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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Papildyti 2 straipsnį 101 dalimi:
„101. Filmo dalies gamyba – filmo kūrybinio sumanymo įgyvendinimo etapas, kurio
metu filmuojant pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus
kriterijus atitinkantį filmo scenarijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos
patvirtintą kalendorinį darbų planą ir sąmatą, Lietuvos Respublikoje sukuriama filmo dalis.
Daugiaserijinio filmo serijos pagaminimas Lietuvos Respublikoje nelaikomas filmo dalies
gamyba.“
2. Papildyti 2 straipsnį 161 dalimi:
„161. Lietuvos filmo gamintojas – fizinis asmuo – nuolatinis Lietuvos gyventojas arba
Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje, taip pat
Lietuvos vienetas arba Europos ekonominės erdvės valstybės vienetas, veikiantis per
nuolatinę buveinę Lietuvoje, kurie verčiasi filmų gamyba ir yra atsakingi už kūrybinį,
organizacinį, finansinį filmo gamybos procesą.“
3. Pakeisti 2 straipsnio 41 dalį ir ją išdėstyti taip:
„41. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – Mokesčių administravimo
įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) ir Lietuvos
Respublikos kino įstatyme, kiek tai neprieštarauja šiam Įstatymui (išskyrus Civilinio kodekso
įsakmiai nurodytus atvejus).“
2 straipsnis. Įstatymo papildymas 172 straipsniu
Papildyti Įstatymą 172 straipsniu:
„172 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies
gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų
1. Apskaičiuojant pelno mokestį, šio straipsnio nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų
pajamų gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui laikotarpiu nuo 2014 m.
sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos
Respublikoje, kai:
1) filmas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatytus kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo kriterijus ir
2) ne mažiau kaip 80 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų patiriama
Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikoje patirtos išlaidos, neatsižvelgiant į šio
straipsnio 3 dalyje nurodytas išlaidas, yra ne mažesnės kaip 150 000 litų, ir
3) bendra visų Lietuvos vienetų ar užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvos
Respublikoje suteiktų lėšų suma neviršija 20 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.
2. Iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75 procentai
neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje. Šios suteiktos
lėšos iš apmokestinamųjų pajamų atimamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo gauta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduodama pažyma

apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį šiame straipsnyje
nustatytiems reikalavimams (toliau – investicijos pažyma).
3. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų negali būti atimamos
šio straipsnio 1 dalyje nurodytos lėšos, panaudotos:
1) konsultacijų dėl paraiškos rengimo išlaidoms;
2) paraiškos parengimo išlaidoms;
3) baudoms, delspinigiams, bylinėjimosi išlaidoms;
4) ilgalaikio turto įsigijimo, statybos, rekonstravimo išlaidoms, jeigu tai nesusiję su
filmo gamyba;
5) kelionės išlaidoms, kai Lietuvos Respublika nėra atvykimo arba išvykimo vieta;
6) parengiamųjų filmo darbų išlaidoms;
7) filmo reklamos, rinkodaros išlaidoms;
8) filmo platinimo išlaidoms;
9) vaidmenų atlikėjams mokamam atlygiui – suma, viršijanti 4 procentus visų filmo ar
jo dalies gamybos išlaidų.“
3 straipsnis. IX1 skyriaus pavadinimo pakeitimas
Pakeisti IX1 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„IX1 SKYRIUS
APMOKESTINAMOJO PELNO IR PELNO MOKESČIO SUMAŽINIMAS“.
4 straipsnis. Įstatymo papildymas 462 straipsniu
Papildyti Įstatymą 462 straipsniu:
„462 straipsnis. Pelno mokesčio sumažinimas dėl filmo ar jo dalies gamybai
neatlygintinai suteiktų lėšų
1. Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, per nuolatinę buveinę Lietuvoje neatlygintinai
suteikęs šio Įstatymo 172 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančių lėšų filmo arba jo
dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali šių lėšų suma
sumažinti pelno mokestį, apskaičiuotą už tą mokestinį laikotarpį, kurį buvo gauta investicijos
pažyma. Jeigu investicijos pažyma gaunama nepasibaigus pelno mokesčio deklaracijos
pateikimo terminui, gali būti mažinamas ir mokestiniu laikotarpiu, kurį gauta investicijos
pažyma, mokėtinas už praėjusį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pelno mokestis.
2. Už mokestinį laikotarpį mokėtinas pelno mokestis neatlygintinai suteiktų lėšų filmo
arba jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje suma gali būti mažinamas ne daugiau kaip
75 procentais. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytų lėšų suma didesnė kaip 75 procentai už
mokestinį laikotarpį mokėtino pelno mokesčio sumos, tiek, kiek ši suma viršijama, gali būti
mažinamas už du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius mokėtinas pelno
mokestis, tačiau už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuota pelno mokesčio suma negali
būti mažinama daugiau kaip 75 procentais.“
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo
įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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