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AVANSINIS PELNO
MOKESTIS
KAS GARSIAI NUTYLIMA

Pinigų srautai, kurie sukasi įmonių veikloje, ne veltui populiariai vadinami įmonės
„krauju“, ir kiekvieno buhalterio ar finansų planuotojo pareiga prižiūrėti, kad nebūtų
per didelio „kraujo nutekėjimo“. Vienas tokių „nutekėjimų“ – kasmet mokamas
avansinis pelno mokestis. Šis mokestis nekuria verslui tiesioginės vertės, tad
dauguma stengiasi jį optimizuoti.
Pavyzdžiui, viena paprasčiausių įmonių finansininkų naudojamų priemonių –
vėlesnis pajamų, ankstesnis sąnaudų pripažinimas, kiek tas leidžiama įstatymų.
Tarkime, pritaikomi kraštutinai trumpi amortizacijos (nusidėvėjimo) normatyvai.
Stengdamosi optimizuoti, dauguma įmonių prie šio mokesčio priprato. Planuojant
ir laiku mokant, sunkumų įmonės nepatiria. Problemos prasideda, kuomet ima
strigti įmonės veikla ar išsenka grynųjų pinigų srautai. Tuomet Valstybinės
mokesčių inspekcijos kaip gerojo patarėjo vaidmuo baigiasi –prasideda raginimų
siuntinėjimas, įtarinėjimai, skaičiuojami delspinigiai, vykdomi patikrinimai.
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Panašu, kad ne visos Europos valstybės laikosi analogiškos pelno mokesčio
surinkimo politikos. Tiesa, mūsų kaimynai latviai avansinį pelno mokestį moka kaip
ir mes, o Estijoje – šio mokesčio apskritai nėra – tiesiog kitokia mokesčių sistema.
Nyderlanduose avansinio mokesčio prievolės taip pat nėra – čia jis mokamas
savanoriškai. Štai Didžiojoje Britanijoje išankstinį pelno mokestį moka didelės
įmonės, kurių metinis pelnas viršija 1,5 mln. Didžiosios Britanijos svarų.
Tiesa, jeigu yra dukterinių įmonių, 1,5 mln. skaičius būtų dalijamas iš dukterinių
įmonių skaičiaus pridedant vienetą. Tarkime, jei yra dvi dukterinės įmonės, riba nuo
kurios atsiras prievolė mokėti avansinį pelno mokestį bus 0,5 mln. GBP. Tokiu atveju
mokestį reikia mokėti, išdėsčius jį keturiomis dalimis. Tačiau mokestis mokamas su
atidėjimu, pradedant finansinių metų trečio ketvirčio pradžia (paprastai liepos
mėn.) ir baigiant sekančių metų antro ketvirčio pradžia (paprastai balandžio mėn).
Tuo tarpu Lietuvoje viskas sumokama per metus – nėra mokėjimų atidėjimo.
Žinoma, yra vadinamoji VMI „paskola“, leidžianti pavėlinti mokesčių sumokėjimo
terminą. Tačiau norint ją gauti, reikia pateikti verslo planą ir kitą informaciją.

KOVAS 2017 | NUOMONĖ

1. Mokant avansinį pelno mokestį, VMI sąskaitose „įšaldoma“
pinigų suma, kuri galėtų būti panaudota įmonių funkcijoms
palaikyti ir verslo vystymui. Kaip tik dėl šios priežasties tie,
kurie susiduria su kitų šalių patirtimi, avansinį pelno mokestį
dažnai vadina atgyvena. Tiesa, avansinio pelno mokesčio
nereikia mokėti naujai įregistruotoms įmonėms pirmaisiais
jų mokestiniais metais. Tačiau, jei metų apmokestinamosios
pajamos viršija 300 tūkt. eurų, avansinio mokesčio prievolė
atsiranda. Dažniausiai įmonės apskaičiuoja ir sumoka
avansinį pelno mokestį pagal praėjusių metų pelno
mokesčio deklaraciją. Kitas – prognozuojamas pelno
mokestis (pagal numatomąeinamų metų rezultatą) –
sudėtingesnis. VMI nėra linkusi pasitikėti verslo
skaičiavimais, reikalauja deklaracijas tikslinti. Jei tikslinimo
metu skaičiukai bus pakoreguoti į didesnę pusę, už
ankstesnius laikotarpius reiks mokėti delspinigius (po 0,03
proc. per dieną).
2. Valstybės biudžetui yra naudinga, kad avansinio pelno
mokesčio įplaukos yra išdėstytos tolygiau, o ne kartą per
metus. Juk avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo ir
sumokėjimo tikslas – greičiau papildyti Lietuvos biudžetą,
išvengiant rizikos, kad, pasikeitus įmonės veiklos, valdymo ar
kitoms reikšmingoms aplinkybėms, faktinis pelno mokestis
gali būti neapskaičiuotas ir į valstybėsbiudžetą
nesumokėtas. Tačiau įmonėms mokėjimas „iš anksto“ reiškia
dalies laisvų lėšų įšaldymą. Kita vertus, įmonei yra naudinga
mokėti pelno mokestį per keturis kartus ar savanoriškai ir už
daugiau ketvirčių į priekį, nes tokiu atveju yra mokamos
mažesnės įmokos, o ne viena didelė. Visgi įmonės tikrai
labiau linkę pelno mokesčio įplaukas kaupti savo, o ne VMI
sąskaitose. Be to, per keletą kartų galima būtų ne avansinį, o
tiesiog pelno mokestį mokėti – kiek įmonė per praėjusį
laikotarpį uždirbo pelno, atitinkamai tiek ir pelno mokesčio
sumoka. Argi ne patogiau ir paprasčiau?
3. Mokant avansinį pelno mokestį, verslui užkraunama
papildoma prievolė. Verslas turi teikti papildomas
deklaracijas, pasirinkus antrąjį būdą – prognozuoti savo
pelną, apskaičiuojant numatomą pelno mokestį. Jei
pasirodys, kad apskaičiuota netiksliai, atsiranda prievolė
perdeklaruoti ir tuomet bus skaičiuojami delspinigiai. O
keičiantis ekonominei aplinkai, niekas juk negali būti tikras,
kad rezultatas šiemet bus toks pats, koks buvo pernai. Nors
VMI deklaruoja, kad vieną kartą per metus (pirmus devynis
mėnesius) galima pakeisti avansinio pelno mokesčio
apskaičiavimo, taigi ir apmokėjimo, būdą, tai padaryti nėra
taip paprasta.
4. Rimta problema atsiranda, kai susidaro pelno mokesčio
permoka. Panašu, kad būtent dėl šios permokos daugiausiai
kyla nebylaus protesto. Įdomu ar yra bent viena įmonė, kuriai
yra pavykę permoką susigrąžinti greitai. Paprašius VMI
permoką grąžinti ar užskaityti su kitais mokesčiais, neretai
susilaukiama mokesčių inspektorių klausimų, delsimo ar net
tikrinimo. Sąžiningai mokančiųjų atžvilgiu išeina, jog už tai,
kad iš anksto sumokėjo per daug, dar gaunamas
patikrinimas. Juk patikrinimas lydi papildomus
administracinius kaštus, o taip pat – pailginamas permokos
susigrąžinimo procesas. Dažnai būna taip, kad susidariusi
permoka reiškia, jog įmonės finansinė būklė paskutiniais
metais tikriausiai yra sunkesnė nei prieš tai, tad papildomi
administraciniai ir laiko kaštai tampa dar skaudesni.

5. Įmonės avansinio pelno mokesčio įmoką turi
sumokėti per dvi savaites iki ketvirčio, už kurį
mokama, pabaigos. Galbūt permokos klausimo
sprendimą palengvintų, jeigu mokėjimo terminas
būtų, tarkime, trys mėnesiai nuo ketvirčio pabaigos
(pvz., iki birželio mėn 30 d. avansinio mokesčio
mokėjimas už pirmą ketvirtį, o iki kovo 31-osios – už
ketvirtąjį) ir galimybė (bet ne prievolė) mokant už
paskutinį ketvirtį (iki kovo mėn. 31 d.) pateikti
patikslintą preliminarią pelno mokesčio
deklaraciją.
Paskutinį mokėjimą pagal peržiūrėtą pasibaigusių
metų rezultatą galima būtų daryti mažesnį.
Tikėtina, kad per pirmuosius tris metų mėnesius
įmonės jau pakankamai tiksliai žinotų pasibaigusių
metų rezultatus ir galėtų iš karto mokėti mažiau, o
ne bandytų grąžintis permokas. Permokų liktų,
jeigu einamųjų metų rezultatas būtų ženkliai
mažesnis arba jei būtų daroma perskaičiavimų po
kovo mėn. 31dienos.
Į mūsų šalies valstybės biudžetą Lietuvos įmonės
kasmet sumoka apie 52 mln. eurų (2015 m.
duomenys). Tai yra net mažiau nei 1 proc. metinių
biudžeto pajamų. Ar tikrai valstybei reikalingas
botago principas, kad šis mokestis laiku patektų į
VMI sąskaitą? Nejau taip nepasitikima verslu ir
manoma, jog neprivertus mokesčiai nebus
sumokėti?

