporto, logistikos ir kt. veikloms, 
kurioms iki šiol netaikyta 

 

Nauda — investicijų pritraukimas į regionus 

 



Lengvatinių PVM tarifų peržiūra 

5 % vietoj 21 % 

nekompensuojamiems receptiniams vaistams 

 

5 % vietoj 9 % 

keleivių vežimo paslaugoms 

knygoms, periodiniams leidiniams 

 

Naujas 15 % tarifas 

15 % apgyvendinimo paslaugoms 

15 % centralizuotai tiekiamam šildymui ir karštam vandeniui 

 

Palikti 5 % PVM tarifą kompensuojamiems vaistams, neįgaliųjų 
techninės pagalbos priemonėms bei jų remontui 

 

 

 

 



Mokesčių ir  
socialinės 
sistemos 

tobulinimas 


