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2019 M. PELNO MOKESČIO TARIfAI. 
PRAKTINIŲ SITuAcIjŲ ANALIzė

2

Pelno moKesčio TariFŲ sUVesTinĖ
(atnaujinta 2020 02 15)

Eil. 
Nr.

Aprašymas Pastabos

1 2 3

y Pelno mokesčio tarifas – 15 %
1. Lie tu vos vie ne to, nuo la ti nių 

bu vei nių ap mo kes ti na ma sis 
pel nas ap mo kes ti na mas tai
kant 15 pro cen tų mo kes čio 
ta ri fą, jeigu PMĮ nenustato ko 
kita.
(PMĮA 5 str. 1 d. 1 p.)

*Pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno moka 
Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, kurie Lietuvos 
Respublikoje veikia per nuolatines buveines.
**Apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas PMĮ III 
skyriuje nustatyta tvarka. 
***Apskaičiuojant užsienio vienetų, vykdančių veiklą 
per nuolatines buveines, apmokestinamąjį pelną, 
vadovaujamasi LRV 2002 03 05 nutarimu Nr. 321B 
„Dėl atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per 
nuolatines buveines, nustatymo tvarkos ir nuolatinės 
buveinės pirmo ir paskutinio mokestinių laikotarpių 
nustatymo tvarkos patvirtinimo“. 

2. Už sie nio vie ne tų pa ja mos, ku
rių šal ti nis yra Lie tu vos Res
pub li ko je, gau tos ne per jų 
nuo la ti nes bu vei nes Lie tu vos 
Res pub li ko je, iš var dy tos PMĮ 
4 str. 4 d. 4, 6 ir 7 punk tuo se, 
ap mo kes ti na mos tai kant 15 
pro cen tų mo kes čio ta ri fą, jei
gu PMĮ ne nu sta to ko ki ta (PMĮ 
5 str. 1 d. 2 p.). Taip pat žr. Su
ves ti nės 7 ir 15 punk tus.

*Užsienio vieneto pajamos, išvardytos PMĮ 4 str. 4 
dalies 4, 6 ir 7 punktuose (t. y. pajamos už parduotą, 
kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą 
nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, pajamos už Lietuvos 
Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą; 
metinės išmokos (tantjemos) už stebėtojų tarybos 
narių veiklą), apmokestinamos prie pajamų šaltinio 
be atskaitymų, taikant 15 proc. mokesčio tarifą, jeigu 
tokias pajamas jis gauna ne per savo nuolatinę 
buveinę Lietuvos Respublikoje.
**Užsienio vienetas turi teisę kreiptis į AVMI, kurio 
veiklos teritorijoje yra įregistruotas dėl apskaičiuoto ir 
sumokėto pelno mokesčio už Lietuvos Respublikoje 
vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą ir (arba) parduotą 
ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą perskaičiavimo. 
Šiuo atveju pelno mokestis būtų apskaičiuojamas nuo 
turto vertės padidėjimo pajamų ir (ar) veiklos Lietuvos 
Respublikoje apmokestinamojo pelno. (PMĮ 54 str.)
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3. Pa ja mos iš pa skirs ty to jo pel
no ap mo kes ti na mos tai kant 15 
pro cen tų mo kes čio ta ri fą. (PMĮ 
5 str. 1 d. 3 p.)

*Pajamomis iš paskirstytojo pelno laikomos pajamos, 
kurios gaunamos skirstant pelną vieneto dalyviams, 
įskaitant dividendus.
**Lietuvos vieneto gaunami dividendai iš Lietuvos 
vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vie
netas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, 
įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo 
ne mažiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių akcijų 
(dalių, pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir 
neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas (PMĮ 33 
str. 2 d.). VMI išaiškino, kad į 10 proc. akcijų skaičių 
neįskaitomos akcijos, kurioms nesuteiktos balso teisės 
(VMI atsakymas 2018 04 26 G6134 R347).  
***Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis 
užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be 
pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, 
valdo ne mažiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių 
akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui išmokami 
dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai 
dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas 
ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose (PMĮ 34 
str. 2 d.). VMI išaiškino, kad į 10 proc. akcijų skaičių 
neįskaitomos akcijos, kurioms nesuteiktos balso teisės 
(VMI atsakymas 2018 04 26 G6134 R347). 

4. Gau ta pa ra ma, pa nau do ta ne 
pa gal LR lab da ros ir pa ra mos 
įsta ty me nu sta ty tą pa ra mos pa
skir tį, taip pat iš vie no pa ra mos 
tei kė jo per mo kes ti nį lai ko tar pį 
gry nais pi ni gais gau tos pa ra
mos da lis, vir ši jan ti 250 MGL 
(dabar – bazinė socialinė 
išmoka – BSI) dy džio su mą, 
ap mo kes ti na ma be at skai ty mų, 
tai kant 15 pro cen tų mo kes čio 
ta ri fą. (PMĮ 5 str. 1 d. 4 p.)

Pagal PMĮ 4 str. 6 dalį, pelno mokesčio mokestinei 
bazei (pajamoms) priskiriamos sumos, panaudotos 
ne pagal LR labdaros ir paramos įstatyme nustatytą 
paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per 
mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos 
dalis, viršijanti 250 MGL (dabar –  bazinė socialinė 
išmoka – BSI) dydžio sumą, apmokestinamos be 
atskaitymų, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

5. Fiksuoto pelno mokesčio bazei 
be jokių atskaitymų taikomas 
15 procentų tarifas.
(PMĮ 382 str. 2 d.)

Jeigu laivybos vieneto pasirinkimu pajamos iš tarp
tautinio vežimo jūrų laivais ir su tuo tiesiogiai susijusios 
veiklos apmokestinamos fiksuotu pelno mokesčiu, 
tai, apmokestinant visą apskaičiuotą to mokesčio bazę 
be jokių atskaitymų, taikomas 15 procentų tarifas.

c
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Padidintas pelno mokesčio tarifas, taikomas kredito įstaigoms 
2020, 2021, 2022 mokestiniais laikotarpiais

6. Kredito įstaigų apmokestina
masis pelnas, apskaičiuotas iš 
pajamų atėmus neapmokesti
namąsias pajamas, leidžiamus 
ir ribojamų dydžių leidžiamus 
atskaitymus (išskyrus moksli
nių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros darbų sąnaudų padidin
tų atskaitymų sumą, apmokes
tinamųjų pajamų sumažinimo 
dėl filmo arba jo dalies gamy
bai neatlygintinai suteiktų lėšų 
sumą, atskaitomą suteiktos pa
ramos sumą ir praėjusių mo
kestinių laikotarpių nuostolių, 
atskaitomų iš mokestinio laiko
tarpio pajamų, sumą), apmo
kestinamas taikant 5 procen
tų papildomo kredito įstaigų 
pelno mokesčio tarifą. (PMĮ 
383 str. 2 d.)

* Papildoma kredito įstaigų pelno mokestį moka 
pagal LR bankų įstatymą veikiantys bankai, tarp jų 
užsienio komercinių bankų filialai, pagal LR kredito 
unijų įstatymą veikiančios kredito unijos ir pagal LR 
centrinių kredito unijų įstatymą veikiančios centrinės 
kredito unijos.
** Šio straipsnio taikymo tikslais į kredito įstaigos 
pajamas neįtraukiamos pozityviosios pajamos ir 
gauti dividendai. Apskaičiuojant pagal PMĮ 383 str. 
apmokestinamą kredito įstaigų pelną, į PMĮ IX1 ir 
X1 skyrių nuostatas neatsižvelgiama.
***Papildomu kredito įstaigų pelno mokesčiu neap
mokestinama PMĮ 383 str. 2, 3 ir 4 d. nustatyta tvarka 
apskaičiuoto pelno dalis, neviršijanti 2 000 000 eurų. 
(PMĮ 383 str. 1, 3, 4, 5 d.)

y Pelno mokesčio tarifas – 10 % 
7. Už sie nio vie ne tų pa ja mos, ku

rių šal ti nis  yra Lie tu vos Res
pub li ko je, gau tos ne per jų 
nuo la ti nes bu vei nes Lie tu vos 
Res pub li ko je, iš var dy tos PMĮ 4 
str. 4 d. 3 ir 5 punk tuo se, ap mo
kes ti na mos be at skai ty mų, tai
kant 10 proc. mo kes čio ta ri fą, 
jei gu PMĮ ne nu sta to ko ki ta. 

* Užsienio vieneto pajamos, išvardytos PMĮ 4 str. 4 da
lies 3 ir 5 punktuose (t. y. honorarai, kompensacijų už 
autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos), 
apmokestinamos prie pajamų šaltinio be atskaitymų, 
taikant 10 proc. PM tarifą, jeigu tokias pajamas jis gau
na ne per savo nuolatinę buveinę Lietuvos Respub
likoje.
** Užsienio vieneto gaunamos palūkanos yra apmo
kestinamos prie pajamų šaltinio be atskaitymų, taikant 
10 proc. mokesčio tarifą, jeigu:
– tokias pajamas gauna ne per savo nuolatinę buveinę 
LR ir 
– užsienio vienetas nėra įregistruotas ar kitaip orga
nizuotas EEE valstybėje arba valstybėje, su kuria su
daryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo 
sutartis.

c
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Už sie nio vie ne tų, ku rie nė
ra įre gist ruo ti ar ki taip or ga
ni zuo ti Eu ro pos eko no mi nės 
erd vės vals ty bė je ar ba vals ty bė
je, su ku ria su da ry ta ir tai ko ma 
dvi gu bo ap mo kes ti ni mo iš ven
gi mo su tar tis, pa ja mos, ku rių 
šal ti nis yra Lie tu vos Res pub li
ko je, gau tos ne per jų nuo la
ti nes bu vei nes Lie tu vos Res
pub li ko je, iš var dy tos PMĮ 4 str. 
4 d. 1 p., ap mo kes ti na mos be 
at skai ty mų, tai kant 10 pro cen tų 
mo kes čio ta ri fą.
(PMĮ 5 str. 1 d. 2 p.)

Kai palūkanos mokamos užsienio vieneto nuolatinei 
buveinei, kuri yra EEE valstybėje, arba valstybėje, 
su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartis, o toks užsienio vienetas yra įre
gistruotas ar kitaip organizuotas valstybėje, kuri 
nėra EEE valstybė, ir su šia valstybe nėra sudaryta 
ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, 
tokios palūkanos yra apmokestinamos prie pajamų 
šaltinio, taikant 10 proc. mokesčio tarifą.
Pastaba: jeigu užsienio vienetas gauna palūkanas ne 
per savo nuolatinę buveinę LR, tačiau toks užsienio 
vienetas yra įregistruotas ar kitaip organizuotas EEE 
valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir tai
koma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, tai 
tokios palūkanos neapmokestinamos mokesčiu prie 
pajamų šaltinio. (Žr. Suvestinės 16 p.)

y Pelno mokesčio tarifas – 5 %
8. Lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymo galimybės ir apribojimai pagal 

PMĮ 5 str. 2 d.
8.1 Vienetų, kuriuose vidutinis są

rašuose esančių darbuotojų 
skaičius neviršija 10 žmonių 
ir mokestinio laikotarpio pa
jamos neviršija 300 000 Eur, 
pirmojo mokestinio laikotarpio 
apmokestinamasis pelnas ap
mokestinamas taikant 0 procen
tų mokesčio tarifą (žr. Suvesti
nės 11 p.), kitų mokestinių 
laikotarpių – taikant 5 proc. 
PM tarifą, išskyrus atvejus, 
nustatytus PMĮ 5 str. 3 d. (PMĮ 
5 str. 2 d.)

Pastaba: vienetų, atitinkančių 
PMĮ 5 str. 3 d. nustatytus kri
terijus, apmokestinamasis pel
nas apmokestinamas 15 proc. 
tarifu.

* Ap mo kes tin ti ap mo kes ti na mą jį pel ną 5 proc. (už 
pirmąjį mokestinį laikotarpį – 0 proc.) mo kes čio ta
ri fu vie ne tai ga li tuo at ve ju, jeigu ati tin ka 3 są ly gas:
1) vi du ti nis są ra šuo se esan čių dar buo to jų skai čius ne di
des nis kaip 10 žmo nių (žr. to liau pa teik tą ko men ta rą);
2) mo kes ti nio lai ko tar pio pa ja mos ne di des nės kaip 
300 000 Eur (žr. to liau pa teik tą ko men ta rą);
3) vie ne tas ne ati tin ka PMĮ 5 str. 3 da ly je nu sta ty tų są
ly gų (žr. Suvestinės 8.2 ir 8.3 punktus).
** Vi du ti nis są ra šuo se esan čių dar buo to jų skai čius 
ap skai čiuo ja mas pa gal 2002 05 15 fi nan sų mi nist ro įsa
ky mą Nr. 134 „Dėl vi du ti nio me tų są ra ši nio dar buo
to jų skai čiaus ap skai čia vi mo taisyklių patvirtinimo“. 
Ap skai čiuo jant vi du ti nį są ra šuo se esan čių dar buo to jų 
skai čių, neįtraukiami darbuotojai, kurie ataskaitinių 
finansinių metų tam tikro mėnesio paskutinę dieną: 
a) yra išėję nėš tu mo ir gim dy mo atos to gų;
b) yra išėję tėvystės atostogų (taikoma nuo 2019 
metų);
c) yra išėję atos to gų vai kui pri žiū rė ti, kol jam su eis tre ji 
me tai; 

c
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d) at lie ka pri va lo mą ją ka ro ar ba al ter na ty vi ą ją kraš to 
ap sau gos tar ny bą.
Nuo 2019 metų apskaičiuotas vidutinis darbuotojų 
skaičius turi būti apvalinamas iki sveikojo skaičiaus 
pagal matematines taisykles.
Pavyzdžiui, jeigu vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičius apskaičiuojamas 10.50, tai šis skaičius apvali
namas iki sveikųjų skaičių, t. y. sudaro 11 žmonių ir 
atitinkamai laikoma, kad netenkinama šioje dalyje 
nustatyta sąlyga (VMI PMĮ 5 str. 2 d. komentaras). 
VMI konsultuoja, jog įmonė, kuri apvalina vidutinį 
sąrašuose esančių darbuotojų skaičių iki 10, tačiau po 
kablelio turi dar skaičių (pavyzdžiui, 10,1; 10,2; 10,3), 
negali taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifo, numatyto 
PMĮ 5 str. 2 dalyje. Šiuo atveju atitinkamų metų 
apmokestinamasis pelnas turėtų būti apmokestinamas 
taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.C Pasak VMI, 
jeigu nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio vidutinis metų 
sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas 
10,44, tai šis skaičius apvalinamas iki sveikųjų skaičių, 
t. y. sudaro 10 žmonių, ir atitinkamai laikoma, kad yra 
tenkinama PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatyta sąlyga.D

Nu sta tant in di vi du a lios įmo nės vi du ti nį są ra šuose 
esančių dar buo to jų skai čių, į jį ne įskai to mas IĮ sa vi
nin kas, nes jis nė ra pri ski ria mas pa gal dar bo su tar
tį dir ban tiems as me nims. 

*** Apskai čiuo jant, ar pa ja mos nė ra di des nės kaip 
300 000 Eur, at si žvel gia ma į vi sas pa ja mas, t. y. ir į tas, 
ku rios pa gal PMĮ 12 str. pri ski ria mos ne ap mo kes ti na
mo sioms pa ja moms. Tuo atveju, jeigu vienetas vykdo 
veiklą per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje, 
turi būti apskaičiuojamos visos Lietuvos vieneto pa
jamos bei per nuolatinę buveinę, įskaitant nuolatinę 
buveinę, kurios pajamos pagal PMĮ 4 str. 1 dalį į 
mokesčio bazę neįtraukiamos, užsienyje uždirbtos pa
jamos, išskyrus gautus dividendus. Jeigu šią lengvatą 
taiko užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje, turi 
būti apskaičiuojamos visos užsienio vieneto pajamos, 
įskaitant nuolatinės buveinės pajamas uždirbtas Lietu
voje.

c
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Pa gal PMĮ 6 str. nuo sta tas, mo kes ti nis lai ko tar pis su
tam pa su ka len do ri niais me tais ar ba VMI lei di mu jis 
nu sta to mas ki toks, bet ly gus 12 mė ne sių. Tais at ve jais, 
kai pir ma sis mo kes ti nis lai ko tar pis trum pes nis ne gu 12 
mė ne sių (pvz., vie ne tas pra dė jo veik lą nuo me tų vi du
rio), tai to pir mo jo mo kes ti nio lai ko tar pio pa ja mos taip 
pat tu ri bū ti ne di des nės ne gu 300 000 Eur (PMĮ 5 str. 
VMI ko men ta ras). 
**** Nuo 2018 metų  mokestinio laikotarpio lengvata 
taikoma žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams, 
o nuo 2019 metų  mokestinio laikotarpio – pelno 
nesiekiantiems vienetams, kurie atitinka PMĮ 5 str. 2 d. 
nurodytas sąlygas.
***** Ši nuo sta ta (leng va ti nis PM ta ri fas pa gal PMĮ 5 
str. 2 d.) ne ga li bū ti tai ko ma vie ne tams, ku rie iš var
dy ti PMĮ 5 str. 3 d. (žr. Suvestinės 8.2 ir 8.3 punktus).

8.2 Ap ri bo ji mai dėl da ly va vi mo ki tuo se vie ne tuo se, 
tai ko mi INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS pa gal PMĮ 5 str. 3 d.
PMĮ 5 str. 2 da lies nuo sta tos 
(leng va ti nis PM ta ri fas) ne
tai ko mos vie ne tams, kai šioje 
dalyje nurodytų susijusių 
vienetų bendras vidutinis 
sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičius viršija 10 žmonių ir 
mokestinio laikotarpio bendros 
pajamos viršija 300 000 Eur, ir 
ati tin kan tiems PMĮ 5 str. 3 d. 
nuo sta tas: 

1) vie ne tams (in di vi du a lioms 
(per so na li nėms) įmo nėms), ku
rių da ly vis ar jo šei mos na riai 
(jų paaiškinimai pateikti šiame 
punkte žemiau) yra ir ki tų vie
ne tų (in di vi du a lių (per so na li
nių) įmo nių) da ly viai;

* Pagal PMĮ 5 str. 3 d. nuostatas, PMĮ 5 str. 2 dalyje 
nustatytas lengvatinis pelno mokesčio tarifas netai
komas, kai PMĮ 5 str. 3 d. 1–4 punktuose nurodytų 
susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių 
darbuotojų skaičius ir bendros mokestinio laikotarpio 
pajamos viršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytus apribo
jimus, t. y. 10 darbuotojų ir 300 000 Eur pajamų. 
Nuostata dėl susijusių asmenų galioja apskaičiuojant 
2019 m. ir vėlesnių metų pelno mokestį.
**Šio je su ves ti nės da ly je kal ba ma apie ap ri bo ji mus, 
tai ko mus individualioms įmo nėms, jeigu šių susijusių 
vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičius viršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio 
bendros pajamos viršija 300 000 Eur. Tačiau jeigu 
kelių susijusių vienetų darbuotojų ir pajamų rodiklių 
suma neviršija nustatytų ribų, tos įmonės gali naudotis 
aptariama lengvata.
Leng va ti nis PM ta ri fas (nu sta ty tas PMĮ 5 str. 2 d.) ne
ga li bū ti tai ko mas vie ne tams, ku rie iš var dy ti PMĮ 5 
str. 3 d.: 

c
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2) vie ne tams (in di vi du a lioms 
(per so na li nėms) įmo nėms), ku
rių da ly vis ir (ar ba) jo šei mos 
na riai pas ku ti nę mo kes ti nio 
lai ko tar pio die ną val do dau
giau kaip 50 pro cen tų ak ci jų 
(da lių, pa jų) ki tuo se vie ne
tuo se, ir vie ne tams, ku riuo se 
vie ne to (in di vi du a lios (per so
na li nės) įmo nės) da ly vis ir (ar
ba) jo šei mos na riai pas ku ti nę 
mo kes ti nio lai ko tar pio die ną 
val do dau giau kaip 50 pro
cen tų ak ci jų (da lių, pa jų).

1) in di vi du a lioms įmo nėms, ku rių sa vi nin kai ar šei
mos na riai yra ir ki tų in di vi du a lių įmo nių sa vi nin kai 
(tar ki me, jeigu žmo na ir vy ras tu ri po in di vi du a lią įmo
nę), abi šios įmo nės ne ga li tai ky ti leng va ti nio ta ri fo 
jeigu jos viršija nustatytus darbuotojų skaičiaus arba 
apmokestinamųjų pajamų dydžius; 
     1.1 pavyzdys: Individualios įmonės A 2019 m. 
mokestinės pajamos – 200 000 Eur, o vidutinis 
sąrašinis darbuotojų skaičius – 7. Šios įmonės 
savininko žmonos įmonėje B dirbo 4 darbuotojai, o 
įmonė uždirbo 90 000 Eur mokestinių pajamų.  Abi 
šios įmonės negalės taikyti lengvatinio 5 proc. tarifo, 
kadangi viršytas 10 sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičius.
     1.2 pavyzdys: Individualios įmonės A 2019 m. 
mokestinės pajamos – 200 000 Eur, o vidutinis sąrašinis 
darbuotojų skaičius – 7. Šios įmonės savininko žmonos 
įmonėje B dirbo 2 darbuotojai, o įmonė uždirbo 90 000 
Eur mokestinių pajamų.  Abi šios įmonės galės taikyti 
lengvatinį 5 proc. tarifą, kadangi neviršyti nustatyti 
ribojantys dydžiai.
     1.3 pavyzdys: Individualios įmonės A 2017 m. 
mokestinės pajamos – 100 000 Eur, o vidutinis sąrašinis 
darbuotojų skaičius – 5. Šios įmonės savininko žmonos 
įmonėje B dirbo 2 darbuotojai, o įmonė uždirbo 30 000 
Eur mokestinių pajamų.  Abi šios įmonės negalės taikyti 
lengvatinio 5 proc. tarifo, kadangi iki 2019 metų ši 
lengvata negalėjo būti taikoma šeimos narių turimoms 
įmonėms, nepriklausomai nuo jų visų ar kiekvienos iš 
jų uždirbtų mokestinių pajamų sumos ar jose dirbančių 
darbuotojų skaičiaus.
      1.4 pavyzdys: Individualios įmonės A 2019 m. 
mokestinės pajamos – 100 000 Eur, o vidutinis sąrašinis 
darbuotojų skaičius – 5. Šios įmonės savininko žmonos 
įmonėje B dirbo 2 darbuotojai, o įmonė uždirbo 
30 000 Eur mokestinių pajamų. Jų kartu gyvenantis 
sūnus 2020 m. įsteigė savo individualią įmonę C. Jeigu 
tais metais pastarojoje dirbs 2 darbuotojai ir įmonė 
uždirbs mažiau nei 170 000 Eur, įmonės A ir B galės 
taikyti lengvatinį 5 proc. tarifą, o įmonė C 2020 metais 
netgi 0 proc. tarifą. 
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   2) in di vi du a lioms įmo nėms, ku rių sa vi nin kai ir (ar
ba) jų šei mos na riai pas ku ti nę mo kes ti nio lai ko tar pio 
die ną ki ta me vie ne te val do dau giau kaip 50 proc. ak
ci jų (da lių, pa jų) ar ba vie ne tai, ku rių da ly vis yra in di
vi du a lios įmo nės sa vi nin kas ir jis ar jo šei mos na riai 
pas ku ti nę mo kes ti nio lai ko tar pio die ną ta me vie ne te 
val do dau giau kaip 50 proc. ak ci jų (tar ki me, jeigu žmo
na tu ri in di vi du a lią įmo nę ir kar tu su vy ru tu ri daugiau 
nei 50 proc. UAB ak ci jų, va di na si, abi įmo nės ne ga li 
tai ky ti leng va ti nio ta ri fo), jeigu jos viršija nustatytus 
darbuotojų skaičiaus arba apmokestinamųjų pajamų 
dydžius.
    2.1 pavyzdys: Individualios įmonės savininkui 
priklauso 50 proc. UAB A akcijų, o likę 50 proc. šio 
UAB akcijų priklauso minėto savininko žmonai. 
  Jeigu susumavus individualios įmonės ir UAB rodiklius, 
jie neviršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų darbuotojų 
skaičiaus ir apmokestinamųjų pajamų apribojimų, abu 
šie vienetai gali taikyti lengvatinį 5 proc. tarifą. 
  Jeigu susumavus individualios įmonės ir UAB rodiklius, 
jie viršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytus darbuotojų 
skaičiaus ir apmokestinamųjų pajamų apribojimus, abu 
šie vienetai negali taikyti lengvatinio 5 proc. tarifo.
      2.2 pavyzdys: Individualios įmonės savininkui 
priklauso 40 proc. UAB A akcijų, o likę 60 proc. šio 
UAB akcijų priklauso kitam asmeniui (ne šeimos 
nariui).
Šiuo atveju kiekviena įmonė gali taikyti PMĮ 5 str. 2 d. 
nustatyta pelno mokesčio tarifą.
       2.3 pavyzdys: Individualios įmonės savininkas 
valdo 75 proc. UAB akcijų. Jeigu susumavus 
individualios įmonės ir UAB rodiklius, jie neviršija 
PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų darbuotojų skaičiaus ir 
apmokestinamųjų pajamų apribojimų, abu šie vienetai 
gali taikyti lengvatinį 5 proc. tarifą.
*** Pa brėž ti na, kad nuo sta ta „val do dau giau kaip 50 
pro cen tų“ su pran ta ma kaip 50,01 pro cen tų ir dau
giau ak ci jų (da lių, pa jų) mo kes ti nio lai ko tar pio pas ku
ti nę die ną.
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Vieneto dalyvis – as muo, ku ris 
tu ri nuo sa vy bės tei sę į vie ne to 
tur tą, ar ba as muo, ku ris ne iš
sau go nuo sa vy bės tei sių į vie
ne to tur tą, bet įgy ja prie vo li nių 
tei sių ir (ar ba) pa rei gų, su si ju
sių su vie ne tu (PMĮ 2 str.).

**** Pa brėž ti na, kad ver ti na ma, ar mo kes ti nio lai ko
tar pio pas ku ti nę die ną tu rė ta nuo sa vy bės, o ne tai, ar 
vie ne tas fak tiš kai vei kė, ar ga vo pa ja mų. Tar ki me, 
vy ras ir žmo na tu ri po in di vi du a lią įmo nę. Vy ras MAĮ 
nu sta ty ta tvar ka yra in for ma vęs VMI, kad jo įmo nė 
5 me tams su stab dė veik lą, ta čiau žmo nos įmo nė tuo 
veik los su stab dy mo lai ko tar piu ne ga li tai ky ti leng va ti
nio ta ri fo, nes ver ti na mas nuo sa vy bės tu rė ji mo fak tasE. 
Ga li my bė tai ky ti leng va ti nį ta ri fą at si ran da tik tuo met, 
kai vie na iš įmo nių yra lik vi duo ta (tar ki me, IĮ sa vi nin
ko žmo na tu ri ki tą in di vi du a lią įmo nę. 2014 m. rug sė jo 
mėn. žmo nos in di vi du a li įmo nė yra lik vi duo ta. Vy ro IĮ, 
ap mo kes tin da ma 2014 mo kes ti nių me tų ap mo kes ti na
mą jį pel ną, ga li tai ky ti leng va ti nį ta ri fai, jeigu ten ki na
mi PMĮ 5 str. 2 d. rei ka la vi mai ne ati tin ka ki tų PMĮ 5 
str. 3 da ly je nu sta ty tų są ly gų).
***** Ver ti nant da ly va vi mą ki ta me vie ne te, svar bu 
ne pa mirš ti, kad ne tik ak ci jų tu rė ji mas, bet ir da lių ar 
pa jų, ga li nai kin ti leng va ti nio PM ta ri fo tai ky mo ga
li my bę. Tar ki me, in di vi du a lios įmo nės sa vi nin kas taip 
pat  yra vie šo sios įstai gos (pel no ne sie kian čios or ga ni
za ci jos) stei gė jas ir vie nin te lis šios įstai gos da li nin kas. 
IĮ ne tu ri ga li my bės tai ky ti leng va ti nio ta ri fo.
****** Vie ne to da ly viai yra ak ci nių ben dro vių ak ci
nin kai, ūki nių ben dri jų tik rie ji na riai ir na riai ko man di
to riai, že mės ūkio ben dro vių ar ko o pe ra ti nių ben dro vių 
pa ji nin kai, in di vi du a lių (per so na li nių) įmo nių sa vi nin
kai, vals ty bės įmo nių stei gė jai, kre di to uni jų na riai ir 
pan. Vie ne to da ly viais ga li bū ti bet ku rie ju ri di niai 
ar fi zi niai as me nys, įskai tant už sie nio vie ne tus ir už
sie nio vals ty bių gy ven to jus. Pa gal CK 2.48 nuo sta tas, 
ju ri di nio as mens tur tas yra at skir tas – ju ri di niai as me
nys tur tą val do, nau do ja ir dis po nuo ja nuo sa vy bės ar 
pa ti kė ji mo tei se. Ju ri di nio as mens da ly viai ne iš sau go 
nuo sa vy bės tei sių į ju ri di niam as me niui per duo da mą 
tur tą (iš sky rus pa ti kė ji mo tei se per duo tą tur tą), ta čiau 
įgy ja tam tik rų prie vo li nių tei sių ir (ar) pri si i ma su ju
ri di niu as me niu su si ju sių pa rei gų, ku rių po bū dis pri
klau so nuo ju ri di nio as mens tei si nės for mos (PMĮ 2 str. 
VMI ko men ta ras). 
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Šei mos na rys – kaip ši są vo ka 
api brėž ta Ci vi li nia me ko dek se 
(PMĮ 2 str.).

******* PMĮ ne apib rėž ta šei mos na rio są vo ka. Pa gal 
PMĮ 2 str., jeigu są vo ka ne apib rėž ta, ji su pran ta ma taip, 
kaip api brėž ta Mo kes čių ad mi nist ra vi mo įsta ty me, Ci
vi li nia me ko dek se, kiek tai ne pri eš ta rau ja šiam PMĮ (iš
sky rus Ci vi li nio ko dek so įsak miai nu ro dy tus at ve jus). 
Api brė žiant da ly vio šei mos na rius, pri va lo mos to kios 
są ly gos: gi mi nys tės ry šys, gy ve ni mas kar tu su da ly viu 
ir ben dro ūkio tvar ky mas. At si žvel giant į tai, da ly vio 
šei mos na rys yra kar tu gy ve nan tis su tuok ti nis (su gy
ven ti nis), jų vai kai, pil na me čių vai kų su tuok ti niai (su
gy ven ti niai), tė vai, vai kai čiai, jeigu jie kar tu gy ve na ir 
tu ri ben drą ūkį (PMĮ 5 str. VMI ko men ta ras).

8.3 Ap ri bo ji mai dėl da ly va vi mo, tai ko mi ki tiems vie ne tams 
(IŠSKYRUS INDIVIDUALIAS ĮMONES) pa gal PMĮ 5 str. 3 d.
PMĮ 5 str. 2 da lies nuo sta tos 
(leng va ti nis PM ta ri fas) ne tai ko
mos, kai šioje dalyje nurodytų 
susijusių vienetų bendras viduti
nis sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičius viršija 10 žmonių ir mo
kestinio laikotarpio bendros paja
mos viršija 300 000Eur: 

1) vie ne tams, ku riuo se tas pats 
da ly vis pas ku ti nę mo kes ti nio 
lai ko tar pio die ną val do dau
giau kaip 50 pro cen tų ak ci jų 
(da lių, pa jų); 
2) vie ne tams, ku riuo se tie pa
tys da ly viai kar tu pas ku ti nę 
mo kes ti nio lai ko tar pio die ną 
val do dau giau kaip 50 pro
cen tų ak ci jų (da lių, pa jų);
3) vienetams, kurių dalyvis pa
skutinę mokestinio laikotarpio 
dieną valdo daugiau kaip 50 
proc. akcijų (dalių, pajų) ir 
pats dalyvis ir / arba jo šei
mos nariai yra individualių 
įmonių dalyviai. 

* Pagal PMĮ 5 str. 3 d. nuostatas, PMĮ 5 str. 2 dalyje 
nustatytas lengvatinis pelno mokesčio tarifas 
netaikomas, kai PMĮ 5 str. 3 d. 1–4 punktuose 
nurodytų susijusių vienetų bendras vidutinis 
sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ir bendros 
mokestinio laikotarpio pajamos viršija PMĮ 5 str. 2 
dalyje nustatytus apribojimus, t. y. 10 darbuotojų ir 
300 000 Eur pajamų.  
**Šios nuo sta tos tai ko mos tiems vie ne tams, ku riuo se 
tas pats da ly vis (ak ci nin kas, na rys ar pa ji nin kas) ar
ba tie pa tys da ly viai kar tu pas ku ti nę mo kes ti nio lai
ko tar pio die ną val do dau giau kaip 50 pro cen tų, t. y. 
50,01 pro cen tų ir dau giau, ak ci jų (da lių, pa jų), kai šių 
susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių 
darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir mokestinio 
laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 Eur.
      1 pavyzdys: UAB A vienintelis akcininkas 2019 
m. įsteigė su kitu asmeniu MB, kurioje turi 55 proc., o 
45 proc. turi jo žmona. Kitų akcijų, dalių, pajų vyras 
ir žmona neturi. Apskaičiuojant 2019 metų mokestinio 
laikotarpio pelno mokestį UAB A negalės taikyti 5 
proc. leng va ti nį pel no mo kes čio ta ri fą, o MB – 0 proc. 
tarifą jeigu šių susijusių vienetų bendras vidutinis 
sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 
žmonių ir mokestinio laikotarpio bendros pajamos 
viršija 300 000 Eur.
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      2 pavyzdys: UAB A vienintelis akcininkas 2019 m. 
įsteigė su kitais asmenimis MB, kurioje turi 40 proc., o 
po 30 proc. turi jo žmona ir sūnus. Kitų akcijų, dalių, 
pajų šie asmenys neturi. Apskaičiuojant 2019 metų 
mokestinio laikotarpio pelno mokestį vienetai gali 
taikyti PMĮ 5 str. 2 dalyje nurodytus lengvatinius pelno 
mokesčio tarifus, nes nei vienas iš dalyvių nevaldo 
kelių vienetų, t. y. neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų, 
dalių, pajų.
Vie ne tai, ati tin kan tys šias są ly gas, ne ga li ap mo kes tin ti 
ap mo kes ti na mojo pel no, tai kydami PMĮ 5 str.     2 d. 
nustatytą 5 pro cen tų ta ri fą. Tar ki me, du UAB X ak ci
nin kai pas ku ti nę mo kes ti nio lai ko tar pio die ną val do po 
35 proc. UAB X ak ci jų ir po 40 proc. UAB Y ak ci jų. 
Va di na si, šie ak ci nin kai kar tu val do dau giau kaip 50 
proc. ak ci jų abie jų vie ne tų ak ci jų, to dėl abi įmo nės ne
tu ri tei sės į leng va ti nį pel no mo kes čio ta ri fą, jeigu šių 
susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių 
darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir mokestinio 
laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 Eur.
. 
Šie ap ri bo ji mai taip pat tai ko mi ir ma žo sioms ben
dri joms. Tar ki me, ma žo ji ben dri ja tu ri du na rius, ku rių 
įna šų da lys yra ly gios (t. y. po 50 proc.). Be to, abu MB 
na riai tu ri po 40 proc. UAB ak ci jų. Ka dan gi abu da
ly viai kar tu val do dau giau kaip 50 proc. UAB ir MB, 
šie vie ne tai ne ga li tai ky ti leng va ti nio 5 proc. PM ta ri fo. 
Jei gu abu MB na riai kar tu val dy tų ne dau giau nei 50 
proc. UAB, nag ri nė ja mas ap ri bo ji mas ne bū tų tai ko mas. 
Tar ki me, MB X tu ri du na rius (su tuok ti nius): na rys A 
tu ri 60 proc., o na rys B – 40 proc. Abu su tuok ti niai tu ri 
ki tą MB Y, ku rio je na rys A tu ri 20 proc., o na rys B – 80 
proc. Šios ma žo sios ben dri jos ne ga li tai ky ti leng va ti nio 
5 proc. ta ri fo, ta čiau ne dėl to, kad abi MB val do šei
mos na riai, bet dėl to, kad tie pa tys da ly viai kar tu val do 
dau giau nei 50 proc. MB X ir MB Y.
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