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DEr DARBDAvIU soctAltNiU tNtcnTwU sKATtNtMo

Asociacija ,,lnvestors' Forum", Lietuvos darbdaviq konfederacija, Lietuvos pramonininkq
konfederacija, Lietuvos pramones, prekybos ir amatq rrlmq asociacija bei Lietuvos verslo
konfederacija (toliau - Verslo organizac'ljos) kreipiasi i LR Seimo Ekonomikos komitetq (toliau -
Komitetas), teikdami pasir-rlymq ddl darbdaviq socialiniq iniciatyvq skatinimo.

Verslo organrzacijos pakartotinai siulo pajamomis natura nelaikyti gyventojo naudos, gautos
asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo.santykiais arjq esmq atitinkandiais santykiais, apmokdjus
maitinimo iSlaidas, (visiikai ar ii dalies) gyventojo patirtas transporto i5laidas, skirtas gyventojui
atvykti j darbo vietq ir paruykti i5 jos visq r05iq transporto priemondmis, ir gyvenamojo ploto
nuomos iSlaidas. Zinoma, protingai susiejus visq tokiq pajamq sumE su darbuotojo
apmokestinamu darbo uimokesiiu (pvz., ne daugiau, kaip x procentq nuo apskaiciuoto metinio
darbo uimokesdio).
Manome, kad tokios darbdaviq prisiimamos iilaidos gal€'trl tapti populiaresne darbuotojq
motyvavimo sistemos dalimi, taip pat prisidetq prie ekonomines situacijos Salyje gerinimo ir jvairiq
kriziq jtakos Salies ekonomikai maiinimo.

Vadovaujantis Siuo metu galiojantiais Gyventojq pajamq mokesdio jstatymu ir Pelno mokesiio
istatymu, tais atvejais, kaiimanoma nusta\fti darbuotojo i5 darbdavio individualiai gautq naudq, ji



turdtq buti apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. pelno mokestio tikslais
tokios sqnaudos (kaip GPM objektas) galdtq brrti priskiriamos leidiiamiems atskaitymams. Tuo
atveju, kai neimanoma nustatyti darbuotojo i! darbdavio gautos individualios naudos,iokia nauda
nera GPM objektas, tatiau atitinkamai pelno mokesiio tikslais tai butq neleidZiami atskaitymai,
i$skyrus atvgius, kai, vadovaujantis Pelno mokesdio jstatymo 26 str. z d.,, interalra, tokios naudos
gavimas numatyths darbdavio kolektyvineje sutartyje. Taigi, i5 esmes jstatymq leiddjas
neprieitarauja darbdavio teikiamq naudq darbuotojami apmotestinimo maZinimui, tik numatomi
papildomi reikalavimai darbdaviui (pvz,, sudaryti kolektyving sutartj), Mosq nuomone, b[tq
naudinga tam tikras darbdavio teikiamas naudas, nepriklausomai nuo to, ar jmanoma jas
individualiai identifikuoti, nelailqrti darbuotojq pajamomis natura GpM tikslais, bet atitinkamai
pripazinti leidiiamais atskaitymais'pelno mokesdio tikslais.

Atsiivelgiant i tai, kokias pasekmes ekonomikai sukdle Salyje paskelbta ekstremali situaclja ir
karantinas del covlD-19, manome, kad tuo atveju, jeigu pisi0lymai del darbuotojq gaunamq
naudq butq buvq priimti jau anksiiau, maitinimo jstaigoms nebltq reikejq stabdyti veiklos, o
tgstinumq butq padejqs uitikrinti darbdaviq poreikis mbitinti darbuotojus. rttciu atveju susidarytq
,,win-win" situacija, kai darbdaviai gafetq motyvuoti darbuotojus, neiileisdami reikimingq sumq
darbuotojams nematomai rnokesiiq (GPM ir Sodros) daliai, darbuotojai jaustqsi vertinami, o !valstyb6s biudZetq surenkamo PVM nuo maitinimo paslaugq dydis drastiikai nesumai6tu,

Tai, susiklosdius sudetingai ekonominei situacijai, kaip
skatintq tgsti veiklq, iilaikyti esamas ir steigti naujas
skatintq Lietuvos ekonomikA.

niekada labai padetq versfui veikti skaidriai,
darbo vietas, maiintq nedarbq regionuose,

Tuo paiiu nord monds, atsakingaivertihdamos pandeming situacijq ir
su COVID-19 s rinti veiklos tgstinumq kritiniu laikotarpiu (pvz., jeigu
uisikrdstq dali t uZtikrinti minimalq darbuotoiq skaiiiq) ir imisi
papildomq prie tik apie dezinfekcines ir apsaugines priemones, bet
ir tokiq priemoniq, kaip izoliavimosi paitilpq irengimas, visaverdiq gyvenirn'o sElygLl suk0rimas
darbuotojams, kurie sutiktq izoliuotis jmoneje, siekiant uitikrinti jmones veiklos tgstinumq,
Raftojantis pandemijos banf oms.

Suprantama, kad iiuo atveju jmon6s veiklos tgstinumas yra jmon€s tikslas, kuriam pasiekti ji imasi
tokiq priemoniq, kaip pakankamq izoliavimosi sqlygq suk[rimo, jskaitant ir darbuotojq maitinimq.
Manome, kad net ir tuo atveju, kai imanoma nustatyti kiekvienam darbuotojuitenkandiq konkrediq
naudq (pvz., maitinimas), tai netur€tq b0ti laikoma darbuotojo pajamomis natura, kadangi naudq
Siuo atveju gauna imon6, o darbuotojas tik padeda lmonei siekti veiklos tqstinumo tikslo.

Antra, vadovaujantis Pelno mokesdio istatymu, leidiiamiems atskaitymams priskir:iamos tik tokios
sqnaudos, kurios yra jprastines tokiai veiklai imonds sqnaudos, butinos pajamoms uidirbti ar
ekonominei naudai gauti. Taip pat leidiiamiems atskaitymams priskiriamos visos islaidos
darbuotojq naudai, kurios yra Gyventojq pajamq mokesdio (GpM) objektas. Kaip mineta, siekiama,
kad imoniq priemones, skirtos veiklos tgstinumui pandemil'os metu uitikrinti, neturetq brJti
laikomos darbuotojq pajamomis nat0ra (taigi nelaikomos ir GPM objektu), tadiau visos jmoniq
sqnaudos, skiftos kovai su COVID-19 turdtq bOti priskiriamos leidiiamiems atskaitymams,
nepriklausomai nuo to, ar imondrs galiausiai turejo panaudoti tokias priemones ar ne. Tarkime,
jeigu yra paruoita izoliavimosi patalpa, taiiau jos prakti5kai neprireiker nes niekas ii darbuotojq
neuZsikrdt€, nebuvo rizlkos minimalaus darbuotojq skaiiiaus i$laikymui ir imon6s veiklos



t�stinumui gresmes nebuvo, turet4 buti laikoma, kad ir izoliavimosi patalp4 jrengimas buvo susij�s 
su jmones ekonomine nauda. 

Siuos pasiOlymus esame sistemingai teik� ir diskutav� jvairiose darbo grupese tiek LR Vyriausybeje 
(Ekonorriikos ir inovacij4 ministerija buvo parengusi ir pateikusi derinimui net jstatymLJ pakeitimo 
projektus), tiek Seime, taciau iki siol nepriemus sprendirn4, prasome Komitetcj inicijuoti reikiamus 
Peine mokescio ir GPM jstatym4 pakeitimus, uztikrinant galimyb� su auksciau parninetomis 
paslaugomis susijusias sqnaudas neapmokestinti kaip darbuotoj4 pajam4 natOra is GPM puses ir 
priskirti tokias sc1naudas leidziamiems atskaitymams (su Covid-19 susijusiLJ sc1naud4 atzvilgiu 
neatsizvelgiant, ar jos buvo patirtos tik prevenciskai, ar buvo naudotos ir faktiskai). 

Oekojame uz bendradarbiavimc1 ir tikimes, kad, atsizvelgiant j susidariusiq situacijcJ, Komitetas 
palaikys Verslo organizacij4 teikiamus pasiulymus. 
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