J.E. LR Prezidentui
LR Seimo pirmininkui
LR Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai
LR Seimo Darbo partijos frakcijai
LR Seimo T÷vyn÷s Sąjungos frakcijai
LR Seimo Valstiečių liaudininkų frakcijai
LR Seimo Pilietin÷s demokratijos frakcijai
LR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai
LR Seimo Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcijai
LR Seimo “Tvarka ir Teisingumas (liberalai demokratai)” frakcijai
LR Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijai
LR Seimo Mišriai Seimo narių grupei
LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui
LR Seimo Ekonomikos komitetui
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui
LR Seimo Teis÷s ir teis÷tvarkos komitetui
LR Seimo Valstyb÷s valdymo ir savivaldybių komitetui
LR Seimo Žmogaus teisių komitetui
LR Vyriausybei
Informacija: Jaunimo reikalų departametui prie LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos

REZOLIUCIJA
DöL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DVIEJŲ PROCENTŲ SKYRIMO
PARAMAI
Priimta 19-oje LiJOT Asambl÷joje 2006 m. spalio 21-22 d.

Galimyb÷ gyventojams savo nuožiūra skirti iki 2 procentų sumok÷to gyventojų pajamų
mokesčio nevyriausybin÷ms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religin÷ms bendruomen÷ms yra
svarbus veiksnys, skatinantis valstyb÷s ir jos gyventojų tarpusavio pasitik÷jimą, pilietinį aktyvumą
bei sąžiningą mokesčių mok÷jimą. Savo ruožtu nevyriausybinių organizacijų galimyb÷ gauti ir
veiksmingai panaudoti šias l÷šas, savo veiklai prisideda prie nevyriausybinio sektoriaus pl÷tros
stabilumo bei finansinio savarankiškumo, o sykiu ir demokratin÷s bei pilietin÷s visuomen÷s pl÷tros.
Tačiau tenka apgailestauti, kad šia galimybe dažnai naudojasi įstaigos bei institucijos, kurių
steig÷jas arba dalininkas yra valstyb÷s ar savivaldybių institucijos, ir kurios yra tiesiogiai
finansuojamos iš valstyb÷s arba savivaldybių biudžeto. Tokiu būdu iš gyventojų pajamų mokesčio
papildomai finansuojant valstyb÷s ir savivaldybių išlaikomas įstaigas, ženkliai sumažinamos
nevyriausybinių organizacijų galimyb÷s gauti paramą. Tokia pad÷tis ne tik iškreipia pradinę
galimyb÷s gyventojams savo nuožiūra skirti dalį valstybei mokamų mokesčių paramai id÷ją, bet ir
skatina valstyb÷s bei savivaldybių institucijas savo biudžeto problemas spręsti finansiškai silpniausio
visuomen÷s sektoriaus sąskaita.
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Nerimą kelia tai, kad dalis iš valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų,
pasinaudodamos gyventojų priklausomumu nuo jų teikiamų švietimo, socialinių ir kitų paslaugų,
išnaudoja savo pad÷tį darydamos spaudimą gyventojams skirti šioms įstaigoms paramą iš sumok÷to
gyventojų pajamų mokesčio.
Atsižvelgdami į tai, siūlome inicijuoti atitinkamų teis÷s aktų pakeitimus, siekiant iki 2
procentų gyventojų pajamų mokesčio skyrimo tik tiems paramos gav÷jams, kurių steig÷jais arba
dalininkais n÷ra valstyb÷s ar savivaldybių įstaigos ir institucijos. Tuo tarpu min÷tų biudžetinių bei
kitų įstaigų ir organizacijų, kurių steig÷ju ar dalininku yra valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos,
finansavimo trūkumo problemos tur÷tų būti sprendžiamos atitinkamai didinant šių įstaigų
finansavimą iš valstyb÷s ar savivaldybių biudžeto.
Taip pat nerimą kelią siūlymai suteikti galimybę 2 procentus nuo gyventojų pajamų
mokesčio skirti politinių partijų r÷mimui, nors jų veiklai finansuoti jau yra skiriamos valstyb÷s
dotacijos. Esame tikri, kad 2 procentų nuo gyventojų pajamų mokesčio paramos gav÷jų sąrašo
pildymas dar labiau padidintų finansavimo galimybių atotrūkį tarp iš valstyb÷s biudžeto išlaikomų
institucijų, politinių partijų ir nevyriausybinio sektoriaus.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Prezidentas

Miroslavas Monkevičius

_____________________________________________________________________________________________________________________
Didžioji g. 8 – 5
01128 Vilnius
Lietuva

tel./faks. (5) 279 10 14
tel. (5) 279 12 80
el. paštas: lijot@lijot.lt
www.lijot.lt

į.k. 191363642
AB „SEB Vilniaus bankas“
a.s. LT84 70440 60000301517
b.s. LT47 70440 60000301504

2

