PRIEDAS III-1
Valstybinio socialinio draudimo ir kitų mokesčių naštos
lyginamoji analizė ES valstybėse narėse
1-1 lentelė. Bendros mokesčių pajamos (įskaičiuojant socialinio draudimo įmokas; BVP
proc.)

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition.

1.1. Maža bendra mokesčių našta ir ypatingai mažos pajamų bei kapitalo mokesčių dalys joje
ES šalyse pačiu bendriausiu metodu vertinama mokesčių našta kaip mokesčių pajamų dalis BVP
yra labai įvairi. Pirmoje vietoje pagal taip vertinamą mokesčių naštą yra Danija (47,7 proc.),
paskutinėje Lietuva (26,0 proc.) (2011m. duomenys, žr. 1-1 lentelę).
Artimiausios Lietuvos kaimynės, kurias tektų pavyti, siekiant padidinti valstybės pajamas - Bulgarija,
Latvija, Rumunija. Visų ES šalių priekyje po Danijos – Švedija, Belgija, Prancūzija.
Estija ir Lenkija lenkia Lietuvą 6,2 proc. (maždaug tiek, kiek Lietuva išleidžia senatvės pensijų
finansavimui).
Mokesčių pajamos paskirstomos trims pagrindinėms sritims – centrinės, vietinės valdžios išlaidoms
bei socialinio draudimo fondams. Todėl verta pažvelgti kaip mokesčių našta pasiskirsto toms trims
viešojo sektoriaus sritims.
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1-1 pav. Mokesčių ir socialinio draudimo pasiskirstymas į biudžetus ir fondus (2011 m.,
bendros mokesčių naštos dalis proc.)

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition.

Tarp ES šalių šiuo požiūriu mokesčių našta paskirstyta irgi labai įvairiai. Tai priklauso nuo šalyse
esamo viešojo finansavimo atsakomybių paskirstymo tarp centrinių ir vietinių valdžių bei socialinės
apsaugos modelio – daugiau ar mažiau jis remiasi socialiniu draudimu ir, galiausiai, kiek jis remiasi
tik įmokomis, o kokia dalimi finansuojamas ir valstybės biudžeto. Lietuva pagal valstybės ir
savivaldybių finansavimo mokesčiais naštą yra atitinkami 18 ir 16 vietose (šalis rikiuojant mokesčių
dalies mažėjimo tvarka), t.y. žemiau šalių sąrašo vidurio. Centrinei valdžiai tenka apie 51 proc.,
savivaldybėms - virš 10 proc. O socialiniam draudimui – 37,4 proc. pagal socialinio draudimo dalį
mokesčių naštoje Lietuva yra net 7 vietoje ES šalių sąraše, t. y. po tokių socialiniu draudimu smarkiai
besiremiančių šalių kaip Prancūzija, Belgija, Slovakija, Vokietija, Slovėnija ir Nyderlandai.
ES svertinis vidurkis taip pat virš 37 proc., nes socialinis draudimas dominuoja didžiosiose ES šalyse
(be jau išvardintų – Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rumunijoje).
Keliose šalyse socialinio draudimo įmokų beveik nėra, nes socialinė apsauga finansuojama
valstybės biudžeto lėšomis (JK, Malta, Danija, Švedijoj), maža mokesčių naštos dalį socialinis
draudimas sudaro ir Airijoj, Čekijoj, Estijoj (iki 20 proc. visos mokesčių naštos).
Taigi, matėme, kad vertinant labai apibendrintai mokesčių naštą kaip BVP proc. Lietuvoje ta našta
yra mažiausia ES. Tačiau toje naštoje santykinai didelė dalis (virš 37 proc.) yra socialinio draudimo
įmokos. Šią tarpinę išvadą papildysime kitomis, atlikę įvairiapusiškesnę analize.
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Socialinio draudimo įmokų didesnę naštą Lietuvoje nei ES vidurkis matome ir lygindami viešąsias
pajamas iš pagrindinių mokesčių. Lietuvoje Socialinio draudimo išmokos ir netiesioginiai mokesčiai
(daugiausia PVM ir akcizai) sudaro po 40 proc. visų pajamų, o tiesioginiai mokesčiai (GPM ir pelno)
– apie 20 proc. ES vidurkis yra kitoms, visi trys minėtų mokesčių ir įmokų šaltiniai sudaro maždaug
po trečdalį viešųjų pajamų (1-2 pav.).
Netiesioginiais mokesčiai dar labiau nei Lietuva remiasi Bulgarija, Kipras, Estija, Malta, Portugalija.
1-2 pav. Mokesčių pajamų sudėtis ES, 2009 (proc.)

Šaltinis: Tax reforms in EU Member States 2011. Tax policy challenges for economic growth and
fiscal sustainability. EUROPEAN ECONOMY 5|2011
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-5_en.pdf

Mokesčių pajamų struktūra ES šalyse pagal pagrindines mokesčių rūšis taip pat patvirtina, kad
Lietuvoje santykiniai didesnė socialinio draudimo ir mažesnė pajamų mokesčių dalis.
Papildomas mokesčių naštos ypatybes atskleidžia jos analizė pagal ekonomines funkcijas (žr.1-3
pav.). Mokesčių našta pagal ekonomines funkcijas rodo, kad ES šalių kontekste Lietuvoje itin mažos
socialinio draudimo įmokos samdomo darbo nedirbantiems (t.y. daugiausia savarankiškai
dirbantiems) asmenims, o dar mažesnė mokesčių našta kapitalo ir verslo pajamoms bei pačiam
sukauptam kapitalui (turtui).
Samdomo darbo nedirbančių (labour non-employed) asmenų mokesčių našta taip pat labai maža
Latvijoje, Estijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje. Ši našta didesnė daugumoje „senųjų“ ES šalių.
Taip gali būti dėl kelių priežasčių – skirtingas savarankiško darbo paplitimo mastas šalyse, skirtingas
neregistruotos veiklos paplitimas, skirtingi implicitiniai mokesčių tarifai.
1-3 pav. Bendra mokesčių našta, pasiskirstymas pagal ekonomines funkcijas, 2009, BVP
proc.

Šaltinis: Tax reforms in EU Member States 2011. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability.
EUROPEAN ECONOMY 5|2011 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee2011-5_en.pdf
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Baltijos šalys ypatingai išsiskiria mokesčių naštos kapitalui mažumu ES šalių kontekste. Todėl šį
klausimą panagrinėsime išsamiau.
Mokesčių našta kapitalui (kaip ir kitiems ekonominiams veiksniams), matuojama BVP dalimi (proc.)
priklauso nuo dviejų pagrindinių veiksnių, t.y. mokesčių bazės (kiek šalyje yra kapitalo ir jo pajamų)
ir mokesčių tarifų arba mokesčių normos. Pastaroji turi būti vertinama ne tik nominaliai (kaip
procentas nuo turto vertės ar pajamų), bet atsižvelgiant į neapmokestinamąją dalį ir įvairias
lengvatas, tai yra reikia vertinti implicitinę mokesčio normą.
1.2.Kapitalo mokesčiai gali būti svarbus papildomas Lietuvos valstybės pajamų šaltinis
Implicitinė mokesčių norma arba implicitinis tarifas (Implicit Tax Rate – ITR) kapitalui yra mokesčių
kapitalui ir agreguoto kapitalo bei santaupų pajamų santykis. Jis apima mokesčius pajamoms,
gaunamoms namų ūkių ir įmonių iš santaupų ir investicijų bei mokesčius susijusius su kapitalu, kuris
sukauptas iš ankstesnių periodų santaupų ir investicijų.
Šio santykio vardiklis yra viso kapitalo ir verslo pajamos, gaunamos rezidentų. Jos gali būti
apmokestintos kapitalo mokesčiais. Tai ir verslo veiklos perteklius, ir palūkanos, draudimo
nuosavybės polisų turėtojų pajamos, renta ir dividendai, gaunami tiek finansinių ir ne finansinių
įmonių, tiek namų ūkių ir visų kitų subjektų. Tai yra kapitalo mokesčių bazė.
Daugumoje šalių kapitalo mokesčių bazė yra tarp 20 ir 35 proc. BVP. Lietuvoje 2011 m. ji pasiekė
37,4 proc. Tik keliose šalyse Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Slovėnijoje, Prancūzijoje ji nesiekia 25
proc. (1-2 lentelė). Tai reiškia, kad Lietuvoje yra didelis kapitalo mokesčių potencialas.
Tačiau implicitinė mokesčių norma kapitalo pajamoms Lietuvoje labai maža – vos apie 4 proc. ir yra
mažiausia tarp ES šalių (1-4 pav.). Daugumoje šalių ji tris-keturis kartus didesnė. Tai reiškia, kad
nominali kapitalo pajamų mokesčio norma Lietuvoje yra žema ir yra daug apmokestinimo išimčių,
nes kaip matėme 1-2 lentelėje, kapitalo pajamų mokesčių bazė Lietuvoje yra labai didelė.
1-2 lentelė. Kapitalo mokesčių bazės santykis su BVP, proc.1

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 39 p.
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Kita vertus, matome, kad implicitinė kapitalo pajamų mokesčių norma yra skirtinga šalyse, nepaisant
to, kad pripažįstamas kapitalo mobilumas ir dažnai argumentuojama, jog skirtingi mokesčiai gali
paskatinti jo greitą persikėlimą iš vienos šalies į kitą. Mokesčiai labai skirtingi, pvz., tarp kaimyninių
šalių Nyderlandų ir Belgijos, Italijos ir Ispanijos. Naujosiose ES narėse kapitalo pajamų mokesčių
tarifai mažesni, negu senosiose (išskyrus Nyderlandus).
Galima pastebėti, kad implicitinė kapitalo pajamų norma įvairesnio dydžio tarp ES šalių gyventojų
kapitalo pajamų atveju, bet mažesnis skirtumas įmonių kapitalo pajamų atveju (1-4 pav.).
1-4 pav. Implicitinė mokesčių norma kapitalo ir verslo pajamoms, 2011m., proc.

Pastaba: nėra duomenų šių šalių: BG, DE, IE, EL, LU, MT, RO ir IS, o DK ir ES – 2009m., PT – 2008m. duomenys.
Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 41 p.

Jeigu žvelgiame ne tik kapitalo pajamas, bet ir į kapitalo išteklių arba turto (capital assets), tuomet
lyginama implicitinė mokesčių norma visam kapitalui. Ir šiuo atveju Lietuvoje ji mažiausia ES - tik
5,5 proc. (1-5 pav.). Ir taip skaičiuojant naujosiose ES šalyse mažesni kapitalo mokesčiai nei
senosiose. Kita vertus abiejuose regionuose yra gana dideli skirtumai tarp šalių. Tarkime tarp
gretimų senųjų ES šalių – Prancūzijos, Vokietijos ir Olandijos – implicitiniai mokesčių tarifai skiriasi
44, 22 ir 13 proc. Panašiai ir naujosiose šalyse – Lenkija, Latvija ir Lietuva – tarifai atitinkamai 18,
10 ir 5,5 proc.
1-5 pav. Implicitinė mokesčių norma kapitalui, 2011, proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013. 41 p.
Pastaba: nėra duomenų šių šalių: BG, IE, EL, LU, MT, RO, IS, o DK ir ES – 2009m. duomenys.

Kapitalo mokesčių tarifų skirtumai įvairiose šalyse, ypač artimose geografiniu ir ekonominio bei
technologinio išsivystymo požiūriu, turėtų skatinti kapitalo judėjimą tarp šalių, o tai, savo ruožtu,
turėtų versti šalis artinti tuos tarifus link kaimyninių šalių. Tačiau nėra aiškios tendencijos, žvelgiant
į pastaruosius 15 metų. Pvz., Belgijoje, Švedijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje tarifai
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reikšmingai augo. Tuo pat laikotarpiu Nyderlanduose, Slovakijoje, Latvijoje – mažėjo. Dar kitose –
JK, Austrijoje, Lenkijoje – beveik nekito (1-3 lentelė).
1-3 lentelė. Implicitinė mokesčių norma kapitalui, proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 255
.p

1-6 Implicitinės mokesčių normos kapitalui pokyčiai 1995-2000-2011, proc.

Pastaba: Danija 1995, 2000 ir 2009 m ; Ispanija 2000 ir 2009m.
Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 255
.p

Dideli ir nemažėjantys mokesčių kapitalui tarifų skirtumai ES šalyse dar kartą parodo, kad dažnai
girdimas argumentas apie kapitalo pabėgimą iš didelių mokesčių šalių nedaro visuotinos įtakos šalių
apsisprendimui dėl mokesčių kapitalo turtui ir jo pajamoms tarifams.
Maža implicitinė kapitalo mokesčių norma Lietuvoje paaiškina paradoksą - kaip matėme, kapitalo
mokesčių bazė Lietuvoje yra viena iš didžiausių Europoje, tuo tarpu kapitalo mokesčių pajamos –
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mažiausios. Jos sudaro tik 2,1 proc. BVP 2011 m. Daugelyje ES šalių jos tris-keturis kartus
didesnės, t. y. sudaro 6-8, o keliose šalyse net 10 proc. BVP. Estijoje ir Latvijoje kapitalo mokesčių
pajamos didesnės nei Lietuvoje, nors, mokesčių bazė šiose šalyse mažesnė, ypač Estijoje.
Jeigu Lietuva surinktų kapitalo mokesčių panašiai kaip Lenkija (pagal šį rodiklį ji ES yra vidutiniokė,
o jos yra kapitalo mokesčių bazė artima tai, kuri yra ir Lietuvoje), tuomet valstybės pajamos padidėtų
penkiais procentiniais BVP punktais, tai būtų apie 6 mlrd. litų pagal 2013 m. BVP. Ir tai būtų suma,
kuria maždaug Lietuva ir skiriasi nuo Lenkijos (ir Estijos) bendromis mokesčių pajamomis,
skaičiuojant BVP dalimi (1-1 lentelė). Kartu tai suma, kurią Lietuva maždaug skiria senatvės pensijų
finansavimui.
1-4 lentelė. Kapitalo mokesčiai, proc. BVP

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 225
.p

Keleto kartų didesni kapitalo mokesčiai daugumoje ES šalių nei Lietuvoje ir mažiausios ES bendros
mokesčių pajamos dažnai nukreipia politikų (o po to ir visuomenės) dėmesį į nekilnojamo turto
mokestį kaip galimą valstybės pajamų didinimo šaltinį. Ar daug tokio mokesčio surenka kitos ES
šalys? Ne, kaip matome 1-7 pav., dažnai tai tik apie 0,5 proc. BVP. Daug daugiau surenkama
kitokio, ne nekilnojamo turto, mokesčio (paprastai tai finansinis turtas. Bet ir iš viso turto mokesčio
dalis BVP nėra didelė – nuo 0,5 iki 3 proc. BVP. Daugiau mokestinių pajamų valstybėms duoda ne
turto (kapitalo), bet kapitalo pajamų mokestis. Jo dėka, kaip matėme 1-4 lentelėje, valstybės gauna
iki 7-10 proc. BVP mokestinių pajamų.
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1-7 pav. Nuosavybės mokesčių pajamos (revenues from property taxes), 2009, BVP proc.
Tax reforms in EU Member States 2011. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability.
EUROPEAN ECONOMY 5|2011 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee2011-5_en.pdf

Lietuvoje vienu iš papildomų valstybės pajamų šaltinių pastaruoju metu minimas ir automobilių
mokestis, kuris yra vienas iš aplinkos mokesčių. Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje šio
mokesčio nėra. Taip pat mažai pajamų surenkama kitų transporto ir taršom mokesčių. Tačiau ir
kitose šalyse automobilių mokesčiai daug pajamų biudžetui neduoda (vidutiniškai ES apie 0,5 proc.
BVP) (1-8 pav.). Bendrai visu aplinkos mokesčiai tik keliose ES šalyse duoda daugiau kaip 2,5
proc. BVP pajamų. Tuo tarpu Lietuvoje santykinai dideli transporto kuro mokesčiai (arti 2 proc. BVP),
todėl automobilių mokestis gali būti laikomas ne tiek kaip reikšmingas valstybės pajamų šaltinis, bet
greičiau kaip gyventojų elgesį koreguojantis veiksnys.
1-8 pav. Aplinkos mokesčių dekompozicija, 2009, BVP proc.

Tax reforms in EU Member States 2011. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability.
EUROPEAN ECONOMY 5|2011 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee2011-5_en.pdf

1.3.Vartojimo mokesčiai
Vartojimo mokesčiai (daugiausia pridėtos vertės ir akcizai) Lietuvoje nėra labai išsiskiriantys ES
šalių kontekste. Tiesa implicitinė vartojimo mokesčių norma Lietuvoje santykinai nedidelė (17,5
proc.) , ir Lietuva pagal ją yra tik 23 vietoje ES-27 sąraše (1-5 lentelė). Tačiau skirtumai tarp šalių
nėra dideli – ES implicitinės vartojimo mokesčių normos vidurkis – 20 proc.
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1-5 lentelė. Implicitinė vartojimo mokesčių norma proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 253
p.

Taip vadinamas standartinis PVM mokesčio tarifas (neatsižvelgiant į lengvatas atskiroms prekių
grupėms) Lietuvoje yra artimas vidutiniam ES šalių sąraše (1-9 pav.).
1-9 pav. Standartinis PVM mokesčio tarifas 2009 ir jo kitimas 2009-2011m. (proc.)
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Tax reforms in EU Member States 2011. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability.
EUROPEAN ECONOMY 5|2011 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee2011-5_en.pdf

Pagal vartojimo mokesčių dalį BVP Lietuva yra labai arti ES šalių vidurkio – surenka 11 proc. (17
vietoje), t. y. tik pat koks yra ES šalių svertinis vidurkis (1-9 pav.).
Tačiau nepaisant to, Lietuva labai išsiskiria ES kontekste pagal vartojimo mokesčių dalį bendrose
mokesčių pajamose – sudaro 43 proc. Pagal šį rodiklį Lietuva yra viena iš lyderių – trečioje vietoje
(atsiliekama tik nuo Bulgarijos ir Rumunijos) (1-7 lentelė). Didelės vartojimo mokesčių dalies visose
mokesčių pajamose derinys su artima Lietuvos padėtimi ES vidurkiui pagal vartojimo mokesčių dalį
BVP, dar kartą patvirtina, kad pagrindinė Lietuvos mokesčių sistemos struktūrinė ypatybė – mažos
valstybės pajamos iš kitų mokesčių (kapitalo ir gyventojų pajamų).
1-6 lentelė. Vartojimo mokesčiai, BVP dalis, proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 211
.p
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1-7 lentelė. Vartojimo mokesčiai, dalis bendrose mokesčių pajamose proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 212
p.

1.4. Darbo pajamų mokesčiai ir įmokos
Dabar grįžkime prie socialiniam draudimui svarbiausio ekonominio veiksnio – darbo ir jo
apmokestinimo naštos.
Implicitinė mokesčių (gyventojų pajamų ir socialini draudimo įmokų) darbui norma Lietuvoje yra arti
ES šalių vidurkio – Lietuvoje 32 proc., o ES aritmetinis vidurkis – 33,7 proc. Lietuva užima 18 vietą
ES-27 šalių sąraše (1-8 lentelė). Todėl nėra teisingas įsitikinimas, kad Lietuvoje darbas
apmokestinamas didele mokesčių našta.
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1-8 lentelė. Implicitinė darbo mokesčių norma, proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 254
p.

Juolab ta našta nėra ypatingai didelė jeigu vertiname pagal tai, kiek surenkama mokesčių
apmokestinus darbą, nesvarbu ar vertintume kaip darbo mokesčių įplaukų dalį BVP ar visose
mokesčių įplaukose.
Darbo mokesčiai Lietuvoje sudaro 12,7 proc. BVP, o ES vidurkis - 17,1 proc., t.y. Lietuva pagal šį
rodiklį užima tik 19 vietą ES-27 sąraše (1-lentelė).
Darbo mokesčiai bendrose mokesčių pajamose Lietuvoje sudaro 48,8 proc. ir pagal šį rodiklį Lietuva
yra 15 vietoje ES-27 šalių sąraše (1-10 lentelė). Žinoma, kadangi pagal bendrą visų mokesčių naštą
Lietuva užima paskutinę vietą, mokesčiai darbui Lietuvos mokesčių kontekste, suprantama, yra
daug svaresni nei kapitalo mokesčiai.
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Taigi, pagal mokesčių naštą darbui Lietuva yra šiek tiek žemiau ES vidurkio tiek pagal bendrą darbo
mokesčių implicitinę normą, tiek pagal pajamas bendrose mokesčių pajamose, bei BVP.
1-9 lentelė. Darbo mokesčiai, BVP dalis, proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 215
p.
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1-10 lentelė. Darbo mokesčiai, dalis bendrose mokesčių pajamose, proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition. 216
p.

James Rogers ir Cécile Philippe yra apskaičiavę darbdavio darbuotojų samdymo kaštus –visas
išlaidas, norint išmokėti darbuotojui 1 euro atlyginimą (1-10 pav.). Matome, kad Lietuvoje darbo
mokesčio našta lygi ES vidurkiui (darbdavys, išmokėdamas 1 eurą darbuotojui turi išleisti 1,73 euro.
Keturiose ES šalyse vieno euro algos kaštai yra du ir daugiau euro. Keturiose šalyse – mažiau kaip
1,5 euro. Latvijoje – šiek tiek didesnė mokesčių našta (1,83 euro), Estijoje ir Lenkijoje – šiek tiek
mažesnė nei Lietuvoje (atitinkamai 1,70 ir 1,67 euro).
James Rogers ir Cécile Philippe nustatė dar vieną įdomią darbo apmokestinimo ypatybę. ES yra
šešios „plokščių“ mokesčių šalys: Estija, Latvija, Lietuva, Bulgarija, Rumunija, Vengrija. Jose
mokesčių našta vidutinei algai yra didesnė (46,82 proc.), negu “progresyvių” mokesčių šalyse (44,56
proc.), nors 2010 m. ši našta buvo vienoda (1-11 pav.). Šiuo atveju į mokesčių naštą įskaičiuotas
ne tik gyventojų pajamų mokestis, darbdavio ir darbuotojo socialinio draudimo įmokos, bet ir PVM,
darant prielaidą, kad alga išleidžiama vartojimui.
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1-10 pav. Vieno euro kaštai samdant darbuotoją už vidutinį darbo užmokestį eurais)
Šaltinis: James Rogers, Cécile Philippe. The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27, 2013, Institut Économique
Molinari, Paris. May 2013. An expanded data table is available at: http://www.institutmolinari.org
Average Gross salary for manufacturing sector from Statistikos Departamentas (National Statistics Office of Lithuania)
database (stat.gov.lt), 2011.

1-11 pav. „Plokščių“ mokesčių tarifų politikos poveikis darbo mokesčių naštai

Šaltinis: James Rogers, Cécile Philippe. The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27, 2013, Institut Économique
Molinari, Paris. May 2013. „Plokščių“ mokesčių šalys: Estija, Latvija, Lietuva, Bulgarija, Rumunija, Vengrija.

Suprantama, kad “plokšti” ir “progresyvūs” mokesčių tarifai skiria šalis tik gyventojų pajamų
mokesčių atžvilgiu. Įdomu, kad “plokščių” mokesčių šalyse yra didesnės socialinio draudimo įmokos.
Taip pat jose (išskyrus Bulgariją) nuo 2009 m. buvo padidintas PVM. Panašu, kad dėl “plokščio”
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pajamų mokesčio tarifo mažiau apmokestinant didesnius atlyginimus, valstybėms tenka palaikyti
didesnes socialinio draudimo įmokas. Todėl ir Lietuvoje reformos kryptis galėtų būti – mažinti
socialinio draudimo įmokas ir dėl to prarandamas viešųjų finansų pajamas kompensuoti
didesniu pajamų mokesčio tarifu didesnėms pajamoms, pvz., socialinio draudimo įmokų lubų
įvedimas sumažintų implicitinį mokesčio tarifą didesnėms darbo pajamoms, bet tai atvertų erdvę
tokias pajamas apmokestinti didesniu gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Pastebėtina, jog Lietuvoje
jau yra taikomos socialinio draudimo įmokų lubos kai kurioms savarankiškai dirbančių asmenų
kategorijoms, todėl tokių lubų pritaikymas pajamoms, gaunamoms iš veiklos pagal darbo sutartį,
leistų užtikrinti vienodo požiūrio principą socialinėje apsaugoje.
2010 m. Europos Komisijos skelbiami duomenys rodo, kad Lietuva užima tik 18-ą vietą pagal
mokesčių naštą darbui (jei našta matuojama implicitine mokesčių norma) (1-12 pav.). Tačiau
Lietuvos darbo mokesčių naštai, kaip ir Estijos, Čekijos, Ispanijos, Suomijos bei Prancūzijos,
būdinga santykinai didesnė darbdavio mokama socialinio draudimo įmokų dalis (Švedijoje visa
socialinio draudimo įmoka mokama tik darbdavio). Be to Lietuvai būdinga maža pajamų mokesčio
dalis visoje darbo mokesčių naštoje (panašiai yra tokiose šalyse kaip Slovakija, Rumunija, Čekija,
Lenkija, Graikija).

1-12 pav. Darbo mokesčių implicitinės normos dekompozicija, 2010, proc.

Tax reforms in EU Member States 2012. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability. EUROPEAN
ECONOMY 5|2012

Svarbu ne tik mokesčių našta skaičiuojama vidutiniam darbo užmokesčiui, bet ypač mažesniam
arba antro šeimos nario darbo užmokesčiui (ji skirtinga kai taikomos mokesčių lengvatos šeimai,
t.y. vaikams, kuriomis gali pasinaudoti vienas iš dirbančių sutuoktinių). Paprastai tokių asmenų
atžvilgiu darbo paklausa ir darbo pasiūla yra labiau elastinga.
2013 m. „Annual Growth Survey“ pabrėžia poreikį perkelti mokesčių naštą nuo mažai uždirbančių
ir antro dirbančio šeimoje nario kitiems mokesčių šaltiniams ir tuo paskatinti darbo vietų kūrimą.
Lietuva yra aštuntoje vietoje ir patenka į devynių ES šalių grupę, kuriose mažai uždirbančių (67 proc.
vidutinės algos) mokesčių našta virš 40 proc. (našta skaičiuojama kaip proc. nuo visų darbo kaštų)
(1-13 pav.).
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1-13 pav. Mokesčių našta (visų darbo kaštų proc.) mažoms algoms (67 proc. vidutinės
algos), 2012 m.

Tax burden on labour. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/20_tax_burden_on_labour.pdf

Statistiniai duomenys patvirtina dėsningumą, kad sunkia našta uždėtas mažas darbo užmokestis
lemia mažą nekvalifikuotų asmenų, ypač moterų, užimtumą. Lietuvoje jis tėra tik apie 15 proc., kai
daugiau kaip pusėje ES šalių nekvalifikuotų vyrų užimtumas virš 40 proc. o moterų virš 35 proc. (114 pav.).
Didelė mokesčių našta nekvalifikuotam darbui skatina nedeklaruoto darbo paplitimą ir
priklausomybę nuo pašalpų. Mokesčių naštos perkėlimas vartojimui galėtų paskatinti užimtumą ir
ekonominį augimą2.
1-14 pav. Mažai kvalifikuotų (ISCED 0-2) 15-64 m. amžius asmenų užimtumo lygis 2012 m.
(proc.),

Tax burden on labour. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/20_tax_burden_on_labour.pdf

Laikoma, kad darbdavio socialinio draudimo įmokų sumažinimas gali padidinti nekvalifikuotų
asmenų darbo paklausą. O sumažinus gyventojų pajamų mokestį ir darbuotojo įmokas galima tikėtis
darbo pasiūlos padidėjimo. Jeigu mokesčių našta išsaugoma nekintanti, bet darbdavio įmokos
sumažinamos, o darbuotojo mokami pajamų mokesčiai padidinami, trumpame laikotarpyje
sumažėja „į rankas“ gaunamas atlyginimas3.
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Apibendrinimas
Apibendrinti socialinio draudimo ir kitų mokesčių Lietuvoje duomenys pateikti 1-11 lentelėje. Joje
pateikti ir palyginimai ES kontekste, nes rodoma Lietuvos vieta ES šalių sąraše pagal kiekvieną iš
pagrindinių mokesčių rodiklių.
1-11 lentelė. Pagrindiniai Lietuvos mokesčių sistemos rodikliai
2004

2011
BVP proc.

Vieta ES, 2011

11,2
6,4
3,0
1,1
0,6
8,7
6,8
1,9
8,3
7,5
0,7
0,1
28,1

11,9
7,9
3,1
0,4
0,4
4,4
3,5
0,8
9,8
7,3
2,2
0,3
26,0

21
13
16
22
25
27
24
27
17
9
20
21
27

10,5
14,5
14,4
7,5
6,8
0,2
3,1
2,5
1,9
0,1
0,5

11,3
12,7
12,6
7,3
5,3
0,1
2,1
1,5
0,8
0,2
0,4

17
19
19
11
25
25
27
27
27
22
25

0,7

0,6
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Pagal mokesčių rūšis
Netiesioginiai mokesčiai:
PVM
Akcizai ir vartojimo mokesčiai
Kiti mokesčiai prekėms
Kiti mokesčiai gamybai
Tiesioginiai mokesčiai:
Gyventojų pajamų
Įmonių pajamų
Socialinio draudimo įmokos:
Darbdavio
Darbuotojo
Savarankiškai dirbančiojo
Viso
Pagal ekonomine funkciją
Vartojimo
Darbo:
Samdomųjų:
Mokama darbdavių
Mokama darbuotojų
Nesamdomųjų
Kapitalo:
Kapitalo ir verslo pajamų:
Įmonių pajamų
Namų ūkių pajamų
Savarankiškai dirbančiųjų
pajamų
Kapitalo nuosavybės

BVP proc.

Šaltinis: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition.

Bendra mokesčių našta kaip BVP proc. Lietuvoje yra mažiausia ES. Lietuvoje santykiniai didesnė
socialinio draudimo ir mažesnė pajamų mokesčių dalis vertinant mokesčių pajamų struktūrą pagal
pagrindines mokesčių rūšis (socialinio draudimo, pajamų ir vartojimo).
Pagal mokesčių naštą darbui Lietuva, skirtingai paplitusios nuomonės, yra net šiek tiek žemiau ES
vidurkio tiek pagal bendrą darbo mokesčių implicitinę normą, tiek pagal pajamas bendrose mokesčių
pajamose, tiek pagal pajamų iš mokesčių darbui BVP rodiklį.
Tačiau mažai uždirbančių asmenų mokesčių našta Lietuvoje, lyginant su ES šalimis, didesnė.
Darbdavio socialinio draudimo įmokų sumažinimas gali padidinti nekvalifikuotų asmenų darbo
paklausą. O sumažinus gyventojų pajamų mokestį ir darbuotojo įmokas galima tikėtis darbo pasiūlos
padidėjimo. Jeigu bendra mokesčių našta išsaugoma nekintanti, bet darbdavio įmokos
sumažinamos, o darbuotojo mokami pajamų mokesčiai padidinami, yra pavojus, kad trumpame
laikotarpyje sumažės „į rankas“ gaunamas atlyginimas.
Lietuvoje didelė vartojimo mokesčių dalis visose mokesčių pajamose, tačiau vartojimo mokesčiai
duoda pajamų dalį BVP, artimą ES vidurkiui. Tai patvirtina, kad pagrindinė Lietuvos mokesčių
sistemos struktūrinė ypatybė – mažos bendros valstybės pajamos, santykinai didelės darbdavio
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socialinio draudimo įmokos ir mažos valstybės pajamos iš kitų mokesčių (kapitalo ir gyventojų
pajamų).
Ir mokesčių našta pagal ekonomines funkcijas rodo, kad ES šalių kontekste Lietuvoje itin maža
mokesčių našta kapitalo ir verslo pajamoms bei pačiam sukauptam kapitalui.
Mažiausios kapitalo mokesčių pajamos Lietuvoje paradoksaliai dera su viena didžiausių ES kapitalo
mokesčių baze. Taip yra dėl labai mažos implicitinės kapitalo mokesčių normos, kuri savo ruožtu,
yra tokia dėl nedidelės nominalios mokesčių normos ir daugelio kapitalo mokesčių išimčių.
Dideli ir pastaruoju metu nemažėjantys mokesčių kapitalui tarifų skirtumai ES šalyse nepatvirtina
dažnai girdimo argumento apie kapitalo pabėgimo pavojų iš didelių mokesčių šalių. Šalys
nevienodina mokesčių kapitalo turtui ir jo pajamoms tarifų. Argumentai apie kapitalo mokesčių
didinimo poveikį kapitalo išėjimui iš šalies nėra pagrįsti empiriniais ES mokesčių sistemų analizės
duomenimis. O teorinis argumentas apie kapitalo apmokestinimo neigiamą poveikį ekonomikos
efektyvumui turėtų būti siejamas su nepakankamų valstybės mokestinių pajamų bei didelio kito
gamybos veiksnio (darbo) apmokestinimo alternatyviais kaštais. T.y. pripažinus, kad kapitalo
apmokestinimas nėra gerai, reikia atsižvelgti į tai, kad darbo apmokestinimas taip pat nėra gėris, o
nepakankamos valstybės ir socialinio draudimo fondų pajamos irgi nepriimtinos.
Kapitalo mokesčiai Lietuvoje yra reikšmingas potencialus viešųjų finansų šaltinis. Šis šaltinis gali
padėti atlaisvinti dalį socialinio draudimo įmokų finansuojant socialinę apsaugą, sumažinti socialinio
draudimo įmokų naštą darbo užmokesčiui.
1

The ITR on capital is the ratio between taxes on capital and aggregate capital and savings income. Specifically it includes taxes levied
on the income earned from savings and investments by households and corporations and taxes, related to stocks of capital stemming
from savings and investment in previous periods. The denominator of the capital ITR is an approximation of worldwide capital and
business income of residents for domestic tax purposes. It comprises of net operating surplus, interests, insurance property income
attributed to policy holders, rents on land and dividends for the sectors non-financial and financial corporations, households, selfemployed, non-profit organisations, general government and rest of the world (for detailed methodological discussion see methodological
annex). The table below presents the evolution of the denominator of the ITR on capital in percentage of GDP for each Member State.
This ratio varies for most Member States between 20 % and 35 % of GDP. At the low end, Denmark provides a low ratio of only 18.7 %
while at the high end the ratio of capital base to GDP in Ireland and Poland is above 40%.
2
Tax burden on labour. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/20_tax_burden_on_labour.pdf
3
Tax burden on labour. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/20_tax_burden_on_labour.pdf
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