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 2016-10-20 Nr. (18.10-31-1E) RM-28892 
   

 
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 1 DALIES, 12 
STRAIPSNIO 8 PUNKTO, 17 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 31 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTO 
KOMENTARŲ (APIBENDRINTŲ PAAIŠKINIMŲ) PAKEITIMO   
 
 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 
punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 
110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų 
patvirtinimo“ ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – 
PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 7 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 8 punkto, 17 straipsnio 1 
dalies ir 31 straipsnio 1 dalies 3 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimus, kurių 
nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2016-08-22 raštas Nr. (14.16-
01)-5K-1614905-6K-1606006). 

 
PRIDEDAMA. PMĮ 7 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 8 punkto, 17 straipsnio 1 dalies ir 31 

straipsnio 1 dalies 3 punkto komentarai (apibendrinti paaiškinimai), 2 lapai. 
  

 
 
 
Teisės departamento direktorė                        Rasa Virvilienė 
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1. PMĮ 7 straipsnio 1 dalies apibendrintas paaiškinimas (komentaras) papildomas nauju 30 

punktu. 

„30. Transporto prastovų pajamų priskyrimas apmokestinamosioms pajamoms. 

30.1. Vežėjo automobilių keliais prastovos. 

Vienetai, teikiantys transporto ir ekspedijavimo paslaugas, neretai dėl savo ar klientų 

kaltės ne visada sklandžiai gali įvykdyti savo įsipareigojimus, t.y. dėl įvairių priežasčių pavėluoja 

pristatyti krovinį, kitaip tariant, šiems darbams atlikti yra sugaištama daugiau laiko, patiriama 

daugiau sąnaudų, nei numatyta tarpusavio sutartyse. 

Tokiu atveju sutartyse už pavėluotai suteiktas paslaugas (transporto priemonės prastovas) 

paprastai yra numatoma atsakomybė, kurią gali prisiimti tiek paslaugų teikėjas, tiek paslaugų 

pirkėjas. 

Krovinio vežimo paslaugos teikėjas už pavėluotai suteiktas savo paslaugas gali sumažinti 

savo suteiktos paslaugos vertę priklausomai nuo pavėluotų dienų skaičiaus, t.y. galutiniame 

rezultate krovinio vežimo paslaugos teikėjo gautinas atlygis už suteiktą paslaugą sumažėja 

sutartyje numatyta pinigų suma, kuri pelno mokesčio tikslais yra prilyginama nuolaidai nuo 

sutartyje numatyto atlygio už suteiktą paslaugą. 

Paslaugos teikėjas už ne laiku suteiktas paslaugas (pavėluotai pristatytą krovinį) dėl 

užsakovo kaltės iš pirkėjo gali gauti tam tikrą pinigų sumą, numatytą sutartyje, savo patirtoms 

sąnaudoms padengti. Kadangi vežimo paslaugos yra laikomos suteiktomis, nors ir pavėluotai, tai 

sutartyje numatyta papildoma pinigų suma patirtoms sąnaudoms padengti yra laikoma 

apmokestinamosiomis vežėjo pajamomis. 

30.2. Laivų prastovos. 

Laivo frachtavimo sutartyje (čarteryje) nustatytas užmokestis už laivo prastovą, kurį 

sumoka frachtuotojas laivo valdytojui, vadinamas laivo prastovos mokesčiu (demeredžu).  

Demeredžas yra numatomas kaip papildomas mokestis už laivo stovėjimą uoste. Tai kaštai už 

papildomą laiko skirtumą, kuris susidaro tarp sutarto frachtavimo laiko sutartyje ir realaus laiko 

pakraunant / iškraunant krovinį. Už šį papildomą laiką konkrečioje frachtavimo sutartyje 

nustatytas įkainis, skaičiuojamas dienai arba parai, nėra laikomas bauda ar delspinigiais. Laivo 

valdytojo frachtuotojui apskaičiuota priemoka už frachto paslaugą (demeredžas) yra laikoma 

apmokestinamosiomis pajamomis. 

Laivo frachtavimo sutartyje (čarteryje) nustatyta premija, kurią laivo valdytojas sumoka 

frachtuotojui arba krovinių gavėjui už pirmalaikį laivo pakrovimą arba iškrovimą vadinamas 

dispaču. Dispačas laikomas įprastinės ekonominės veiklos rezultatu. Mokesčių tikslais laivo 

valdytojo suteikta nuolaida nuo frachto paslaugos vertės (dispačo) mažina įsigyjamos paslaugos 

kainą, todėl apmokestinamosiomis pajamomis yra pripažįstama suma atskaičius laivo valdytojo 

suteiktą nuolaidą. 

30.3. Geležinkelių transporto prastovos. 

Krovinio vežimo geležinkeliu paslaugos teikėjas už pavėluotai suteiktas savo paslaugas 

gali sumažinti suteiktos paslaugos vertę priklausomai nuo pavėluotų dienų skaičiaus, t.y. 

galutiniame rezultate krovinio vežimo paslaugos teikėjo gautinas atlygis už suteiktą paslaugą 

sumažėja sutartyje numatyta pinigų suma, kuri pelno mokesčio tikslais yra prilyginama nuolaidai 

nuo sutartyje numatyto atlygio už suteiktą paslaugą. 

Vagonų ir konteinerių naudojimas / buvimas geležinkelio keliuose – yra laikomas 

papildomomis, susijusiomis su krovinių vežimo geležinkelio transportu, paslaugomis. Šios 

paslaugos savo esme yra įprastinė geležinkelio įmonės paslaugų teikimo veikla ir nėra laikomos 

nei baudomis, nei netesybomis už sutartinių prievolių nevykdymą. Už vagonų ir konteinerių 

naudojimą / buvimą geležinkelio keliuose geležinkelio įmonės (vežėjo) gautos sumos yra 

priskiriamos jos apmokestinamosioms pajamoms.“ 
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2. PMĮ 17 straipsnio 1 dalies apibendrintas paaiškinimas (komentaras) papildomas nauju 

6.31 punktu. 

„6.31. Transporto prastovų sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams. 

6.31.1. Vežėjo automobilių keliais prastovų sąnaudos. 

Vienetai, teikiantys transporto ir ekspedijavimo paslaugas, neretai dėl savo ar klientų 

kaltės ne visada sklandžiai gali įvykdyti savo įsipareigojimus, t.y. dėl įvairių priežasčių pavėluoja 

pristatyti krovinį, kitaip tariant, šiems darbams atlikti yra sugaištama daugiau laiko, patiriama 

daugiau sąnaudų, nei numatyta tarpusavio sutartyse. 

Tokiu atveju sutartyse už pavėluotai suteiktas paslaugas (transporto priemonės prastovas) 

paprastai yra numatoma atsakomybė, kurią gali prisiimti tiek paslaugų tiekėjas, tiek paslaugų 

pirkėjas. 

Krovinio vežimo paslaugos teikėjas už ne laiku suteiktas paslaugas (pavėluotai pristatytą 

krovinį) dėl užsakovo kaltės iš pirkėjo gali gauti tam tikrą pinigų sumą, numatytą sutartyje, savo 

patirtoms sąnaudoms padengti. Šiuo atveju krovinio vežimo paslaugos vertė atitinkamai padidėja, 

t.y. prie jos yra pridedamos papildomai patirtos išlaidos. 

Kadangi vežimo paslaugos yra laikomos suteiktomis, nors ir pavėluotai, tai sutartyje 

numatyta papildoma pinigų suma patirtoms sąnaudoms padengti yra laikoma paslaugos pirkėjo 

leidžiamais atskaitymais. 

6.31.2. Laivų prastovų sąnaudų. 

Laivo frachtavimo sutartyje (čarteryje) nustatytas užmokestis už laivo prastovą, kurį 

sumoka frachtuotojas laivo valdytojui, vadinamas laivo prastovos mokesčiu (demeredžu).  

Demeredžas yra numatomas kaip papildomas mokestis už laivo stovėjimą uoste. Tai kaštai už 

papildomą laiko skirtumą, kuris susidaro tarp sutarto frachtavimo laiko sutartyje ir realaus laiko 

pakraunant / iškraunant krovinį. Už šį papildomą laiką konkrečioje frachtavimo sutartyje 

nustatytas įkainis, skaičiuojamas dienai arba parai, nėra laikomas bauda ar delspinigiais. Laivo 

frachtuotojo laivo valdytojui sumokėtas laivo prastovos mokestis (demeredžas) priskiriamas 

frachtuotojo leidžiamiems atskaitymams. 

6.31.3. Geležinkelių prastovų sąnaudos. 

Transportavimo geležinkeliu atvejais, geležinkelio prastovų sąnaudos nepripažįstamos 

netesybomis. Vagonų ir konteinerių naudojimas / buvimas geležinkelio keliuose – yra laikomas 

papildomomis, susijusiomis su krovinių vežimo geležinkelio transportu, paslaugomis.  

Šios paslaugos savo esme yra įprastinė geležinkelio įmonės paslaugų teikimo veikla ir nėra 

laikomos nei baudomis, nei netesybomis už sutartinių prievolių nevykdymą, todėl geležinkelio 

įmonei už šias paslaugas sumokėta papildoma pinigų suma yra laikoma paslaugos pirkėjo 

leidžiamais atskaitymais.“ 

 

3. PMĮ 12 straipsnio 8 punkto apibendrintas paaiškinimas (komentaras) papildomas nauja 

pastraipa. 

„Netesybomis nelaikomos transporto prastovų pajamos (žr. PMĮ 7 str. 1 d. komentaro 30 

punktą).“ 

4. PMĮ 31 straipsnio 1 dalies 3 punkto apibendrintas paaiškinimas (komentaras) papildomas 

nauja pastraipa. 

„Netesybomis nelaikomos transporto prastovų sąnaudos (žr. PMĮ 17 str. 1 d. komentaro 

6.31 punktą).“ 

 

 
 


