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DĖL LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO NR. XIVP-367
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (toliau – NIPC), palaiko ir pritaria Labdaros ir
paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto idėjai, tačiau siekiant šių tikslų
įgyvendinimui bei atliepiant LR Vyriausybės išvadai, būtina keisti ne Labdaros ir paramos įstatymą, o Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymą.
NIPC 2000-2002 metais buvo subūręs nacionalinę NVO koaliciją “Už filantropiją”, kurios pagrindu LR Seimui
buvo pateiktas pasiūlymas įteisinti galimybę gyventojams skirti 2% nuo sumokėto GPM savanoriškais pasirinktai
nevyriausybinėms organizacijoms. 2004 metais tokia galimybė Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme atsirado ir
nuo 2005 metų visos ne pelno organizacijos turi galimybę iš gyventojų gauti 2% (o nuo 2018 metų – 1,2%) GPM
dalį, tačiau tarp galimų paramos gavėjų atsirado visas laukas ne pelno subjektų, tokių kaip biudžetinės įstaigos,
garažų bendrijos ir pan., kas iškreipė patį idėjos principą – stiprinti pilietinės visuomenės, nuo valstybės institucijų
valdymo nepriklausomų organizacijų (asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų), veiklą socialinėje,
gyvūnų globos, sporto, kultūros, švietimo, žmogaus teisių gynimo, aplinkosaugos, vaikų gerovės ir kitose srityse.
Todėl džiaugiamės LR Seimo ir LR Vyriausybės iniciatyvomis ištaisyti šią ydingą praktiką ir reglamentuoti, kad
1,2% pajamų mokesčio dalį galėtų gauti tik nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos LR
nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.
Siūlome keisti ne Labdaros ir paramos įstatymą, o Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalį:
34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos
3. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus,
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti asmenims (išskyrus profesines
sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti
paramą, iki 1,2 procento pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu
nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procento mokestį
išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.
Ir išdėstyti jį taip:
34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos
3. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus,
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti asmenims (išskyrus profesines
sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), nevyriausybinėms organizacijoms, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme1, iki 1,2 procento pajamų mokesčio,
mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės
pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procento mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų
mokesčio sumos.
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LRV išvada: „Siūlytina nustatyti, kad gyventojų skiriamą gyventojų pajamų mokesčio dalies paramą turi teisę
gauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatyme.“
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