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1 straipsnis. 5 straipsnio 4 ir 6 dalių pakeitimas
1. Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės
komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25
tūkstančių litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi
apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą. Pelno nesiekiančių
vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai
skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.“
2. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Vienetų, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų 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 apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą.“
2 straipsnis. 25 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas
1. Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Iš pajamų, pripažįstamų pagal kaupimo apskaitos principą, atskaitoma mokestiniu
laikotarpiu atsiradusi beviltiškų skolų suma, jei ši suma buvo įtraukta į mokesčio mokėtojo
pajamas. Iš pajamų, pripažįstamų pagal pinigų apskaitos principą, atskaitoma mokestiniu
laikotarpiu atsiradusioms beviltiškoms skoloms tenkanti sąnaudų dalis, jeigu šių skolų
atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose. Tais atvejais, kai
beviltiškomis laikomų skolų atsiradimo momentu mokesčio mokėtojas pajamas pripažino
pagal pinigų apskaitos principą ir pagal šio Įstatymo nuostatas perėjo prie pajamų pripažinimo
pagal kaupimo apskaitos principą, iš pajamų, pripažįstamų pagal kaupimo apskaitos principą,
atskaitoma sąnaudų dalis, tenkanti mokestiniu laikotarpiu atsiradusioms beviltiškoms
skoloms, jeigu šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos
dokumentuose ir sąnaudų dalis, tenkanti beviltiškoms skoloms, nebuvo įtraukta į vieneto
sąnaudas iki šio Įstatymo įsigaliojimo. Skolos yra laikomos beviltiškomis, jeigu mokesčio
mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos
įtraukimo į mokesčio mokėtojo pajamas arba nuo skolų atsiradimo užfiksavimo mokesčio
mokėtojo apskaitos dokumentuose arba jeigu skolininkas yra miręs ar paskelbtas mirusiu arba
likviduotas, arba bankrutavęs. Visais šiais atvejais mokesčio mokėtojas turi įrodyti skolos
beviltiškumą ir pastangas šioms skoloms susigrąžinti.“
2. Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Jeigu atskaitytas beviltiškas skolas skolininkas arba už jį kitas asmuo vėliau grąžina,
visa grąžintų skolų suma priskiriama pajamoms.“
3 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies 12 punkto pakeitimas
Pakeisti 31 straipsnio 1 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12) dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas (pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms
(tantjemoms) už valdybos ar stebėtojų tarybos narių veiklą, darbuotojų naudai ar šio Įstatymo

26 straipsnio 2 dalyje nurodytai naudai teikti, nelaikoma paskirstytuoju pelnu);“.
4 straipsnis. 32 straipsnio 5 dalies pakeitimas
Pakeisti 32 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Mažinant vieneto įstatinį kapitalą, vieneto dalyviams išmokamos lėšos ar jų dalis,
tenkančios įstatinio kapitalo, sudaryto ne iš vieneto dalyvių įnašų, sumažinimo daliai,
laikomos dividendais ir apmokestinamos šio Įstatymo 33 ir 34 straipsniuose nustatyta tvarka.
Mažinant vieneto įstatinį kapitalą, laikoma, kad pirma vieneto dalyviams išmokama ta
įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš vieneto dalyvių įnašų, o didinant įstatinį
kapitalą iš vieneto lėšų. Dėl įstatinio kapitalo dalies, sudarytos ne iš vieneto dalyvių įnašų,
sumažinimo anuliuotų akcijų įsigijimo kainos ir šioje dalyje nurodytų išmokamų lėšų sumos
teigiamą skirtumą vieneto dalyvis gali priskirti nuostoliams dėl vertybinių popierių
perleidimo.“
5 straipsnis. 401 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 401 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Lietuvos vieneto, kuris nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė, fiziniams
asmenims paskirstomas 2009 metų ir vėlesnių metų pelnas (ar jo dalis), proporcingai tenkantis
dėl šio Įstatymo 12 straipsnio 5, 15, 16 punktuose, 461 straipsnyje nustatytų lengvatų
neapmokestintam ir (arba) taikant 0 procentų tarifą apmokestintam apmokestinamajam pelnui,
apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą.“
6 straipsnis. 51 straipsnio 2 dalies pakeitimas
51 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „dešimto“ įrašyti žodį „šešto“ ir šią dalį išdėstyti
taip:
„2. Metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos kartu
su finansine atskaitomybe (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta)
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
finansine atskaitomybe (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiamos
per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.“
7 straipsnis. 53 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 53 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis mokami pagal metines pelno
mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas
pelno mokestis turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio dešimto
mėnesio pirmos dienos. Veiklą baigiančių mokesčio mokėtojų pelno mokestis ir (arba)
fiksuotas pelno mokestis pagal paskutinio mokestinio laikotarpio metines pelno mokesčio ir
(arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas turi būti sumokėti ne vėliau kaip paskutinę
metinės pelno mokesčio ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijų pateikimo
termino dieną. Jeigu metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio
suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, mokesčio
mokėtojas privalo šį skirtumą sumokėti į biudžetą. Mokesčio permoka grąžinama Mokesčių
administravimo įstatymo nustatyta tvarka.“
8 straipsnis. Įstatymo taikymas
1. Šio įstatymo 1, 2, 3 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 metų ir
vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
2. Šio įstatymo 4 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių
metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

3. Šio įstatymo 5 straipsnio nuostatos taikomos paskirstant 2010 metų ir vėlesnių metų
pelną (ar jo dalis).
4. Šio įstatymo 6 straipsnio nuostatos taikomos deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių metų
mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
DALIA GRYBAUSKAITĖ

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ
_________________

