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Šis leidinys yra projektų „#Darbotvarkė2030“ ir Eurodad narių institucinio stiprinimo dalis. Projektus mums 
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platforma). Donorai taip pat negali būti laikomi atsakingais už leidinyje pateiktos informacijos naudojimą.

PASTABA: Šiame leidinyje terminai „mažai išsivysčiusios ar besivystančios šalys“ vartojami pagal jų 
pateikimą naudotoje literatūroje. Vystomojo bendradarbiavimo latforma propaguoja etiškesnę vystomojo 
bendradarbiavimo terminologiją, kuri neapriboja valstybių statuso iki išskirtinai finansinių rodiklių: siūlome 
vartoti terminus „šalys – partnerės“, „šalys – paramos gavėjos“ arba tiksliai apibūdinti turimą omenyje šalį ir 
specifinius rodiklius, kodėl taip įvardinama.
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Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma
www.vbplatforma.org
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Suaugusių gyventojų skaičius (mln.)

2,879 (55%) 

56
(1,1%)

583 (11,1%)

1,715 (32,8%) 

Gyventojų turimas turtas*, 
trln. JAV dolerių
(Turimo turto % nuo viso 
pasaulio turto)

Turto dydis, 
JAV doleriais

5,5 (1,3)

57,3 (13,7)

163,9 (39,1)

191,6 (45,8)

     < 10 000

10 000-100 000         

100 000 – 1 mln. 

> 1 mln. 

*Turtas apibrėžiamas kaip finansinio turto vertė pridėjus namų ūkiams priklausantį nekilnojamąjį turtą (daugiausia būstą), 
atėmus jų skolas.

Šaltinis: Credit Suisse Global Wealth Report, 2021.

Suaugusių žmonių turtiniai skirtumai 2020 m. augo ir pasaulio mastu ir atskirose šalyse. Pasaulyje 
Išaugo milijonierių skaičius ir suaugusiam žmogui dabar reikia turėti daugiau nei 1 mln.  JAV dolerių, 
kad priklausyti 1 proc. turtingiausių pasaulio gyventojų. Itin turtingų (angl. ultra high net worth) žmonių 
skaičius padidėjo 24 proc., o tai didžiausias augimo tempas nuo 2003 metų. 

Itin turtingi žmonės vis labiau dominuoja pagal bendrą turto nuosavybę ir pasaulinio turto dalį. 
Bendras itin turtingų žmonių turtas išaugo beveik keturis kartus - nuo 41,5 trilijono JAV dolerių  
2000 m. iki 191,6 trilijono JAV dolerių 2020 m., o jų pasaulinio turto dalis per tą patį laikotarpį išaugo 
nuo 35 proc. iki 46 proc.

Pasaulio gyventojų segmentas, kuris šiame amžiuje augo sparčiau-
siai, apima 10 000–100 000 JAV dolerių turtą turinčius asmenis. 
Jų skaičius išaugo daugiau nei trigubai - nuo 507 mln. suaugusių 
pasaulio gyventojų 2000 m. iki 1,7 mlrd. 2020 m. Tai atspindi 
besivystančių šalių ekonominį augimą ir viduriniosios klasės plėtrą 
jose.

Pasaulio turto žemėlapis (žr. 2 paveikslą) atspindi regioninius turtinius skirtumus - pasaulio turtas yra 
sutelktas JAV, Kanadoje, Vakarų Europoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Japonijoje, o mažiau-
siai turto vienam suaugusiam žmogui tenka Afrikos žemyne. Duomenys rodo, kad Šiaurės Amerikos 
ir Europos gyventojai kartu valdo 57 proc. viso pasaulio namų ūkio turto, tuo tarpu kai čia gyvena tik  
17 proc. suaugusių pasaulio gyventojų.

Nelygybė pasaulyje 

Turtinė nelygybė pasaulyje yra ryški ir ji nuolat auga. Credit Suisse Global Wealth Report duomenimis,  
2020 m. turtingiausiems 1,1 proc. suaugusių pasaulio gyventojų priklausė 45,8 proc. pasaulio turto 
(žr. 1 paveikslą).

1 paveikslas. Pasaulio turtas 2020 m.

Tačiau vis tik didžioji 
pasaulio gyventojų dalis  

(55 proc.) valdo tik  
1,3 proc. viso pasaulio 

turto.  
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2 paveikslas. Pasaulio turto žemėlapis 2020 m. (vieno suaugusio gyventojo turtas, JAV doleriais)

Šaltinis: Davies, J., Lluberas, R. and Shorrocks, A. (2021). Credit Suisse Global Wealth Databook 2021.

Regioninių turto pokyčių 2020 m. analizė (žr. 1 lentelę) rodo, kad bendras turtas Šiaurės Amerikoje 
išaugo 12,4 trilijono JAV dolerių, o Europoje - 9,2 trilijono JAV dolerių. Šiems dviem regionams teko  
didžioji 2020 m. pasaulyje sukurto turto dalis. Tuo pat metu bendras namų ūkių turtas Afrikoje 
beveik nepasikeitė, Indijoje ir Lotynų Amerikoje 2020 m. fiksuotas turto mažėjimas. Lotynų Amerikoje  
situacija buvo blogiausia – čia namų ūkių bendras turtas sumažėjo 11,4 proc. arba 1,2 trilijono JAV 
dolerių.

1 lentelė. Namų ūkių turto pokytis 2020 m., pagal regionus

Mažiau nei 5,000 JAV dol.

Nuo 5,000 iki 25,000 JAV dol. 

Nuo 25,000 iki 100,000 JAV dol.

Daugiau nei  100,000 JAV dol. 

Afrika
Azija ir Ramiojo 
vandenyno regionas
Kinija
Europa
Indija
Lotynų Amerika
Šiaurės Amerika
Visas pasaulis 

Mlrd. JAV 
dolerių
4,946

 
75,277

74,884

103,213

12,833

10,872

136,316

418,342

Mlrd. JAV 
dolerių

36

 
4,694

4,246

9,179

-594

-1,215

12,370

28,716

%
0,7

 
6,7

6,0

9,8

-4,4

-10,1

10,0

7,4

JAV 
doleriai
7,371

 
60,790

67,771

174,836

14,252

24,301

486,930

79,952

%
-2,1

 
5,0

5,4

9,8

-6,1

-11,4

9,1

6,0

Visas turtas
Viso turto pokytis 

per 2020 m.

Vieno 
suaugusiojo 

turtas

Vieno 
suaugusiojo 
turto pakytis 
per 2020 m.

 
Šaltinis: Davies, J., Lluberas, R. and Shorrocks, A. (2021). Credit Suisse Global Wealth Databook 2021.

Regionai

Turto 
rūšis
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Progresiniai mokesčiai - tai mokesčių sistema, kuomet mokesčio tarifas 
didėja esant didesnėms pajamoms. Progresiniai pajamų mokesčiai dažnai 
traktuojami kaip svarbus įrankis mažinant socialinę atskirtį ir pajamų 
diferenciaciją tarp šalies gyventojų, nes gaunantiems nedideles pajamas 
šiuo atveju sumažinama mokestinė našta ir tokiu būdu padidėja jų 
disponuojamos pajamos.

Progresiniai mokesčiai gali būti taikomi apmokestinant ne tik gyventojų 
pajamas. Progresinis apmokestinimas reiškia aukštesnius mokesčius 
tiems, kurie turi daugiau turto - dažniausi progresinių mokesčių pavyz-
džiai yra nekilnojamojo turto mokestis, kapitalo prieaugio mokestis ir 
kiti turto mokesčiai, pvz. paveldėjimo mokestis. 

Visos pasaulio valstybės susiduria su vis didėjančiais socialiniais, 
ekonominiais, ekologiniais bei kitais iššūkiais ir joms reikia pajamų, no- 
rint finansuoti gyvybiškai svarbias, užtikrinančias žmonių gyvenimo 
kokybę, programas. Todėl mokesčių sistemos turėtų generuoti pakanka-
mus, viešosioms investicijoms reikalingus finansinius išteklius.  

Didinti savo mokestines pajamas, siekiant finansuoti esminių viešųjų 
paslaugų ir infrastruktūros plėtrą, ypatingai reikėtų besivystančioms 
šalims. Tačiau šios valstybės, norėdamos padidinti pajamas, labiau 
linkusios pasikliauti vartojimo mokesčiais, nors šie mokesčiai didžiausią 
neigiamą poveikį daro skurdžiausiems visuomenės sluoksniams. Tuo tarpu 
pelno mokesčio vengimas ir slėpimas vyksta plačiu mastu, dar didesnę 
mokesčių naštą faktiškai perkeliant iš turtingiausių visuomenės grupių 
į skurdžiausias. Mokesčių teisingumas reikalauja, kad visi visuomenės 
sluoksniai atitinkamai prisidėtų prie esminių viešųjų paslaugų kūrimo ir 
nelygybės bei atskirties mažinimo. 

Mokesčiai turėtų būti mokami toje šalyje, kurioje įmonės vykdo veiklą. 
Pelnas, kurį šalyje uždirba tarptautinių korporacijų darbuotojai, turėtų 
būti apmokestinamas toje šalyje, o ne „mokesčių rojuje“,  kur šios korpora-
cijos egzistuoja tik kaip išnuomotos pašto dėžutės.

Tačiau daugelio šalių mokesčių sistemos yra palankiausios turtingiesiems 
mokesčių mokėtojams. Tokia mokesčių politika skatina turto ir pajamų 
nelygybės augimą, dėl to labiausiai nukenčia skurdžiai gyvenantys 
žmonės ir vidurinė klasė. Nors šiuo metu nemažai diskutuojama apie turto 
ir pajamų nelygybę ir jos poveikį visuomenei, apie įvairias turto ir pajamų 
nelygybės priežastis, mažai diskutuojama apie tai, kaip mokesčių politika 
skatina pajamų diferenciaciją ir atskirų visuomenės grupių diskriminaciją.

2. Mokesčių pajamos 
turėtų užtikrinti 
tinkamas viešąsias 
paslaugas šalyje bei 
tvarią plėtrą.

3. Mokesčių sistema 
turėtų padėti sukurti 
teisingesnę visuomenę ir 
mažinti socialinę atskirtį, 
diskriminaciją bei 
pajamų diferenciaciją, 
kurią skatina mokesčių 
lengvatos, skirtos 
turtingiausiems.

1. Mokesčiai turėtų būti 
progresiniai ir kiekvienas 
turėtų sumokėti savo 
dalį.

Mokesčių teisingumo principai:

Mokesčių teisingumas – kas tai?

Mokesčių teisingumas tai yra siekimas, kad mokestinės pajamos tektų tiems, kam jos priklauso, kad 
mokesčiai būtų sumokami tose šalyse, kur plėtojamas verslas. 

Sąžiningesnė ir skaidresnė mokesčių sistema turėtų mažinti didėjančią turtinę nelygybę bei socialinę 
atskirtį, užtikrinti pakankamą viešųjų paslaugų finansavimą ir tvarią plėtrą.
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Daugelyje besivystančių šalių egzistuojančios mokesčių sistemos bei mokesčių vengimas ar slėpi- 
mas didina diskriminaciją taip pat ir lyties pagrindu. Kuomet šalyje lieka mažiau pajamų, tikėtina, 
kad dėl to daugiausia nukenčia moterys ir merginos. Kai švietimui skiriamas mažesnis finansa-
vimas, mokslą dažniau meta mergaitės. Kai sveikatos priežiūros paslaugoms skiriamas mažesnis 
finansavimas, merginos ir moterys lieka namuose rūpintis artimaisiais, o neina mokytis ar dirbti. O 
kai mažesnis finansavimas skiriamas žmogaus teisių apsaugai, moterų ir merginų teisės dažniausiai 
pažeidžiamos ar neapsaugomos.

Kas mažina mokesčių teisingumą pasaulyje?

Įvairiais vertinimais, daugiausia neigiamos įtakos mokesčių teisingumui turi du pagrindiniai procesai:

Mokesčių vengimas (angl. tax avoidance), t.y legali veikla, kuomet pasinaudojama mokesčių sistemos 
niuansais ar spragomis, siekiant gauti mokestinės naudos. Tai reiškia, kad veikiama pagal įstatymo 
raidę, bet ne pagal įstatymo esmę. 

Mokesčių vengimas dažniausiai siejamas su lengvatinio apmokestinimo / lengvatinio mokesčių tarifo 
valstybėmis arba zonomis (mokesčių rojus; angl. tax haven). Šiose valstybėse ar teritorijose nerezi-
dentų įmonėms ir užsienio fiziniams asmenims taikomi palyginti maži pelno bei gyventojų pajamų 
mokesčiai arba jie iš viso netaikomi. Šiose valstybėse ar zonose neatskleidžiama ir informacija apie 
šiose jurisdikcijose įsteigtų įmonių savininkus ar įmonių finansines operacijas. Jose įregistruotoms 
lengvatinio apmokestinimo bendrovėms taip pat netaikomi muito mokesčiai, sudaromos kitos 
lengvatinės sąlygos ir mokestinės išlygos.

Mokesčių slėpimas  (angl.  tax evasion) – neteisėti veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
mokamą  mokesčių  sumą. Mokesčių slėpimas dažnai pasireiškia kaip sąmoningas finansinės 
informacijos iškraipymas arba jos slėpimas nuo mokesčius administruojančių institucijų.

Mokesčių slėpimas / paslėpti mokesčiai dažniausiai traktuojami kaip oficialiai neapskaitytos 
(šešėlinės) ekonomikos dalis. Oficialiai neapskaityta ekonomika apima legalias, tačiau nedeklaruotas 
veiklas, ir nelegalias (kriminalines) veiklas.

Kiek mokesčių pajamų netenkama „mokesčių rojuose“?

Pastaruoju metu atliekama vis daugiau tyrimų bei gaunama informacijos apie įvairių šalių įmonių, 
bankų, tarptautinių korporacijų bei itin turtingų asmenų slepiamas pajamas ar turtą „mokesčių rojuo-
se“. Taip pat skaičiuojama kiek netenkama mokesčių dėl to, kad naudojamasi lengvatinio apmokesti-
nimo zonų teikiamomis paslaugomis. 

Tarptautinės koalicijos Global Alliance for Tax Justice 2020 m. parengtoje ataskaitoje „Mokesčių tei-
singumo būklė 2020“1 vertinama, kad pasaulis praranda daugiau nei 427 mlrd. JAV dolerių mokesčių 
pajamų per metus dėl piktnaudžiavimo mokesčių sistemų spragomis tarptautiniu mastu. Iš jų beveik 
245 mlrd. JAV dolerių prarandami, nes tarptautinės korporacijos perkelia pelną į „mokesčių rojus“, 
mažina jį tose šalyse, kuriose vykdo verslą, ir atitinkamai moka mažiau mokesčių nei turėtų. Likę 182 
mlrd. JAV dolerių prarandami kuomet turtingi asmenys slepia nedeklaruotą turtą ir pajamas lengva-
tinio apmokestinimo zonose. 

Didesnes pajamas gaunančios šalys (angl. higher income countries) praranda daugiau mokesčių 
(382,7 mlrd. JAV dolerių) nei mažesnių pajamų šalys (45 mlrd. JAV dolerių), tačiau mažesnes pajamas 
gaunančių šalių mokestinių pajamų nuostoliai yra santykinai didesni. Vertinama, kad mažesnes pa-

1  https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf

https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
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jamas gaunančios šalys praranda 5,8 proc. surinktų mokesčių pajamų, tuo tarpu didesnes pajamas 
gaunančios šalys - 2,5 proc.

Ataskaita „Mokesčių teisingumo būklė 2020“ taip pat atskleidžia, kad didesnes pajamas gaunančios 
šalys yra atsakingos už 98 proc. visų pasaulinių mokesčių nuostolių, o mažesnes pajamas gaunančios 
šalys - mažiau nei už 2 proc. 

Tarptautinės organizacijos ActionAid International vertinimu2, G20 šalys praranda iki 32 mlrd. JAV 
dolerių mokesčių pajamų per metus, vertinant tik penkių didžiausių Silicio slėnio technologijų ben-
drovių (Amazon, Apple, Facebook, Microsoft ir Alphabet Inc.) sumokamus mokesčius. Mokesčių pajamas 
iš technologijų gigantų veiklos praranda ir mažiau ekonomiškai išsivysčiusios šalys, kurioms šios pa-
jamos itin reikalingos investicijoms į viešąsias paslaugas, tokias kaip sveikatos priežiūra ar švietimas. 
Pavyzdžiui, Nigerija iš tų pačių penkių bendrovių per metus galėtų papildomai gauti 100 mln. JAV 
dolerių mokestinių pajamų, o Bangladešas, atitinkamai, 49,3 mln. JAV dolerių.

Kiti tyrimai3 rodo, kad ES valstybės per metus praranda daugiau nei 17 mlrd. JAV dolerių pelno mo-
kes-čio, kuomet JAV įmonės, veikiančios ES šalyse, naudojasi įstatyminės bazės spragomis. Pavyzdžiui, 
2017 m. JAV įmonės pervedė 115 mlrd. JAV dolerių į JK, Šveicariją, Liuksemburgą ir Nyderlandus, kur 
pelno mokesčio tarifai yra daug mažesni ir svyruoja nuo 10 proc. iki 0,8 proc., taip sumažindamos 
pelną ir atitinkamai pelno mokesčius kitose ES šalyse. 

EU Tax Observatory4 atliktame tyrime analizuojama Europos bankų veikla „mokesčių rojuose“ ir šios 
veiklos raida nuo 2014 m. Analizė apėmė 36 Europos bankų veiklą ir tokias lengvatinio apmokesti-
nimo jurisdikcijas kaip Bahamai, Bermudai, Britų Mergelių salos, Kaimanų salos, Gernsis, Gibraltaras, 
Honkongas, Airija, Meno sala, Džersis, Kuveitas, Liuksemburgas, Makao, Malta, Mauricijus, Panama ir 
Kataras.

Tyrimas parodė, kad Europos bankai plačiai naudojasi lengvatinio apmokestinimo šalių ar zonų 
paslaugomis. Pagrindiniai Europos bankai kasmet „mokesčių rojuose“ apskaito apie 20 mlrd. eurų 
arba 14 proc. viso savo pelno. Ši dalis išlieka stabili nuo 2014 m. nepaisant teisės aktų, įpareigojančių  
atskleisti informaciją, priėmimo. Bankų pelningumas „mokesčių rojuose“ yra neįprastai didelis:  
vienam darbuotojui tenka 238 000 eurų, kai tuo tarpu ne lengvatinio apmokestinimo šalyse jis  
siekia apie 65 000 eurų. Tai rodo, kad pelnas į lengvatinio apmokestinimo šalis nukreipiamas iš tų 
šalių, kuriose yra teikiamos paslaugos. 

Ar pagalba vystymuisi visada efektyvi?

Mokesčių vengimas, kaip žalinga praktika, veikianti mokesčių teisingumą, turi įtakos ir tarptautinių 
organizacijų paramai besivystančioms šalims. Vietoj to, kad oficiali pagalba vystymuisi būtų tiesiogiai 
naudojama plėtros projektams finansuoti, viešosios lėšos dažnai naudojamos privataus kapitalo 
pritraukimui. 

Pasaulio banko grupės organizacijų požiūriu, privatus kapitalas turėtų būti pagrindinis plėtros  
projektų finansavimo šaltinis. Jei nėra galimybių pritraukti privačias lėšas tam tikrų projektų 
finansavimui, tuomet siūloma naudoti vyriausybės ir donorų finansines intervencijas, siekiant, kad  
projektas taptų pelningas ir patrauklus privačiam verslui. Tik tuo atveju, jei privataus finansavimo 
galimybės išnaudojamos, viešasis finansavimas gali būti naudojamas tiesiogiai plėtros projektams 
finansuoti. 

Daugelis ekspertų pabrėžia riziką, susijusią su šiuo požiūriu į vystymosi finansavimą. Dažnai privatus 
kapitalas negali pakeisti viešųjų finansavimo šaltinių, nes jie turi skirtingus tikslus. Privačių lėšų 
2   https://actionaid.org/news/2021/worlds-largest-economies-losing-32-billion-annual-tax-revenue-silicon-valleys-top-five
3   https://taxjustice.net/reports/the-axis-of-tax-avoidance-time-for-the-eu-to-close-europes-tax-havens/
4   https://www.taxobservatory.eu/

https://actionaid.org/news/2021/worlds-largest-economies-losing-32-billion-annual-tax-revenue-silicon-valleys-top-five
https://taxjustice.net/reports/the-axis-of-tax-avoidance-time-for-the-eu-to-close-europes-tax-havens/
https://www.taxobservatory.eu/
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pritraukimas tam tikroms programoms gali būti sudėtingas, nes investuotojai reikalauja grąžos, 
kurią galiausiai sumoka galutiniai vartotojai ir (arba) mokesčių mokėtojai. Tarptautinių privačių 
kompanijų pritraukimas plėtros projektų finansavimui kelia ir kitas rizikas - gali atsirasti lė 
šų išvežimas; dėl komercinių sandorių konfidencialumo nukenčia projektų skaidrumas; atsiranda 
rizika, kad investuotojų interesams bus teikiama pirmenybė prieš projekto socialinius tikslus. 

Europos skolų ir plėtros tinklo analizė5 rodo, kad kai kuriuose Tarptautinės finansų korporacijos  
(IFC, Pasaulio banko grupės organizacija) projektuose (žr. 3 paveikslą), užuot tiesiogiai rėmus 
vietines įmones ar organizacijas, finansavimas teikiamas pasauliniams viešbučių tinklams, dideliems 
konglomeratams bei tarptautinių kompanijų dukterinėms įmonėms, t.y. lėšos dažnai nepasiekia 
tų, kuriems finansavimo reikia labiausiai. Paramos gavėjų registracija lengvatinio apmokestinimo 
jurisdikcijose taip pat kelia klausimą dėl paramos lėšų panaudojimo skaidrumo ir efektyvumo.  

EURODAD ekspertai daro išvadą, kad privačių lėšų, kaip vystymosi finansavimo šaltinio, dalis turėtų 
būti mažinama, nes pakanka įrodymų, jog privačios investicijos daugeliu atvejų negali užtikrinti 
darnaus vystymosi. Siekiant didesnio pagalbos vystymuisi efektyvumo, siūloma daugiau dėmesio  
skirti tvarioms fiskalinėms priemonėms/iniciatyvoms, įskaitant mokesčių vengimo ir slėpimo 
prevenciją bei visapusiškesnį požiūrį į besivystančių šalių skolų krizės sprendimą.

5   https://www.eurodad.org/rebuilding_better

Planuojama investuoti 15 mln. Eurų į BlackPeak SEE Growth Fund SCSp – uždaro tipo 
privataus kapitalo investicinį fondą, kurio buveinė yra Liuksemburge. Fondas daugiausia 
investuos Pietryčių Europos regione.

Planuojama investuoti iki 15 mln. JAV dolerių į rizikos kapitalo fondą Learn Capital 
Venture Partners IV, kuris registruotas Kaimanų salose. 

Investicijos iki 10 mln. JAV dolerių į privataus kapitalo fondą Ascent Rift Valley. Fondas 
numato investicijas į mažas ir vidutines įmones Etiopijoje, Kenijoje, Ugandoje, Tanzanijoje 
ir Ruandoje. Fondą valdys Ascent Capital Management Africa II Ltd., ribotos atsakomybės 
bendrovė registruota Mauricijuje. 

Paskola iki 150 mln. JAV dolerių BMCE Bank International Plc, kuris yra Afrikos banko 
(anksčiau BMCE Banko) dukterinė įmonė. BMCE Bank International būstinė yra Londone, o 
2019 m. pelnas siekė 2,852 mln. svarų sterlingų (2018 m. - 2,168 mln. svarų sterlingų).

50 mln. JAV dolerių paskola aprangos kompanijai Brandix, kuri įsikūrusi Šri Lankoje ir 
kuri turi asocijuotų bendrovių JAV, JK, Haityje, Australijoje, Bangladeše, Kambodžoje, Indijoje  
ir Singapūre. 

50 mln. JAV dolerių paskola kompanijai PT Gunung Sewu Kencana (GSK), siekiant remti 
prieinamo būsto plėtrą Indonezija. Šioje įmonėje dirba 30 000 žmonių maisto perdirbimo, 
draudimo, nekilnojamojo turto ir gamybos srityse.

Iki 104 mln. JAV dolerių investicijos į fondą, kuris investuos į sunkumus patiriančias 
įmones ar kitą turtą Indijoje. Fondas bus įsteigtas Singapūre, o kontrolinis akcijų paketas 
priklauso JC Flowers, JAV įsikūrusiam privataus kapitalo investiciniam fondui. Projektas 
apibūdinamas kaip „grobuonių fondas“.

160 mln. JAV dolerių paskola Kasada Hospitality Fund, 500 mln. JAV dolerių vertės privataus 
kapitalo investiciniam fondui, kurį remia Kataro investicijų agentūra, Kataro nepriklausomas 
turto fondas ir didžiausia Europoje svetingumo grupė Accor, siekiant sukurti viešbučių tinklą 
Afrikoje į pietus nuo Sacharos (Sub-Saharan Africa). 

3 paveikslas. Atskiri Tarptautinės finansų korporacijos projektai:

https://www.eurodad.org/rebuilding_better
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LR Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Lietuvoje oficialiai neapskaitytos (šešėlinės) eko-
nomikos dalis siekė 13,1 %  BVP, o 2020 m. 12,7–13 %  BVP.

LR finansų ministerijos duomenimis, PVM atotrūkis (skirtumas tarp teorinių ir faktiškai surenkamų 
pajamų) Lietuvoje yra didesnis nei kitose ES šalyse, tačiau pastarąjį dešimtmetį mažėja. Šiuo metu jis 
siekia 25 proc., tačiau iki 2030 m. tikimasi jį sumažinti iki dabartinio ES vidurkio, t.y. 10 proc.

Paslėptų mokesčių dalis (angl. size of tax evasion) 2018 m. atskirose ES šalyse siekė nuo 1.5 % BVP 
Latvijoje, 1.6 % BVP Lietuvoje iki 2,6 % BVP Bulgarijoje.

Šešėlinė ekonomika ir mokesčių slėpimas 

Siekiant apskaičiuoti ir įvertinti šešėlinės ekonomikos mastą ir jos dinamiką įvairiuose ūkio sekto-
riuose ir šalyse, taikomos įvairios metodikos. Dažniausiai yra vertinamas taip vadinamas „mokestinis 
šešėlis“, t.y. procesai, vykstantys teisės normomis reguliuojamoje rinkoje, kurie apima neteisėtas vei-
kas, siekiant išvengti mokestinių prievolių arba gauti kitokios neteisėtos mokestinės naudos.

Šešėlinė ekonomika apima legalių prekių ir paslaugų gamybą bei teikimą, kuris sąmoningai slepia-
mas nuo valstybinių institucijų siekiant išvengti:

Akivaizdu, kad šešėlinės ekonomikos mastai (žr. 2 lentelę) yra tiesiogiai susiję su šalies/regiono 
gyventojų turtine padėtimi – aukštesnis šešėlinės ekonomikos lygis sąlygoja mažesnes oficialias 
gyventojų pajamas, didesnį skurdą bei menkas socialines garantijas. Mokesčių slėpimas ir šešėlinė 
ekonomika daro didelę žalą oficialiai ekonomikai bei viešosioms (mokesčių) pajamoms - sumažėja 
perskirstymo galimybės bei galimybės finansuoti viešųjų paslaugų plėtrą.

2 lentelė. Šešėlinės ekonomikos dalis (% BVP) atskirose šalių grupėse 

Šaltinis: Prof. Dr. Friedrich Schneider, University of Linz, Austria, Latest Developments of the Shadow Economy in the Baltic 
Countries: What are the Major Causes and What Should be Done, 2019. 
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Glaudesnis valstybių mokesčius administruojančių institucijų bendradarbia-
vimas yra svarbus, norint sustabdyti mokesčių vengimą tarptautiniu mastu. 
Šioms institucijoms reikia prieigos prie informacijos apie savo piliečių ir šalyje 
veikiančių tarptautinių korporacijų sąskaitas ir ekonominę veiklą bei įmones, 
registruotas lengvatinio apmokestinimo jurisdikcijose. 

Nacionalinių mokesčių sistemų skirtumai sąlygoja tai, kad kartais tos pačios 
pajamos apmokestinamos dvigubai, o kai kurios pajamos visai neapmokes-
tinamos. Tik pasaulinis mokesčių administracijų bendradarbiavimas gali šią 
problemą išspręsti. Šis bendradarbiavimas taip pat gali padidinti spaudimą 
valstybėms, kurios atsisako laikytis bendrųjų taisyklių. 

Tik nuoseklūs bendri veiksmai gali sumažinti „mokesčių rojų“ vaidmenį. Dau-
gelis vyriausybių šiuo metu bando apsaugoti savo mokesčių bazę naudodamos 
nacionalinius ar regioninius „juoduosius sąrašus“. Tačiau šie sąrašai dažnai re-
miasi neaiškiais kriterijais, o ir kriterijai taikomi nenuosekliai. Pavyzdžiui, Eu-
ropos Sąjungos valstybės narės nepatenka į ES „juodąjį sąrašą“, nepaisant to, 
kad kelios valstybės narės taiko ženklias mokesčių lengvatas arba užtikrina 
itin aukštą informacijos apsaugą, tuo sukurdamos sąlygas mokesčių vengimui. 

Keistis 
informacija ir 
imtis bendrų 
veiksmų.

1

Kaip padidinti mokesčių teisingumą?

Pasaulyje veikia nemažai nevyriausybinių organizacijų ar jų koalicijų / tinklų, kovojančių už mokesčių 
teisingumą.  

Viena iš jų - Pasaulinis aljansas už mokesčių teisingumą (Global Alliance for Tax Justice, GATJ) - kovoja 
už progresyvias mokesčių sistemas, didesnį mokesčių perskirstymą nacionaliniu mastu bei už skaidrų, 
įtraukų ir reprezentatyvų mokesčių valdymą tarptautiniu mastu, siekiant užtikrinti besivystančių šalių 
teisę apmokestinti dalį tarptautinių korporacijų pelno, generuojamo jų šalyse.

GATJ, įkurtas 2013 m., yra regioninių mokesčių teisingumo tinklų Azijoje (Tax & Fiscal Justice Asia), 
Afrikoje (Tax Justice Network Africa), Lotynų Amerikoje (Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Ca-
ribe), Europoje (Tax Justice-Europe) ir Šiaurės Amerikoje (Canadians for Tax Fairness & FACT Coalition) 
koordinavimo centras, vienijantis šimtus organizacijų.

Šioje veikloje taip pat dalyvauja Europos skolų ir plėtros tinklas (The European Network on Debt and 
Development, EURODAD) – pilietinės visuomenės tinklas, pasisakantis už demokratiškai kontroliuoja-
mas, žmogaus teisėmis pagrįstas finansines ir ekonomines sistemas. Jis veikia kartu su analogiškomis 
organizacijomis kituose regionuose - LATINDADD Lotynų Amerikoje, AFRODAD Afrikoje, The Asian Peo-
ple’s Movement on Debt and Development (APMDD).

Nevyriausybinės organizacijos pasisako už didesnį skaidrumą ir geresnį mokesčių sistemų koordina-
vimą pasauliniu mastu, siekiant užkirsti kelią mokesčių praktikai, palengvinančiai mokesčių vengimą. 
Europoje siekiama, kad būtų priimta ES direktyva dėl atskirų šalių viešų ataskaitų teikimo ir žalingos 
mokesčių praktikos Europoje prevencijos.

Nepaisant to, kad tarptautinių korporacijų ir turtingų asmenų mokesčių vengimas yra pasaulinė pro-
blema, dar nėra nuoseklaus, plataus masto šios problemos sprendimo būdo. Vienas iš tokių galėtų 
būti tarpvyriausybinės Jungtinių Tautų komisijos mokesčių teisingumui įgyvendinti pasauliniu mastu 
sukūrimas ir jos veikla, kuri leistų:
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Pagerinti  
verslo aplinką

2

Skirti daugiau 
lėšų vystymosi 
finansavimui

2

Aiškios, nuoseklios ir stabilios mokesčių taisyklės tarptautiniu mastu yra nau-
dingos verslui. Skirtingos  nacionalinės mokesčių sistemos tarptautiniam vers-
lui sukuria papildomą administracinę naštą bei padidina verslo riziką.

Tuo pat metu noras pritraukti investicijas ar baimė jas prarasti verčia valsty-
bes lenktyniauti tarpusavyje.  Vyriausybės, įsipareigojusios didinti mokesčių 
skaidrumą ir panaikinti įstatymų spragas, baiminasi, kad šalis taps nepatraukli 
investicijoms, o verslas ir turtingi asmenys registruosis kitose jurisdikcijose.

Dėl to atsiranda specialios taisyklės ir mokesčių spragos, leidžiančios turtin-
giausioms ir galingiausioms tarptautinėms korporacijoms ir asmenims išveng-
ti mokesčių. Tai sąlygoja prarastas šalies mokestines pajamas, o nacionalinėms 
bendrovėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei piliečiams paliekama pareiga 
mokesčius sumokėti. 

Šiuo metu tarptautinės mokesčių taisyklės dažnai neatsižvelgia į mažiausiai 
išsivysčiusių šalių realijas ir interesus. Tai reiškia mažesnes mokestines paja-
mas ir mažesnį finansavimą vystymuisi šiose šalyse. 

Jei neturtingiausios pasaulio šalys galėtų turėti daugiau įtakos kuriant pasau-
lines mokesčių taisykles ir standartus, jos galėtų siekti, kad pasaulinė mokes-
čių sistema būtų palankesnė jų šalims. Tačiau, nors mokesčių vengimo poveikis 
labiausiai jaučiamas neturtingiausiose pasaulio šalyse, turtingos šalys taip pat 
praranda milijardus dolerių mokestinių pajamų. Bendras problemos sprendi-
mas galėtų generuoti papildomus finansinius išteklius visose šalyse, o papil-
domos pajamos galėtų būti skirtos mažiau išsivysčiusių šalių socialinei – eko-
nominei plėtrai ir aplinkos apsaugai.

Apibendrinant galima teigti, kad Jungtinių tautų  organizacija yra vienintelė 
pasaulinė institucija, kurioje visos šalys dalyvauja lygiomis teisėmis, todėl tai 
vienintelė vieta, kur būtų galima pasiekti visuotinį susitarimą mokesčių teisin-
gumo klausimais. 
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