
Mokesčių pasikeitimai 

aktualūs nuo 2021 m. sausio 1 d.

Pelno mokestis

Įsigalioja stambaus 
investicinio projekto 

lengvata 

Įsigaliojo nauja pelno mokesčio lengvata investuotojams (juridiniams asmenims), 
įgyvendinantiems stambų projektą. Sąlygos: 

✓ Stambus projektas įgyvendinamas pagal galiojančią stambaus projekto investicijų 
sutartį (sudaroma su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija); 

✓ Vidutinis darbuotojų skaičius (reikalingas stambiam projektui įgyvendinti) 
mokestiniais metais ne mažesnis kaip 150 (Vilniuje – ne mažesnis kaip 200); 

✓ Privačios kapitalo investicijos į stambų projektą pasiekė ne mažesnę kaip 20 mln. 
EUR sumą (Vilniuje – ne mažiau kaip 30 mln. EUR); 

✓ Nesinaudojama LEZ lengvata; 
✓ Ne mažiau kaip 75 % mokestinio laikotarpio pajamų sudaro pajamos iš duomenų 

apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba 
pajamos iš apdirbamosios gamybos; 

✓ Auditoriaus išvada, patvirtinanti reikalaujamą privačių kapitalo investicijų dydį. 

Tikslinama smulkių 
susijusių įmonių 

apmokestinimo tvarka 
(tarifas) 

Tikslinami lengvatinio 5 % arba 0 % (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifo 
taikymo atvejai smulkioms susijusioms įmonėms.  

Lengvatinis tarifas netaikomas, kai susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, 
t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir 
(arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 EUR. 

Panaikinta / 
Susiaurinta galimybė 
perkelti mokestinius 

nuostolius akcijų 
perleidimo atveju

Panaikinta galimybė perkelti įmonės mokestinius nuostolius ir atskaityti juos iš 
mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų vertybinių popierių perleidimo pajamų, jeigu 
nuostoliai susidarė dėl akcijų perleidimo, kuriam taikoma Pelno mokesčio įstatyme 
numatyta apmokestinimo lengvata, t. y. perleidžianti įmonė ne trumpiau kaip 2 m. be 
pertraukų turėjo daugiau kaip 10 % balsus suteikiančių perleistų akcijų. Kitos mokestinių 
nuostolių perkėlimo taisyklės nesikeičia. 



Pridėtinės vertės mokestis

Viena PVM sąskaita 
faktūra finansinėms 

paslaugoms

Bankai bei kitos kredito ir finansų įstaigos, teikiančios PVM neapmokestinamas 
paslaugas, gali per metus išrašyti vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą už per visus metus 
suteiktas neapmokestinamas paslaugas (pagal PVM įstatymo 28 str.). 

Tokia PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po 
metų, kuriais buvo suteiktos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, sausio 
mėnesio 10 d. 

Nuostatos taikomos įforminant PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų teikimą nuo 
2021-01-01. 

Keičiamos kai kurios 
PVM permokos 

grąžinimo taisyklės

Panaikinami anksčiau galioję apribojimai PVM grąžinimui, pavyzdžiui, sąlyginis 
permokos grąžinimas dėl 0 % PVM tarifu apmokestinamų prekių / paslaugų tiekimo ir 
PVM įstatymo 91 str. 2 dalyje buvę atvejai. Už atitinkamą mokestinį laikotarpį nuo 
2021-01-01 susidaręs PVM skirtumas bus grąžinamas bendra Mokesčių administravimo 
įstatyme nustatyta tvarka, t. y. iš pradžių susidaręs PVM skirtumas įskaitomas mokestinei 
nepriemokai padengti, o likusi suma mokėtojo prašymu grąžinama per 30 d. 

Šie apribojimai pakeisti papildomomis sąlygomis, kai grąžinama PVM permoką 
asmenims, neatitinkantiems minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų. Jiems už 
mokestinį laikotarpį susidariusi grąžintina PVM suma grąžinama ne anksčiau nei praėjus 
6 mėn. nuo permokos susidarymo. 

PVM sąskaitų faktūrų 
saugojimas 

elektroniniu būdu

Nuo šiol visas PVM sąskaitas faktūras galima saugoti tik elektroniniu būdu.  

Iki šio pakeitimo PVM sąskaitas faktūras buvo privaloma saugoti tokios formos (rašytinės 
ar elektroninės), kokios jos buvo išsiųstos ar pateiktos. 

Pildomas lengvatinių 
PVM tarifų taikymo 

atvejų sąrašas

Lengvatinis 5 % PVM tarifas bus taikomas ne tik spausdintiems, bet ir elektroniniams 
laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams.  

0 % PVM tarifas taikomas vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir COVID-19 ligos in vitro 
diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) (laikotarpiu nuo 2021-01-01 iki 
2021-12-31). 

Panaikinta importo 
PVM lengvata 

smulkioms (iki 22 EUR) 
siuntoms

Nuo 2021-07-01 visos siuntos iš trečiųjų šalių į ES bus apmokestinamos PVM nepaisant jų 
vertės.  

Iki pakeitimo siuntoms, kurių vertė neviršijo 22 EUR, buvo ir iki 2021-07-01 dar bus 
taikoma PVM lengvata, t. y. PVM mokėti nereikia. 



Įsigalioja nauji 
supaprastinimai 

verslui, kai 
importuojamos ir ES 

parduodamos iki 
150 EUR vertės prekės 

Pardavėjai, kurie ketina importuoti ir ES parduoti nedidelės vertės (iki 150 EUR) prekes, 
galės specialios schemos tikslais registruotis PVM mokėtojais tik vienoje ES valstybėje 
narėje ir per ją vykdyti PVM prievoles visoje ES. Užsiregistravę pardavėjai PVM skaičiuos 
prekių pardavimo ES momentu, o importo PVM, taikant šią specialią schemą, mokėti 
nereikės.  

Neužsiregistravus specialios schemos taikymo tikslais bus taikoma senoji tvarka, t. y. 
pirkėjas sumokės PVM prekių importo metu. Iki šio pakeitimo pardavėjai turėjo pareigą 
registruotis PVM mokėtojais kiekvienoje ES valstybėje, kurioje viršydavo nustatytus 
apyvartos limitus. 

Gyventojų pajamų mokestis

Išplėsta lengvata 
išlaidoms už studijas ir 

profesinį mokymą 

Panaikinamas apribojimas dėl lengvatos taikymo tik už pirmąją aukštojo mokslo 
kvalifikaciją ar pirmąją profesinę kvalifikaciją. Mokesčio lengvata bus taikoma, 
neatsižvelgiant į tai, už kelintas studijas ar profesinį mokymą gyventojas sumokėjo. 

Taip pat lengvatos taikymas išplėstas išlaidomis už profesinį mokymą pagal formaliojo 
mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija (iki pakeitimo 
– tik už profesinį mokymą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus 
įgyjama atitinkama kvalifikacija). 

Taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių 
pajamas. 

Keičiasi 
neapmokestinamų 
dienpinigių dydis

Keičianti minimaliai mėnesinei algai (642 EUR), atitinkamai kinta ir dienpinigių 
neapmokestinimui aktualus dydis, kuris apskaičiuojamas minimalų atlyginimą 
padauginant iš 1,65 koeficiento (642 EUR x 1,65 = 1 059,30 EUR). 

Taigi, dienpinigiai GPM neapmokestinami laikantis šių taisyklių: 

Darbo užmokestis Dienpinigių apmokestinimas 
≥1 059,30 EUR Neapmokestinami visa apimtimi 
<1 059,30 EUR Neapmokestinami 529,65 EUR dienpinigiai, likę – kaip darbo 
užmokestis  

Visais atvejais už vieną dieną mokama GPM neapmokestinamų dienpinigių suma negali 
viršyti Vyriausybės nustatyto tai valstybei, į kurią vykstama dydžio. Nustatytą dydį 
viršijanti suma bus apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, 
nepriklausomai nuo darbuotojo gaunamo atlyginimo. 



Kitos mokesčių naujienos

Mažėja valstybino 
socialinio draudimo 
(VSD) įmokų „lubos“

VSD įmokų „lubos“ su darbo santykiais susijusioms pajamoms nuo šių metų mažėja iki 
60 VDU (81 162 EUR) per metus. 2020 m. VSD įmokos buvo nebemokamos viršijus 84 VDU 
ribą (104 277,60 EUR).  

Nuo šių metų asmens uždirbtos pajamos iš skirtingų darbdavių, skaičiuojant jam 
taikomas „lubas“, bus sumuojamos. Anksčiau „lubos“ buvo skaičiuojamos ir taikomos 
atskirai kiekvieno darbdavio atžvilgiu. Tokiu atveju, jeigu dėl „lubų“ taikymo susidarys 
VSD įmokų permoka, ji turės būti grąžinama tiesiogiai darbuotojui. Iki šiol visos 
permokos buvo grąžinamos draudėjui, t. y. darbdaviui, o jau pastarasis atsiskaitydavo 
su darbuotoju. 

Didėja privalomojo 
sveikatos draudimo 

(PSD) įmokos

Padidėjus minimaliai mėnesinei algai (nuo 607 EUR iki 642 EUR), nuo sausio keičiasi 
minimalios mėnesio PSD įmokos dydis.  

Šiais metais savarankiškai dirbantys ir patys už sveikatos draudimą mokantys asmenys 
kas mėnesį Sodrai turi pervesti 44,81 EUR dydžio mėnesio įmoką (2020 m. įmokos dydis 
buvo 42,37 EUR). 

VMI turimas permokas 
bus galima panaudoti 

dengiant skolas 
Sodroje ir atvirkščiai

Nuo 2021-01-25 mokesčių mokėtojai galės teikti prašymus, kad VMI susidariusi mokesčių 
permoka būtų įskaityta Sodros nepriemokoms padengti ir atvirkščiai.  

Tokiu atveju, jei mokesčių mokėtojas turės permoką VMI ir skolą Sodroje, dėl kurios 
pradėti skolos išieškojimo veiksmai, VMI turima permoka galės būti automatiškai 
įskaityta Sodros skolai padengti.  

Pagal dabartinius institucijų planus, tokios užskaitos turėtų būti daromos kartą per 
mėnesį, po to mėnesio 25 d.  

Mokestinių ginčų 
komisija spręs ginčus 
dėl aplinkos teršimo 

mokesčio

Nuo 2021 m. ginčai dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir 
sumokėjimo privaloma ikiteismine tvarka bus nagrinėjami Mokestinių ginčų komisijoje.  

Tokia pati tvarka bus taikoma ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro sprendimams dėl mokesčio už aplinkos teršimą.  

Pradedama taikyti 
DAIS su Lichtenšteinu

Nuo 2021 m. pradedama taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lichtenšteino 
Kunigaikštystės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir 
mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos, kuri buvo pasirašyta dar 2019-02-15  



Turint papildomų klausimų, kviečiame kreiptis: 
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Partnerė 

M +370 612 27333 

E aiste.medeliene@walless.com
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Partneris 

M +370 618 83668 
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