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1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių
darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono
litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus
atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje.“
2 straipsnis. 12 straipsnio 10 punkto pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnio 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10) jūrų uostų, oro navigacinių paslaugų rinkliavos ir už jūrų uosto žemės nuomą
surinktos lėšos;“.
3 straipsnis. 461 straipsnio 5 dalies pakeitimas
Pakeisti 461 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo
sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu
3 metus. Jeigu toks ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau, išskyrus vieneto
pabaigą ir atvejus, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų,
prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos,
dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į
valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių
apmokestinamuosius pelnus. Toks perskaičiavimas neatliekamas, kai ilgalaikis turtas
naudojamas vieneto veikloje trumpiau negu 3 metus dėl to, kad reorganizavimo ar perleidimo
atvejais pereina įsigyjančiajam vienetui, tačiau tik tuo atveju, jeigu įsigyjantysis vienetas
perimtą turtą naudoja iki tol, kol sueis 3 metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame
vienete pradžios. Įsigyjantysis vienetas, perėmęs ilgalaikį turtą reorganizavimo ar perleidimo
atvejais ar dėl teisės aktų reikalavimų, gali tęsti apmokestinamojo pelno sumažinimą, kaip tai
būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs ir galimybių dėl tokio ilgalaikio turto įsigijimo sumažinti
apmokestinamąjį pelną netekęs vienetas.“
4 straipsnis. 51 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 51 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos kartu
su finansinių ataskaitų rinkiniu (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis privalo būti sudarytas)
pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio
pirmos dienos. Lietuvos vieneto arba nuolatinės buveinės paskutinio mokestinio laikotarpio
metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos kartu su
finansinių ataskaitų rinkiniu (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis privalo būti sudarytas)
pateikiamos per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.“

5 straipsnis. 57 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas
1. Pakeisti 57 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Mokesčio mokėtojai apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais.“
2. Pakeisti 57 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Apskaičiuojant pelno mokestį, atsargos apskaitomos „pirmasis į – pirmasis iš
(FIFO)“ metodu. Centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka mokesčio mokėtojo
prašymu ir atsižvelgdamas į jo veiklos ypatybes vietos mokesčio administratorius gali leisti
apskaityti atsargas taikant tą buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų numatytą
metodą, kurį vienetas taiko sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį.“
6 straipsnis. 58 straipsnio 16 dalies 2 punkto pakeitimas
Pakeisti 58 straipsnio 16 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne
mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą, 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu
laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitais 10
mokestinių laikotarpių jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje
dalyje nustatyta lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus
atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos
prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos, orlaivių ir erdvėlaivių bei
susijusios įrangos gamybos, orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros, su orlaivių
techniniu aptarnavimu ir remontu susijusios veiklos (elektroninės ir optinės įrangos remonto,
techninio tikrinimo ir analizės), kompiuterių programavimo veiklos, kompiuterių
konsultacinės veiklos, kompiuterinės įrangos tvarkybos, kitos informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų veiklos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos)
ir susijusios veiklos, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veiklos, didmeninės prekybos
zonoje sandėliuojamomis prekėmis ir (arba) teikiamų paslaugų, susijusių su minėtomis zonoje
vykdomos veiklos rūšimis (zonoje pagamintų, apdirbtų, perdirbtų ar sandėliuojamų, taip pat
zonoje vykdomai gamybai, apdirbimui ar perdirbimui reikalingų prekių transportavimo,
aptarnavimo, statybos zonos teritorijoje ir kitų su minėtomis veiklomis susijusių paslaugų).
Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, kai laisvosios ekonominės
zonos įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.
Jeigu nesibaigus šioje dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijų suma
sumažėja ir nebesiekia 1 milijono eurų, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį
laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį
laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 milijoną eurų. Šioje dalyje nustatyta
lengvata jokiais atvejais negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms;“.
7 straipsnis. Įstatymo taikymas
1. Šio įstatymo 1 ir 6 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant 2012 metų ir
vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
2. Šio įstatymo 2 ir 3 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant 2011 metų ir
vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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