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 statymo 172 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančių lėšų
filmo arba jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali
šių lėšų suma sumažinti pelno mokest , apskaičiuotą už tą mokestin laikotarp , kur buvo
gauta investicijos pažyma. Jeigu investicijos pažyma gaunama nepasibaigus pelno mokesčio
deklaracijos pateikimo terminui, gali būti mažinamas ir mokestiniu laikotarpiu, kur gauta
investicijos pažyma, mokėtinas už praėjus mokestin laikotarp apskaičiuotas pelno mokestis.
(pagal 2013 m. birželio 13 d. statymo Nr. XII-366 redakciją; sigalioja nuo 2014 m. sausio
1 d.)
Komentaras
1. Šis straipsnis reglamentuoja apskaičiuoto pelno mokesčio sumažinimo tvarką, kai
Lietuvos vieneto ar užsienio vieneto, per nuolatinę buveinę Lietuvoje (toliau – Investuotojas)
neatlygintinai suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje atitinka PM 17 2 straipsnio
1 dalies reikalavimus (žr. 172 straipsnio komentarą). Taigi Investuotojas, neatlygintinai suteikęs lėšų
filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje, gali ne tik mažinti apmokestinamąsias pajamas PM
172 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, bet ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka jomis mažinti
mokėtiną pelno mokest .
2. Investuotojo apskaičiuotas pelno mokestis gali būti mažinamas filmo ar jo dalies gamybai
faktiškai neatlygintinai suteiktų lėšų suma už tą mokestin laikotarp , kur gauta Investicijos
pažyma. Investicijos pažymos išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 20 d. sakymu Nr. V-892/1K-406
patvirtintas Pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitikt
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio statymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams
išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Pažymos išdavimo tvarka). Investicijos pažymą, vertinęs pagal
Pažymos išdavimo tvarką pateiktus dokumentus, Investuotojui išduoda Lietuvos kino centras (žr.
PM 172 straipsnio 2 dalies komentarą).
3. Priklausomai nuo Investicijos pažymos išdavimo datos, gali skirtis mokestinis laikotarpis,
už kur galima mažinti apmokestinamąsias pajamas, pagal PM 172 straipsnio 2 dal ir mokėtiną
pelno mokest , pagal š straipsn :
1) jeigu Investicijos pažyma išduodama iki pelno mokesčio deklaracijos pateikimo dienos
(t.y. iki mokestinio laikotarpio 6 mėn. 1 d., jei mokestinis laikotarpis sutampa su mokestiniais
metais – iki birželio 1 d.), tuomet Investuotojas apmokestinamąsias pajamas gali mažinti už tą
mokestin laikotarp , kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma, o mokėtiną pelno mokest gali
mažinti pasirinktinai
- arba už praėjus mokestin laikotarp ;
- arba už tą mokestin laikotarp , kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma;
2) jeigu Investicijos pažyma išduodama po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo dienos,
tuomet Investuotojas ir apmokestinamąsias pajamas, ir mokėtiną pelno mokest galės mažinti už tą
mokestin laikotarp , kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma.
Pavyzdžiai
1. Prekybos veiklą vykdanti UAB „Xį 2014 m. skyrė Lietuvos filmo gamintojui 40 000 Lt
filmo gamybai. 2015 m. vasario mėn. UAB „Xį gavo investicinę pažymą, pagal kurią 40 000 Lt

buvo pripažinti atitikusiais PM 172 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus. Kadangi investicijos
pažyma buvo išduota nepasibaigus pelno mokesčio deklaravimo terminui, tai UAB „Xį nurodyta
suma gali susimažinti mokėtiną pelno mokest už 2014 m. (arba Investuotojui pasirinkus, už
2015 m.), tačiau šia suma jis galės mažinti tik 2015 m. apmokestinamąsias pajamas, kaip tai
nustatyta PM 172 straipsnio 2 dalyje.
2. I „Yį 2015 m. skyrė Lietuvos filmo gamintojui 80 000 Lt filmo gamybai. Filmas buvo
užbaigtas 2016 m., o investicinė pažyma, patvirtinanti, kad 80 000 Lt pripaž stami atitinkančiais
PM 172 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus, lėšas suteikusiai I „Yį išduota 2017 m. spalio
mėnes . Kadangi pagal PM 172 straipsnio 2 dalies reikalavimus ne daugiau kaip 75 proc. suteiktų
lėšų iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kur buvo gauta
investicijos pažyma, tai I „Yį 60 000 Lt (80 000 Lt x 75 proc.) susimažins 2017 m. apskaičiuotas
apmokestinamąsias pajamas.
Kadangi investicijos pažyma buvo išduota pasibaigus pelno mokesčio deklaravimo terminui,
tai I „Yį nurodyta suma, neviršijančia 75 proc. apskaičiuotos mokėtino pelno mokesčio sumos,
kaip tai nustatyta PM 462 straipsnio 2 dalies nuostatose, gali susimažinti mokėtiną pelno mokest
už 2017 m.
Pavyzdžiuose mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.
4. Pagal šiame straipsnyje nustatytą tvarką, Investuotojas neatlygintinai filmo ar jo dalies
gamybai suteiktų lėšų suma gali sumažinti pelno mokest , apskaičiuotą už tą mokestin laikotarp ,
kur buvo gauta Investicijos pažyma (arba pelno mokest , apskaičiuotą už praėjus mokestin
laikotarp , jei nepasibaigęs praėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaravimo terminas).
Jei Investuotojas mokestinius metus baigė nuostolingai, ir todėl pelno mokesčio nemoka, tais metais
šio straipsnio lengvata naudotis neturi galimybių, tačiau, jei kitais dviem mokestiniais metais
Investuotojas gaus pelno, jis galės pasinaudoti šia lengvata ir susimažinti mokėtiną pelno mokest
šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
2. Už mokestin laikotarp 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
mokestin laikotarp 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 mokestin laikotarp apskaičiuota pelno mokesčio suma negali
būti mažinama daugiau kaip 75 procentais.
(pagal 2013 m. birželio 13 d. statymo Nr. XII-366 redakciją; sigalioja nuo 2014 m. sausio
1 d.)
Komentaras
1. Investuotojo už mokestin laikotarp apskaičiuotas pelno mokestis gali būti sumažintas ne
daugiau kaip 75 procentais.
Jeigu per mokestin laikotarp Investuotojo neatlygintinai suteiktų lėšų suma yra didesnė nei
75 procentai už mokestin laikotarp apskaičiuoto pelno mokesčio sumos, tai šią sumą viršijanti
neatlygintinai suteiktų lėšų dalis gali būti perkeliama ne ilgiau kaip du vienas po kito einančius
mokestinius metus, apskaičiuotoms pelno mokesčio sumoms sumažinti. Tačiau kiekvieno
mokestinio laikotarpio mokėtinas pelno mokestis negali būti sumažintas daugiau kaip 75 procentais,
todėl per du metus neperkelta likusia neatlygintinai suteiktų lėšų suma Investuotojas negali mažinti
pelno mokesčio.
Pavyzdys

2014 m. rugsėjo mėn. investuotojas gauna investicinę pažymą, pagal kurią 100 000 Lt
neatlygintinai suteiktų lėšų pripaž stamos atitinkančiomis PM 172 straipsnio 1 dalyje keliamus
reikalavimus. Investuotojo už 2014 m. apskaičiuota pelno mokesčio suma – 70 000 Lt, todėl už
2014 m. apskaičiuotą pelno mokest Investuotojas gali mažinti tik 52 500 Lt (70 000 Lt x 75 proc.)
suma. Už 2015 m. Investuotojas apskaičiuoja 40 000 Lt pelno mokesčio sumą, tai už 2015 m.
apskaičiuotą pelno mokest Investuotojas gali mažinti tik 30 000 Lt (40 000 Lt x 75 proc.) suma, o
likusia neatlygintinai suteiktų lėšų suma – 17 500 Lt (100 000 Lt – 52 500 Lt – 30 000 Lt),
Investuotojas mažina už 2016 m. apskaičiuotą pelno mokest . Tarkime, kad vienetas už 2016 m.
apskaičiavo 8 000 Lt pelno mokesčio sumą, tai apskaičiuotą pelno mokest jis mažina 6 000 Lt
(8 000 Lt x 75 proc.) suma, o likusia neatlygintinai suteiktų lėšų suma – 11 500 Lt (17 500 Lt –
6 000 Lt), vienetas už 2017 m. apskaičiuoto pelno mokesčio mažinti nebegalės, kadangi pagal PM
462 straipsnio nuostatas, apskaičiuotas pelno mokestis gali būti mažinamas tik už du vėlesnius
vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius.
2. Pelno mokestis pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatą gali būti sumažintas per 2014 – 2018
metų mokestinius laikotarpius vieneto neatlygintinai suteiktų lėšų suma. Jeigu vienetas
neatlygintinai suteikia lėšas ne vienerius mokestinius metus ir gauna tai patvirtinančias investicines
pažymas, tai kiekvienų mokestinių metų investuota pinigų suma (viršijanti 75 procentų už
mokestin laikotarp apskaičiuoto pelno mokesčio sumos) perkeliama kitus mokestinius metus iš
eilės ta tvarka, kokia buvo suteikta, t. y. pirmiausiai perkeliama anksčiausiai suteiktų lėšų suma.
3. Atkreiptinas dėmesys, kad PM 462 straipsnyje nustatyta lengvata Investuotojas gali
pasinaudoti, jau vertinęs ir pritaikęs kitas PM nustatytas mokesčio lengvatas.

