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DĖL GPM LENGVATOS NAIKININIMO
Draudėjų asociacija - institucija atstovaujanti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų
interesus (draudimo paslaugų vartotojų) norėtų pareikšti nuomonę dėl Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projekto. Draudėjų asociacija nepritaria Seimo
narių siūlomam Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimui.
Kaip vienas iš pagrindų, reglamentavimo keitimui yra nurodoma 2015 m. Lietuvos
banko atlikta analizė bei pateikti pasiūlymai dėl investicinio gyvybės draudimo reguliavimo ir
priežiūros tobulinimo ir joje pateikti teiginiai, pvz. "parduodamos investicinio gyvybės draudimo
produktus, dėl didelių mokesčių ir mažos pridėtinės vertės draudimo įmonės šių produktų naudą
vartotojui bando kompensuoti taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Pagrindinis mokesčių
lengvatos taikymo tikslas lieka nepasiektas - neskatinama papildomai kaupti ilgesniam laikui,
pavyzdžiui, iki senatvės pensijos amžiaus didesnei pensijai, nes susigrąžintos įmokos išleidžiamos, o
ne investuojamos papildomai."
Draudėjų asociacija įsitikinusi, kad GPM lengvata yra naudinga ir skirta būtent
investicinio gyvybės draudimo vartotojams, o ne draudimo kompanijoms. Jeigu draudimo
kompanijos netinkamai naudoja šią priemonę, kaip ataskaitoje nurodo Lietuvos bankas, dėl to
neturėtų būti baudžiami vartotojai, priešingai - atsakomybę turėtų prisiimti draudimo kompanijos,
taip pat draudimo priežiūrą vykdančios institucijos, įstatymų leidėjai, kurie netinkamai
reglamentuoja šią sritį. GPM lengvata skatina sąmoningus žmones rūpintis savo ateitimi,
investicinis gyvybės draudimas yra įprasta praktika Vakarų pasaulio šalyse. Draudėjų asociacija taip
pat nesutinka su visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusiais teiginiais, jog "gyventojų
pajamų mokesčio lengvata dėl patirtų gyvybės draudimo išlaidų neveikia horizontaliai, nes ja
daugiausiai naudojasi didesnes pajamas gaunantys gyventojai, kas nėra socialiai teisinga." Net ir
mažesnes nei vidutines pajamas gaunantis asmuo gali apsidrausti investiciniu gyvybės draudimu tai priklauso nuo paties žmogaus sąmoningumo, jo apsisprendimo, kaip panaudoti pinigus.
Atsižvelgiant į tai, manome, kad šiuo Seimo narių pasiūlymų yra baudžiami vartotojai, tokie
sprendimai atitolina stiprios vidurinės klasės atsiradimą Lietuvoje, nėra sprendžiamas draudimo
kompanijų galimai netinkami veiksmai.
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