
2016 m. lapkričio 16 d. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. į pelno mokesčio lengvatas galės pretenduoti didesnis Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) 

įmonių ratas, nes kapitalo investicijos LEZ galės būti 10 kartų mažesnės.   

LEZ įmonė, kurioje vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra ne mažiau kaip 20 ir kapitalo investicijos sieks ne 

mažesnę kaip 100‘000 eurų sumą: 

 1. 6 mokestinius laikotarpius nemokės jokio pelno mokesčio; ir 

 2.   kitus 10 mokestinių laikotarpių jai bus taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas. 

 

Ši lengvata galės bus taikoma tik tuo atveju, kai: 

1.  LEZ įmonė pateiks auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą 100‘000 eurų investicijos dydį; ir 

2. ne mažiau kaip 75 proc. mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudarys pajamos iš zonoje vykdomos 

atitinkamos veiklos, t.y. įmonės pajamas turės sudaryti pajamos iš zonoje vykdomos: 

i. apskaitos, buhalterijos ir konsultacinės veiklos (išskyrus auditą, sąskaitų ekspertizės ir teisingumo 

paliudijimą); 

ii.  įstaigų administracinės ir aptarnavimo veiklos; 

iii. žmogiškųjų išteklių veiklos, architektūros ir inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų veiklos 

(išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą). 

 

 

 

 

 

                      +                              +                               + 

 

 

 

Šiuo metu galiojantys reikalavimai 

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus, LEZ įmonių, norinčių pasinaudoti aukščiau nurodytomis pelno 

mokesčio lengvatomis, kapitalo investicijos turi siekti ne mažiau nei 1 mln. eurų sumą bei ne mažiau kaip 75 proc. 

įmonės pajamų turi būti iš zonoje vykdomos prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos, orlaivių 

ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos, orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros, su orlaivių 

techniniu aptarnavimu ir remontu susijusios veiklos (elektroninės ir optinės įrangos remonto, techninio tikrinimo ir 

analizės), kompiuterių programavimo veiklos, kompiuterių konsultacinės veiklos, kompiuterinės įrangos tvarkybos, 

kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veiklos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų 

(prieglobos) ir susijusios veiklos, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veiklos, didmeninės prekybos zonoje 

sandėliuojamomis prekėmis ir (arba) teikiamų paslaugų, susijusių su minėtomis zonoje vykdomos veiklos rūšimis 

(zonoje pagamintų, apdirbtų, perdirbtų ar sandėliuojamų prekių, taip pat zonoje vykdomai gamybai, apdirbimui ar 

Kapitalo investicijos 

100‘000 EUR 

6 metai - 

Pelno mokestis  

Dar 10 metų 

– 7,5% pelno 

mokesčio 

tarifas 

Auditoriaus išvada, 

patvirtinanti 

reikalingą kapitalo 

investicijų sumą 

75% veiklos pajamų iš: 

Apskaitos, buhalterijos, 

konsultacinės veiklos, 

įstaigų administracinės ir 

aptarnavimo veiklos, 

žmogiškųjų išteklių, 

architektūros, inžinerijos 



perdirbimui reikalingų prekių transportavimo, aptarnavimo, statybos zonos teritorijoje ir kitų su minėtomis veiklos 

rūšimis susijusių paslaugų). 
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