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LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESTIS 

I. Mokesčio mokėtojai 

Loterijų ir lošimų mokestį moka juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas pagal 

Lietuvos  Respublikos loterijų įstatymą ir organizuojantys azartinius lošimus pagal 

Lietuvos  Respublikos azartinių lošimų įstatymą.  

 

II. Mokesčio objektas 

Šio mokesčio objektas (bazė): 

1. organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė; 

2. organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – suma, gauta iš lošėjų statomų 

sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą; 

3. organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, už leidime atidaryti automatų, bingo 

salonus, lošimo namus (kazino) nurodytą lošimo įrenginį mokama nustatyta fiksuota suma. 

 

III. Mokesčio tarifai 

Mokesčio tarifai yra šie: 

1. organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 procentų mokesčio tarifas; 

2. organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 15 procentų    

mokesčio tarifas. 

3. organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 10 procentų mokesčio 
tarifas. 

4. organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, nustatomas fiksuotas loterijų ir lošimų 
mokesčio dydis už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį: 

      a) už A kategorijos lošimo automatą – 232 eurai per kalendorinių metų mėnesį; 
      b) už B kategorijos lošimo automatą – 87 eurai per mėnesį; 
      c) už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 1 738 eurai per mėnesį. 

 

IV. Mokestinis laikotarpis 

Loterijų ir lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis. 

 

V. Deklaravimas ir mokėjimas 

Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos privalo būti pateiktos, o mokestis sumokamas, kiekvienam 

mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 

dienos. 

 

Juridiniai asmenys, organizuojantys lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, tą mėnesį, kai 

išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame 

padidinamas lošimo įrenginių skaičius, arba pakeičiamas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame 

sumažinamas lošimo įrenginių skaičius, loterijų ir lošimų mokestį už kiekvieną tą mėnesį išduotame, 

papildytame ar pakeistame lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį apskaičiuoja už visą 

mėnesį, taikant nustatytą fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, ir sumoka pasibaigus kiekvienam 

mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos. 
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