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DĖL LR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO   

 

LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 34 str. 3 d. nustato, jog mokesčio administratorius 

nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą 

turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio 

deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 

2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. 

 

2012 m. vasario 7 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-046 patvirtinto „Sumokėto gyventojų pajamų 

mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo“ 8.4. punktas 

nustato, jog pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama,  jeigu iš vienos 

savivaldybės biudžeto įplaukų apskaičiuota (perskaičiuota) konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai 

politinei partijai pervestina pajamų mokesčio suma yra mažesnė nei 10 (dešimt) litų.  

 

Iki 2012 m. vasario 16 d. galiojusios 2002 m. rugsėjo 25 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 305 patvirtintos 

 „Iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal LR labdaros ir paramos 

įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos“ 9 punktas nustatė, jog apskaičiuotos konkretiems paramos 

gavėjams pervestinos sumos, kurios yra mažesnės negu 10 litų, nepervedamos paramos gavėjams. 

 

Analizuojant aukščiau paminėtus teisės aktus, darytina išvada, jog GPMĮ 34 str. 3 dalyje Vyriausybė arba jos 

įgaliota institucija yra įgaliota nustatyti minėtų 2 proc. pervedimo tvarką, bet ne ribą, iki kurios gyventojas 

visiškai negalėtų skirti 2 proc. paramos. Pats GPMĮ taip pat nenustato jokios ribos, iki kurios gyventojas 

visiškai negalėtų skirti 2 proc. paramos. 

Todėl manytina, kad aukščiau minėtuose LR finansų ministro įsakymuose sąvokos „nepervedama“ ir 

„nepervedamos“ turėtų reikšti, kad gyventojų skirtos paramos sumos yra laikinai sulaikomos, kol nebus 

pasiekta paminėta 10 litų riba. Pasiekus 10 litų ribą, šios laikinai sulaikytos (sukauptos) sumos turėtų būti 

pervedamos atitinkamam paramos gavėjui.  

Toks laikinas sulaikymas galėtų būti grindžiamas paramos sumų administravimo racionalumu, kuomet labai 

mažos sumos (t.y. iki 10 litų) laikinai nepervedamos, nes paramos administravimo kaštai būtų 

neproporcingai dideli. Tačiau paramos sumų laikinas sulaikymas nereiškia, kad šios nepervestos sumos 

niekada nebebus pervestos pagal gyventojo pareikštą valią atitinkamam paramos gavėjui, nors ir pasieks 10 

litų ribą vėlesniais metais. 

Kitoks aukščiau minėtų LR finansų ministro įsakymų aiškinimas prieštarautų GPMĮ 34 str. 3 daliai, kuri 

nenustato jokios ribos, iki kurios gyventojas visiškai negalėtų skirti 2 proc. paramos. 

 

Vadovaudamasi LR Seimo statuto 9 str., prašau paaiškinti: 
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1) kaip reiktų aiškinti aukščiau minėtuose LR finansų ministro įsakymuose vartojamas sąvokas 

„nepervedama“  ir „nepervedamos“: kaip laikiną sulaikymą ar kaip nors kitaip ? 

2) ar nebūtų tikslinga detaliau reglamentuoti, kaip turi elgtis mokesčių administratorius, kai konkrečiam 

paramos gavėjui skirtos ir 10 litų nesiekiančios paramos sumos vėliau pasiekia 10 litų ribą ? 

3) ar „Iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal LR labdaros ir paramos 

įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos“ 9 punkto sąvoka „apskaičiuotos konkretiems paramos 

gavėjams pervestinos sumos“ turėjo būti aiškinama taip pat, kaip ir „Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio 

dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo“ 8.4. punkto sąvoka „iš 

vienos savivaldybės biudžeto įplaukų apskaičiuota (perskaičiuota) konkrečiam paramos gavėjui <...> 

pervestina pajamų mokesčio suma“ ? 

 

 
LR Seimo narė       Agnė Zuokienė 

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 


