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Valdantieji pasiūlė padidinti pajamų mokesčio tarifą mažųjų bendrijų vadovams, kurie gauna 

pajamas pagal vadovavimo paslaugų sutartį ir nėra tokių mažųjų bendrijų nariai. 

Seimo nariai Stasys Jakeliūnas, Valius Ąžuolas, Tomas Tomilinas ir dar keli parlamentarai nuo 

2019 m. siūlo padidinti mažųjų bendrijų (MB) vadovų pajamų apmokestinimą nuo 15 iki 20%. 

Priėmus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pataisas, MB vadovams, kurie nėra MB nariai, 

pajamų mokesčio tarifas nuo 15% išaugtų iki 20%. Jeigu jų teikiamų vadovavimo paslaugų 

pajamų suma viršytų 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), siūloma taikyti 27% pajamų 

mokesčio tarifą. 

Tokia priemonė esą reikalinga todėl, kad nuo kitų metų mažėja „Sodros“ tarifas, o MB vadovų 

gaunamų pajamų pagal paslaugos sutartį iš koeficiento 1,289 dauginti nereikia. Nepakeitus 

GPM tarifo, tokiems asmenims sumažėtų mokesčių našta. 

Aiškinamajame rašte pažymima, kad šiuo metu tokios vadovų pajamos apmokestinamos 39,3% 

tarifu (įvertinus ir „Sodros“ dalį), o nuo kitų metų priėmus siūlomus pakeitimus, mokesčių 

našta sumažėtų iki 35,7%.  

Jolanta Restenytė, UAB „TaxCube“ projektų vadovė, antrina, kad šiuo metu tokiems MB 

vadovams tenka 39,35% našta, o nuo kitų metų (jeigu nebūtų priimti paskutiniai Seimo narių 

siūlymai) – 30,7%. Priėmus aukščiau minėtus pakeitimus, ji vis tiek išliktų mažesnė 3,6 

procentinio punkto, nei yra šiuo metu – 35,7%. 
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Apmokestinimas skiriasi 

Renata Ivaškevičiūtė, buhalterinių paslaugų UAB ACL direktorė, akcentuoja, kad siūlomame 

pakeitime kalbama apie MB vadovus, kurie nėra MB nariai. Vadovo, MB nario, ir vadovo, ne 

MB nario, pagal paslaugų sutartį gaunamos pajamos apmokestinamos skirtingai. 

„Kai vadovas yra ir MB narys, jam išmokamos pagal civilinę paslaugų sutartį sumos 

apmokestinamos taikant 15% pajamų mokesčio tarifą. „Sodros“ įmokų nuo tokių pajamų iš 

viso mokėti nereikia“, – aiškina p. Ivaškevičiūtė. Tokiu atveju „Sodros“ įmokas jis sumoka 

kaip MB narys nuo iš MB išsimokamų sumų. 

Jeigu paslaugų sutartis sudaryta su vadovu, MB nariu, išmokamos sumos priskiriamos B klasės 

pajamoms, kurias pats MB vadovas privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pajamų 

mokestį iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.  

Ir priešingai, kai vadovas nėra MB narys, tuomet MB išmokėdama pinigus turi pati apskaičiuoti 

ir išskaičiuoti 15% GPM (tokios sumos priskiriamos A klasei). Anot p. Ivaškevičiūtės, „Sodra“ 

šiuos MB vadovus prilygina samdomiems darbuotojams, už kuriuos reikia mokėti „Sodros“ 

įmokas. 

• Laužo galvas, kaip audituoti kriptovaliutas ir „blockchain“ 

• Metinis algų augimas Lietuvoje – ir vėl dviženklis 

• Keičiasi dovanų kuponų apmokestinimas – jie gali pabrangti 

„Istoriškai mokesčių administratorius aiškino, kad MB vadovo, kuris yra MB narys, pajamos 

už vadovavimą pagal civilinę paslaugų sutartį nepriskiriamos įprastinėms MB nario pajamoms 

ir joms taikomas tik 15% tarifas, – aiškina p. Restenytė. – Tokiems asmenims niekas nesikeičia 

– jiems ir 2019 m. bus taikomas tik 15% GPM.“ 

MB vadovui, ne MB nariui, kaip minėjome, nuo kitų metų našta keliais procentiniais punktais 

sumažės. „TaxCube“ projektų vadovė perspėja, kad tokių MB narių už vadovavimą gaunamų 

pajamų apmokestinimas nėra aiškiai reglamentuotas, todėl verslas gali sulaukti įvairių 

interpretacijų. Pavyzdžiui, tokios paslaugos gali atitikti individualios veiklos kriterijus ir būti 

apmokestintos kaip individuali veikla. 

Nuo kitų metų keičiasi ir pačių MB narių apmokestinimas. MB narys savoms reikmėms iš MB 

privalo išsimokėti bent jau MMA lygią sumą ir ji apmokestinama „Sodros“ įmokomis. Šiemet 

MMA yra 400 Eur, o kitais metais tiek dėl Vyriausybės sprendimo ją padidinti, tiek dėl jos 

padauginimo iš koeficiento 1,289 MMA auga iki 555 Eur. Vadinasi, MB narys didesnę sumą 

turės išsimokėti su „Sodros“ įmokomis ir mažesnę skirstydamas pelną. Tokiu atveju 8.500 Eur 

per metus norinčiam išsimokėti MB nariui našta padidės nuo 22,36 iki 24,99% (kai įmonei 

taikomas 15% pelno mokesčio tarifas). Tačiau, padarius prielaidą, kad ir šiemet, ir kitais metais 

toks narys savo reikmėms išsimoka po 555 Eur per mėnesį, pokyčiai nėra tokie dideli. 
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