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Finansq ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedim4 (Ministro Pirmininko
kanclerio 2012 m. balandZio 2 d. rezoliucija Nr. 6l-1299), i5nagrinejo Lietuvos Respublikos Seimo
Kaimo reikalq komiteto 2012 m. kovo 28 d. ra5tu Nr. 5-2012-247I persiqst4 komiteto 2012 m.
kovo 28 d. sprendim4Nr. 110-P-6 ,,Del kaimo turizmo verslo sglygq".

Pirmiausiai paZymime, kad Lietuvoje taikoma ypai palanfri individualios veiklos pajamq
apskaidiavimo tvarka: nuo 2010 m. taikomas lengvatinis 5 proc. tarifas (i5skyrus pajamas i5 laisvqjrl
profesijq) pajamq ir i5laidq skirtumui, i5laidas, kaip nurodoma Zemiau, leidliana apskaidiuoti ir
supaprastintu biidu, taip pat nustatytais atvejais leidZiama i kitus mokestinius laikotarpius perkelti
susidariusi mokestini nuostoli.

Kartu atkreipiame demesi kad vykdant dali individualios veiklos rfr5irl nustatytas
papildomas lengvatinis pajamrl mokesdiq mokejimo mechanizmas - galimybe sumoketi nuo
vykdant individuali4 veiklq gaunamq pajamll nepriklausant[ fiksuoto dydZio mokesti, [sigyjant
verslo liudijim4. Atkreiptinas demesys, kad pastar4ja pajamq mokesdio sumokejimo forma gali
naudotis tik nustatyta veikla, tarp jq - ir kaimo turizmo veikla, uZsiimantys gyventojai, tuo tarpu,
kai kita, pavyzdliui. Zemes iikio veikla, uZsiimantys gyventojai pajamrl mokesti moka tik bendra
tvarka, t. y. 5 proc. nuo veiklos pajamq ir i5laidq skirtumo.

AtsiZvelgiant i tai, nuo 2012 m. geguZes 1 d. [sigaliojg Verslo liudijimq i5davimo taisykles
tvirtinandio Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo Nr. 1797 pakeitimai, uZtikdnantys Sios
papildomos pajamq mokesdio lengvatos taikym4 tik smulkiausiam, i paslaugq teikim4 fiziniams
asmenims, orientuotam verslui, suvienodina gyventojq savarankiSkos veiklos s4lygas, ir kartu
igyvendina proporcingo mokesdirl na5tos pasiskirstymo princip4 ltvirtinant mokesdiq sumokejim4
proporcingai nuo fakti5kai gaunamo pelno, o taip pat, reikalaujant atitinkamai apskaityti vykdomus
sandorius s4lygoja skaidresng veiklq kas ypad svarbu kovojant su SeSeline ekonomika.

AtsiZvelgiant I tai, teikiame nuomong del Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalrtr
komiteto pateiktq pasidlymq' susijusirl su: 
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1. Individualios kaimo turizmo veiklos apmokestinamr$q pajamq apskaiiiavimu, kai

mokestis mokamas bendra tvarka:

PaZymime, kad Siuo metu Lietuvos Respublikos gyventojq pajamrl mokesdio istatymo

18 straipsnta-l2 datyie itvirtinta tvarka, kuria-remiantis individuali4 veiklq vykdantis gyvantojas,

tame tarpe ir teikiantis kaimo turizmo paslaugas, leidZiamais atskaitymais gali pripaZinti apskaitos

dokumentais nepagrist4 sum4 lygiq 30 procentq uZdirbtq individualios veiklos pajamq. 30 proc.

riba buvo pasirinkta kaip protingas ir proporcingas dydis, kuris viena vertus leidLia sumaZinti

administracinp na5t4 kita vertus leidlia i5laikyi tinkamq individualios veiklos pajamq

apmokestinimo lyg[. Kartu palymetina, kad tokia leidZiamq atskaitymq apskaidiavimo tvarka yra

alternat ,tti tvarkai, pagal kuri4 leidZiamais atskaitynais gali b[ti laikomos visos su individualios

veiklos pajamq uZdirbimu susijusios patirtos ir apskaitos dokumentais pagr[stos i5laidos, t. y. tokios

i5laidos gali sudarl.ti daugiau nei 30 procentq individualios veiklos pajamq arba gali blti gaunamas

I kitus mokestinius laikotarpius perkeltinas mokestinis nuostolis (tuo atveju, jeigu i5laidos vir5ija

pajamas, o gyventojas individualios veiklos pajamas pripaZ[sta kaupimo apskaitos principu).

AtsiZvelgiant i i5destyt4 Finansq ministerija mano, kad Siuo metu galiojanti individualios

veiklos iSlaidq apskaidiavimo ir priskyrimo leidZiamiems atskaitymams tvarka yra pakankamai

lanksti ir palanki mokesdiq moketojams.

Be to, si[lomas svarsty.ti teisinis reglamentavimas, pagal kur[ 50 procentq preziumuojamq

i5laidrl dydis butq taikomas tik kaimo turizmo paslaugas teikiantiems gyventojams, b{itq

diskriminuoj antis kitq individualios veiklos vykdy'toj q atZvilgiu.

Finansq ministerijos nuomone, pasi[lymas apgyvendinimo paslaugas teikiantiems

gyventojams leisti individualios veiklos leidZiamiems atskaitymams priskirti gyvenamqjq patalpq ar

pastatq [sigijimo i5laidas yra svarstltinas ir, ivertinE galimas tokio reglamentavimo alternatyvas,

atitinkamus pasiulymus svarstysime su artimiausiais Gyventojq pajamq mokesdio istatymo
pakeitimais. Siam sillymui pritaria ir Zemes flkio ministerija.

2. Galimybiq mokdti fiksuot4 pajamq mokesti, isigyjant verslo liudijim4, i5pl6timu

kaimo turizmo paslaugq teikdjams:
Finansq ministerija, ivertinusi Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalq komiteto 2012 m.

kovo 28 d. ra5te pateikt4 si[lym4 kaimo turizmo paslaugq teikejams, mokantiems fiksuoto dydZio
pajamtl mokesti, isigrja_nt verslo liudijimq,propoqcijas, gaunamas i5 juridiniq ?smenq, diferencijuoti
pagal teikiant tas kaimo turizmo paslaugas per mokestini laikotarpi gaunamas pajamas, parenge
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo Nr. 1797 pakeitimo projekt4 kuriuo kaip kompromis4
siuloma vietoj 10 proc. pajamg gautq i5 juridiniq asmenq, kiterijaus, taikyti maksimali4iS juridiniq

asmenq gautq pajamq sum4, nustatant, kad i5 juridiniq asmenq gautos i5 verslo liudijime nurodytos
veiklos pajamos negali bflti didesnes kaip 15 500 litq per mokestini laikotarpi. Tokia 15 500 litq
maksimali i5 juridiniq asmenq pajamq suma pasirinkta, atsiZvelgiant I tai, kad ji sudaro 10 proc. nuo
registravimo pridetines vertds mokesditl moketojq ribos, t. y. nuo 155 000 litq, kuri4 pasiekEs
gyventojas nebegali pasirinkti moketi fiksuoto dydZio pajamq mokesdio, [sigyjant verslo liudijim4.
PaZymetina, kad tokiam Finansq ministerijos sifllymui pritare ir Lietuvos kaimo turizmo asociacija.
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