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Šioje studijoje analizuojama šeimos institutą stiprinanti 
ir gimstamumą skatinanti mokesčių politika, pagrindinį 
dėmesį skiriant gyventojų pajamų apmokestinimui, 
kuris skatintų šalies gyventojus kurti stabilias šeimas, o 
tai savo ruožtu padėtų spręsti problemas, susijusias su 
visuomenės senėjimu. Būtent tokia praktika taikoma 
Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Prancūzijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje – pagrindinėse ES ekonomikose, 
lemiančiose jos ateitį. Jose esantis gerovės valstybės 
modelis, skirtingai nuo tradicinio gerovės valstybės 
modelio, besiremiančio pajamų perskirstymu, tarnauja 
ne tik gyventojų socialinėms garantijoms didinti, bet ir 
tvariai ekonomikos ir užimtumo plėtrai bei visuomenės 
ir valstybės stiprinimui.

Atlikus analizę Seimui ir Vyriausybei pateikiami 
siūlymai, susiję su gyventojų pajamų apmokesti-
nimu, kuris stiprintų šeimos institutą bei spręstų su 
visuomenės senėjimu susijusias problemas.
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2 lentelė.  Nuo 2013 m. sausio 1 d. Vokietijos Federacinėje Respublikoje
 taikomi gyventojų pajamų mokesčio tarifai sutuoktinių porai
3 lentelė.  Nuo 2013 m. sausio 1 d. Prancūzijoje taikomi gyventojų 
 pajamų mokesčio tarifai
4 lentelė.  Sumokamas GPM dydis priklausomai nuo šeimos dydžio
5 lentelė.  Nuo 2013 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje taikomi 
 gyventojų pajamų mokesčio tarifai
6 lentelė.  Gyventojo, sudariusio santuoką, turinčio du vaikus ir 
 gaunančio MMA, grynosios mėnesinės pajamos

SAnTrUMpoS

BVP –  bendrasis vidaus produktas
ES –  Europos Sąjunga
GPM –  gyventojų pajamų mokestis
MMA –  minimali mėnesio alga
NPD –  neapmokestinamas pajamų dydis
PNPD –  papildomas neapmokestinamas pajamų dydis
PVM –  pridėtinės vertės mokestis
VRP –  valstybės remiamos pajamos
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5	 Bulotaitė	N.	Visuomenės	senėjimas:	kas	mūsų	laukia?	Delfi,	2012	m.	balandžio	8	d.	<http://www.delfi.lt/news/
daily/lithuania/visuomenes-senejimas-kas-musu-laukia.d?id=57884496>	[Žiūrėta	2012-11-17].

ĮvADAS
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, jog „šeima 

yra visuomenės ir valstybės pagrindas“1. Ši konstitucinė vertybė tampa ypač 
svarbi kalbant apie mažėjantį gimstamumą ir visuomenės senėjimą – gyventojų 
struktūros pokyčius, kai daugėja pagyvenusių žmonių. Tai ilguoju laikotarpiu 
neigiamai paveiks šalies ekonomikos augimą. Palyginimui, Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, nuo 1994 m. iki 2011 m. gimstamumas sumažėjo 
18,57 proc.2 2011 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 701,2 tūkst. 60 metų ir vyresnio 
amžiaus žmonių. Jie sudarė 21,6 proc. visų šalies gyventojų. Nuo 2001 iki 2011 m. 
šio amžiaus grupės žmonių padaugėjo 32,6 tūkst., arba 4,9 proc.3 

Šią problemą pabrėžia ir Europos Komisijos 2012 m. vasario mėn. 
paskelbta ataskaita, kurioje ekonominiu ir biudžetiniu požiūriu analizuojama 
visuomenės senėjimo įtaka 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) šalims ilgalaikėje 
perspektyvoje. Ataskaitoje teigiama, jog iki 2060 m. ES valstybių išlaidos, susiju-
sios su visuomenės senėjimu (pensijos, sveikatos ir ilgalaikės priežiūra), padidės 
4,1 procentinio punkto, arba iki 29 proc. BVP. Iš jų pensijų išlaidos didės 1,5 pro-
centinio punkto ir 2060 m.  sudarys 13 proc.4 

Pagrindinės didėsiančių išlaidų priežastys: dėl neatsakingo gyvenimo 
būdo padidėjęs mirčių jauname amžiuje skaičius ir jaunų žmonių emigracija, 
dažniausiai susijusi su ekonominėmis priežastimis. Dėl minėtų priežasčių kritęs 
gimstamumas bei dėl medicinos mokslo pažangos ilgėjanti žmogaus gyvenimo 
trukmė sukelia visuomenės senėjimo problemą.5 Tai reiškia, jog didės į pensiją 
išeinančių gyventojų skaičius, o dirbantiesiems bus vis sunkiau juos išlaikyti dėl 
didėsiančio Socialinio draudimo fondo – „Sodros“ – biudžeto deficito. 

Žinoma, šios problemos sprendimą palengvina pensijų kaupimas 
privačiuose fonduose, nes tai leidžia sumažinti valstybės įsipareigojimus. 
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Sprendžiant visuomenės senėjimo problemą, taip pat ilginamas pensinis amžius 
iki 65 m. (šiuo keliu žengia visa ES),6 gerinama pagyvenusių žmonių gyvena-
moji aplinka, sudarant jiems sąlygas gyventi kuo geresnį asmeninį, profesinį bei 
kultūrinį gyvenimą, gerinamas sveikatos paslaugų spektras bei prieinamumas 
ir kt. Šios priemonės, o taip pat įvairios pilietinės iniciatyvos, kuriomis skatina-
mas kartų solidarumas, yra vertingos ir reikalingos,7 bet jų nepakanka, nes tai, 
medicininiais terminais tariant, yra simptominis gydymas, kuris, deja, nėra pats 
efektyviausias. Todėl būtina daugiau dėmesio skirti profilaktikai, t. y. kovoti su 
problemos atsiradimo priežastimis. Būtent sprendimų, padedančių kovoti su kri-
tusio gimstamumo ir visuomenės senėjimo priežastimis, paieška pagrindžia šio 
tyrimo aktualumą.

Galima išskirti du alternatyvius šios problemos sprendimo būdus: gim-
stamumo didinimą ir imigracijos skatinimą. Imigracijos problema šiuolaikinėje 
Europoje ypatingai aktuali – dėl mažėjančio darbingo amžiaus gyventojų 
skaičiaus ilgainiui ima trūkti kvalifikuotos darbo jėgos, todėl verslininkai privers-
ti galvoti apie galimybes įsivežti darbo jėgos iš svetur. Kita vertus, gyventojų imi-
gracija kelia iššūkius, susijusius su kultūriniais skirtumais ir naujųjų imigrantų 
integracija į Vakarų Europos visuomenes.8 Multikultūrinės visuomenės modelis 
susilaukia vis daugiau kritikos smūgių, imama kalbėti net apie vertybių karus 
šiuolaikinėje Europoje: „pirmasis vertybių karas – tai kova tarp postmodernistų, 
išpažįstančių moralinį reliatyvizmą, ir tų, kurie palaiko tradicines moralines ver-
tybes. Antrasis karas – tai kova dėl teisės apibrėžti pilietinės visuomenės prigimtį, 
toleranciją ir pliuralizmą, nustatyti multikultūralizmo ribas Europoje, kuriai 
susiduriant su rimtomis demografinėmis problemomis vis aktualesnis tampa 
imigrantų iš Arabų pasaulio metamas iššūkis. [...] Ryžtingi imigrantų mėginimai 
apeliuoti į Vakarų kultūroje įsišaknijusius tolerancijos bei pagarbos principus 
ir jų pagrindu įtvirtinti savo kultūroje prigijusias bendravimo formas, visiškai 
svetimas krikščioniškajai civilizacijai, parodo, koks aštrus vertybinis konfliktas 
užkoduotas Vakarų visuomenėje“,9 - teigia George’as Weigelis.

Taigi bene priimtiniausias sprendimas būtų gimstamumo didinimas. 
Bet čia vėl susiduriama su jau pradžioje minėtais iššūkiais – išaugusiu mirčių 

6	 Lietuvos	Respublikos	 socialinės	 apsaugos	 ir	 darbo	ministerija.	 Informacija	 apie	 pensinio	 amžiaus	 didinimą.	
<http://www.socmin.lt/index.php?-1874221954>	[Žiūrėta	2012-11-18].	

7	 Nacionalinė	2012-ųjų	Europos	vyresnio	amžiaus	žmonių	ir	kartų	solidarumo	metų	programa,	patvirtinta	Lietuvos	
Respublikos	socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministro	2012	m.	kovo	15	d.	įsakymu	Nr.	Nr.	A1-156	(Žin.,	2012-03-22,	
Nr.	34-1678).

8	 Zaidi	A.	Features	and	Challenges	of	Population	Ageing:	The	European	Perspective.	Pranešimas	konferencijoje	„Ageing	
of	Population“,	Ispanija,	2008,	p.	14.	<http://www.euro.centre.org/data/1204800003_27721.pdf>	[Žiūrėta	2012-12-12].

9	 Weigel	G.	Europe‘s	Two	Wars,	p.	30.	<http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.
php?command=download&id=798>	[Žiūrėta	2013-02-17].
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jauname amžiuje skaičiumi ir emigracija. Be to, nenoras kurti šeimas siejamas su 
gyventojų ekonominiu neapibrėžtumu, t. y. gyventojai nesijaučia tikri, kad turės 
pakankamai pajamų.

Nors visos Lietuvos Vyriausybės nuolat demonstruoja pastangas ge-
rinti verslo sąlygas, mažinti jaunimo nedarbą bei skatinti jaunimo verslumą, to 
nepakanka, kad būtų užtikrinta  gyventojų ekonominė gerovė, skatinanti jaunus 
žmones likti ir kurti šeimas savo šalyje. Todėl sprendžiant visuomenės senėjimo 
problemą būtina suformuoti kompleksinį požiūrį. Greta pensinio amžiaus il-
ginimo, pensijų reformos, jaunimo užimtumo programos būtų tikslinga sukur-
ti tokį gerovės valstybės modelį, kuris stiprintų šeimos institutą, didintų šeimų 
ekonominę gerovę, o kartu skatintų šalies gyventojus dirbti ir užsidirbti. Tai 
neturėtų būti vien tradicinis gerovės valstybės modelis, paremtas dideliu pajamų 
perskirstymu, taip siekiant mažinti socialinę nelygybę, ir viešojo sektoriaus bei 
socialinės apsaugos infrastruktūros plėtra, kuri užtikrintų kuo didesnes sociali-
nes garantijas. Pagrindinį dėmesį reikėtų skirti skatinimui kurti tvirtas šeimas. 
Būtent tai ilguoju laikotarpiu turėtų didinti gimstamumą bei spręsti visuomenės 
senėjimo problemą.

Pažymėtina, jog tvirta šeima yra neatsiejama nuo santuokos, „kaip vie-
no iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų šeimos santykiams kurti“10. Todėl 
santuoka grindžiamų šeimų, t. y. turtinius santykius įforminusių sutuoktinių, 
atžvilgiu turėtų būti įgyvendinama palanki valstybės mokesčių politika, nusta-
tanti palankesnį apmokestinimą, t. y. sumažinanti gyventojų pajamų mokesčiu 
(toliau – GMP) apmokestinamų pajamų dalį atsižvelgiant į tai, ar šalies gyventojai 
gyvena vieniši, ar susituokę. Šiuo atveju susituokusiems asmenims būtų taikomas 
tam tikras neapmokestinamų pajamų dydis (toliau – NPD). Taip pat verta at-
kreipti dėmesį, kad tokie mokestinės sistemos pokyčiai neturi neigiamai paveikti 
tiek sutuoktinių pajamų, tiek viešųjų finansų stabilumo.

Kita vertus, kalbant apie gimstamumo skatinimą ir santuokos pagrindu 
sudarytas šeimas, atkreiptinas dėmesys, kad vaikai gimsta ne tik tokiose šeimose, 
bet ir partneryste ar tiesiog bendru vyro ir moters gyvenimu grindžiamose 
sąjungose. Tačiau Lietuvoje nėra partnerystės instituto, todėl bendru vyro ir 
mo ters gyvenimu grindžiamoms sąjungoms turėtų būti taikomas palankesnis 
pajamų apmokestinimas atsižvelgiant tik į vaikų skaičių. Tuo tarpu palankesnis 
pajamų apmokestinimas šeimoms turėtų priklausyti ir nuo šeiminės padėties, ir 

10	Lietuvos	Respublikos	Konstitucinis	Teismas.	Oficialioji	konstitucinė	doktrina.	Šeimos	samprata.	<http://www.lrkt.
lt/DoktrinaSeimosSamprata.html>	[Žiūrėta	2012-11-18].
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nuo vaikų skaičiaus šeimoje. Beje, šiuo metu gyventojų pajamų apmokestinimas 
priklauso nuo vaikų skaičiaus – taikomas papildomas neapmokestinamas pajamų 
dydis (toliau – PNPD), tačiau akivaizdu, kad tokia parama yra per maža.

Atskirai kalbant apie palankesnį pajamų apmokestinimą santuokos 
pagrindu sudarytoms šeimoms, vertėtų paminėti, kad toks požiūris neatsiejamas 
ir nuo krikščioniškų vertybių. Popiežiaus Benedikto XVI teigimu, „santuoka, 
kaip pamatinis vyro ir moters santykio pavidalas ir sykiu kaip valstybinės bend-
rijos ląstelė, susiformavo remiantis bibliniu tikėjimu“.11 O būtent krikščioniškoji 
tradicija yra vienas iš svarbiausių Europos kultūrinės tapatybės dėmenų.12

Atitinkamas gyventojų pajamų apmokestinimas atsižvelgiant į gyventojų 
šeiminę padėtį taikomas Vokietijos Federacinėje Respublikoje,13 Prancūzijoje14 ir 
Jungtinėje Karalystėje – pagrindinėse ES ekonomikose, lemiančiose jos ateitį.15  
Šiose šalyse yra progresiniai mokesčiai, kurių tarifai priklauso nuo daugelio 
parametrų – gaunamų pajamų, šeiminės padėties, vaikų skaičiaus. Tačiau tai 
nereiškia, kad tokią pat gyventojų pajamų mokesčių (toliau – GPM) sistemą 
reikėtų įgyvendinti Lietuvoje. Kur kas aktualesni atskiri tokios gerovės valstybės 
modeliui būdingos GPM sistemos elementai, susiję su šeimine padėtimi – šeimos 
instituto stiprinimu ir vaikų skaičiumi. Tad būtina šiuos elementus išanalizuoti ir 
įvertinti galimybes juos pritaikyti Lietuvoje. 

Kita vertus, minėtos šalys taip pat susiduria su visuomenės senėjimo 
problema. Skirtingas tik jos mastas. Eurostato duomenimis, nedarbingo ir dar-
bingo amžiaus Vokietijos gyventojų santykis nuo 2000 iki 2012 m. nuosekliai 
didėjo nuo 23,9 proc. iki 31,2 proc., arba 7,3 procentiniais punktais.16 Progno-
zuojama, jog 2060 m. šis santykis sieks 59,89 proc., t. y. padidės dar 28,69 procen-
tiniais punktais.17  

Kur kas geriau atrodo Prancūzija, kurioje šis santykis 2012 m. buvo 
26,7 proc. Palyginus su 2000 m. rodikliu (24,3 proc.), matyti, kad visuomenės 
senėjimas nėra smarkiai progresuojantis – padidėjo tik 2,4 procentiniais punk-

11	Ratzingeris	J.	Europos	siela.	Bažnyčios	žinios,	2005	gegužės	11,	Nr.	9,	p.	5.
12	Gregg	S.	Popiežiaus	Benedikto	XVI	žinia	šių	laikų	Europai,	p.	2.
13		Ein	Service	des	Bundesministeriums	der	Justiz	in	Zusamenarbeit	mit	der	juris	GmbH.	Einkommensteuergesetz	
(EStG).	<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/estg/gesamt.pdf>		[Žiūrėta	2012-11-18]

14	French-Property.com.	French	Income	Tax	Changes	for	2013.	2013	m.	sausio	8	d.	<http://www.french-property.
com/news/tax_france/income_rates__bands_2013>	[Žiūrėta	2013-01-15].

15	HM	Revenue	&	Customs.	Married	Couple‘s	Allowance	–	includes	civil	partnerships.	<http://www.hmrc.gov.uk/
incometax/married-allow.htm#3>	[Žiūrėta	2013-01-02].

16	Eurostat.	Old-age-dependency	ratio.	<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&languag
e=en&pcode=tsdde510&plugin=0>	[Žiūrėta	2012-11-18].

17	Eurostat.	Projected	old-age	dependency	ratio.	<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1
&language=en&pcode=tsdde511&plugin=0>	[Žiūrėta	2012-11-18].
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tais, t. y. 4,9 procentiniais punktais mažiau nei Vokietijoje.18 Prognozės Prancūzijai 
irgi geresnės nei Vokietijai: numatoma, kad 2060 m. santykis tarp darbingo ir 
nedarbingo amžiaus gyventojų bus 46,58 proc., arba 13,31 procentinio punkto 
mažesnis nei Vokietijoje.19 

Tačiau Prancūzija nusileidžia Jungtinei Karalystei, kurioje per tą patį 12 
metų laikotarpį nedarbingo ir darbingo amžiaus gyventojų santykis padidėjo tik 1 
procentiniu punktu: nuo 24,3 iki 25,3.20  Prognozuojama, kad 2060 m. minėtas santy-
kis bus 42,07 proc., arba 4,51 procentinio punkto mažesnis nei Prancūzijoje. 21 

Tuo tarpu Lietuvoje šis santykis per 12 metų laikotarpį padidėjo nuo 
20,8 proc. iki 26,9 proc., arba 6,1 procentiniais punktais, –  1,2 procentiniu puntu 
mažiau nei Vokietijoje, bet atitinkamai 1,9 ir 5,1 procentiniais punktais daugiau 
nei Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje.22 Prognozuojama, kad 2060 m. ne-
darbingo ir darbingo amžiaus gyventojų santykis sieks 56,65 proc., t. y. padidės 
29,75 procentiniais punktais.23 Matome, kad Lietuvoje visuomenės senėjimas 
bus 1,06 procentinio punkto spartesnis nei Vokietijoje, 9,87 – nei Prancūzijoje 
ir 12,98 – nei Jungtinėje Karalystėje. Tačiau būtina priminti, kad nedarbingo ir 
darbingo amžiaus gyventojų santykį lemia ne tik gimstamumas, bet ir migracija. 
Jungtinėje Karalystėje visuomenės senėjimo tendencija geriausiai atrodo dėl san-
tykinai didelės darbingų žmonių imigracijos. Visgi gimstamumo pokyčiai taip pat 
turi reikšmingą poveikį šiam santykiui, o imigracijos procesai Vakarų Europos 
visuomenėms kelia socialinius, ekonominius ir kultūrinius iššūkius, kurių spren-
dimui receptas dar nerastas (imigrantų integracija į Vakarų Europos visuomenes 
yra itin ribota).

Kalbant apie suminį gimstamumo rodiklį, Vokietijoje nuo 2000 iki 2011 
m. jis sumažėjo nuo 1,38 iki 1,36, o Lietuvoje padidėjo nuo 1,39 iki 1,76. Šiuo 
požiūriu Lietuvai geresnis pavyzdys būtų Jungtinė Karalystė, kurioje suminis 
gims tamumo rodiklis nuo 2000 iki 2010 m. padidėjo nuo 1,64 iki 1,98.24 Tiesa, 
gimstamumas čia didėjo ne taip sparčiai kaip Lietuvoje. Visgi būtina pažymėti, kad 
palankiausia demografinė padėtis yra tada, kai užtikrinamas optimalus gimsta-
mumo lygis. Tokiu atveju suminis gimstamumo rodiklis turėtų svyruoti apie 2,1. 
Tai „reiškia, kad kiekviena moteris turėtų pagimdyti mažiausiai 2 kūdikius“.25

18	Eurostat.	Old-age-dependency	ratio.
19	Eurostat.	Projected	old-age	dependency	ratio.
20		Eurostat.	Old-age-dependency	ratio.
21		Eurostat.	Projected	old-age	dependency	ratio.
22		Eurostat.	Old-age-dependency	ratio.
23	Eurostat.	Projected	old-age	dependency	ratio.
24		Eurostat.	Total	fertility	rate,	Number	of	children	per	woman.	<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab
=table&init=1&language=en&pcode=tsdde220&plugin=0>	[Žiūrėta	2012-11-18].

25	Lietuvos	statistikos	departamentas.	Suminio	gimstamumo	rodiklio	kokybės	aprašas,	2008.
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Bene vieną didžiausių gimstamumo rodiklių turi Prancūzija. Joje nuo 
2008 m. vienai statistinei moteriai nuolat tenka daugiau nei 2 kūdikiai, o tai 
senstančioje Europoje tikras stebuklas bei pavyzdys, kad yra būdų, kaip galima 
veiksmingai kovoti su gimstamumo problema. Nuo 1998 m., kai gimstamumo 
lygis Prancūzijoje buvo 1,78 kūdikio vienai moteriai, 2010 m. šis rodiklis išaugo 
iki 2,03.26 2011 m. gimstamumo lygis skirtinguose šaltiniuose nurodomas nevie-
nodas, bet  visur jis didesnis nei 2 kūdikiai vienai moteriai.

Taigi palankiausia demografinė padėtis yra Prancūzijoje. Kita vertus, 
reikia atsižvelgti į tai, jog šioje šalyje demografinę padėtį gerina imigrantai iš 
musulmoniškų šalių, kurių šeimos dažniausiai yra daugiavaikės. Be to, imigracija 
ir čia kelia jau minėtus iššūkius, susijusius su kultūriniais skirtumais ir integracija. 
Visgi atsižvelgiant į tai, kad tiek Prancūzijoje, tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Vokie-
tijoje šeimoms taikomas palankesnis pajamų apmokestinimas, visos trys šalys 
turėtų būti detaliau išanalizuotos kaip gerosios praktikos pavyzdžiai.

Žinoma, visi šie rodikliai akivaizdžiai nepaaiškina gimstamumo ir 
visuomenės senėjimo tendencijų priklausomybės nuo atitinkamo gyventojų 
pajamų apmokestinimo atsižvelgiant į šeiminę padėtį ir vaikų skaičių, nes gyventojų 
struktūros pokyčius lemia ir, kaip jau minėta, migracija, tačiau galima sutikti, kad 
tai yra vienas iš nepriklausomų kintamųjų. Pažymėtina, jog mažą gimstamumą taip 
pat lemia Vakarų visuomenėje populiarėjantis gyvenimo būdas, keičiantis požiūrį į 
šeimos vertybes, nykstanti vertybių hierarchija, vartotojiškos visuomenės tendenci-
jos, kai žmogus siekia kuo labiau rūpintis savo asmeniniais poreikiais. 

Atitinkamas gyventojų pajamų apmokestinimas pagal šeiminę padėtį ir 
vaikų skaičių, kaip materialinės paskatos instrumentas, būtų efektyviausias deri-
nant karjeros siekį ir pagarbą šeimos vertybėms, skatinant kurti šeimas santuokos 
pagrindu. Tai, be kita ko, užtikrina „tautos ir valstybės gyvybingumą bei istorinį 
išlikimą“.27 Šie pokyčiai savo ruožtu teigiamai sąlygotų gimstamumo tendenciją ir, 
žinoma, skatintų labiau rinktis santuokos nei kitokiu pagrindu, pavyzdžiui, bendru 
vyro ir moters gyvenimu, sudarytą šeimą.

Taigi būtent gerovės valstybės modelio, per palankesnį gyventojų 
pajamų apmokestinimą stiprinančio šeimos institutą, skatinančio gimstamumą 
ir padėsiančio spręsti visuomenės senėjimo problemą, įgyvendinimo galimybės 
analizė rodo tokio tyrimo naujumą. Iki šiol būta studijų, daugiausiai susijusių su 
minėtos problemos sukeltų pasekmių kova, bet ne su pačiomis priežastimis. Tokio 
pobūdžio darbų įvairovė išties menka, nors apie visuomenės senėjimą ir mažėjantį 
gimstamumą diskutuojama nemažai.

26		Eurostat.	Total	fertility	rate,	Number	of	children	per	woman.
27		Lietuvos	Respublikos	Konstitucinis	Teismas.
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Tyrimo objektas – visuomenės senėjimo problema.

Šios studijos tikslas – įvertinti šeimos institutą stiprinančios mokesčių 
politikos įgyvendinimo galimybę Lietuvoje. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą 
keliamas uždavinys – kokybiškai ir kiekybiškai įvertinti Vokietijos Federacinės 
Respublikos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės gerovės valstybės modelius, kaip 
gerosios praktikos pavyzdžius, ir tinkamiausio varianto įgyvendinimo galimybę 
Lie tuvoje bei pateikti pagrįstus siūlymus Seimui ir Vyriausybei dėl minėtos poli-
tikos įgyvendinimo. Greta pagrindinio uždavinio išskiriami papildomi uždaviniai, 
rodantys nuoseklų tikslo siekimą:

•  atsižvelgiant į demografinės kaitos tendencijas, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu įvertinti Lietuvos visuomenės senėjimo problemą;

•  įvertinti šeimos institutą stiprinančią ir gimstamumą skatinančią mokesčių 
politiką Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje kaip gerosios praktikos pavyzdį, atsižvelgiant į teorijoje žinomus 
gerovės valstybių modelius;

• įvertinti tokios politikos įgyvendinimo Lietuvoje poveikį šalies 
demografinėms tendencijoms;

• įvertinti tokios politikos įgyvendinimo Lietuvoje poveikį šalies konkuren
cingumui;

• įvertinti tokios politikos įgyvendinimo Lietuvoje administracinę ir finansinę 
naštą šalies biudžetui.

Tyrime naudojami duomenų rinkimo ir analizės metodai, paremti at-
vejo studija. Atvejo studija, kaip kokybinis tyrimo metodas, leidžia visapusiškai ir 
giliai analizuoti nedidelį kiekį duomenų, padeda atskleisti Lietuvos atvejui būdingą 
problematiką, įvertinti galimą šeimos institutą stiprinančios mokesčių politikos, 
nustatančios palankesnį gyventojų pajamų apmokestinimą, įgyvendinimo poveikį 
šalies konkurencingumui bei įvertinti administracinę ir finansinę naštą biudžetui.

Siekiant kuo išsamiau įvertinti šeimos institutą stiprinančios ir 
gimstamumą skatinančios mokesčių politikos įgyvendinimą Lietuvoje naudojami 
empiriniai duomenys, gauti analizuojant pirminius šaltinius – su šia sritimi susi-
jusius statistinius duomenis, teisės aktus, o taip pat antrinius šaltinius – ankstesnes 
analizes apie visuomenės senėjimo problemą, jos sprendimą bei ekonomikos ir 
užimtumo plėtrą.

Pirmajame studijos skyriuje įvertinamos šalies demografinės tendencijos 
per pastarąjį dvidešimtmetį, siekiama atskleisti visuomenės senėjimo problemą 
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bei įvertinti jos socialines ir ekonomines pasekmes valstybei. Antrajame skyriu-
je aptariami teorijoje žinomi gerovės valstybių modeliai, siekiant identifikuoti jų 
tinkamumą šeimos instituto stiprinimui. Didelis dėmesys skiriamas Vokietijos 
Federacijos Respublikos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės gerovės valstybės 
modeliams kaip gerosios praktikos pavyzdžiams. Trečiajame skyriuje vertinama 
šeimos institutą stiprinančios ir gimstamumą skatinančios mokesčių politikos 
įgyvendinimo galimybė Lietuvoje, jos administracinė bei finansinė našta, taip pat 
poveikis šalies demografinėms tendencijoms bei konkurencingumui.

Tikimasi, kad šio tyrimo rezultatai padės spręsti visuomenės senėjimo 
problemą, kuri yra akivaizdi, pateiks jos sprendimo būdą bei galimą jo finansinę 
išraišką.
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1. vISUoMenĖS SenĖJIMo proBLeMA 
LIeTUvoJe: SITUACIJoS ApŽvALgA

Įvade minėta, kad tiek Lietuva, tiek visa Europa susiduria su visuomenės 
senėjimo problema. Eurostato duomenimis, nedarbingo (65 m. ir vyresnių) bei 
darbingo (15–64 m.) amžiaus šalies ir ES gyventojų santykis nuo 1990 m. nuolat 
didėja (1 pav.) ir, prognozuojama, didės (2 pav.).

 

 1 pav. Nedarbingo ir darbingo amžiaus Lietuvos ir ES gyventojų santykis (proc.) 28 

Pagrindinėmis šios tendencijos priežastimis buvo įvardintas sumažėjęs 
gimstamumas (2011 m. šalies suminis gimstamumo rodiklis siekė 1,76,29 o 
palankiausia demografinė padėtis yra tada, kai rodiklis siekia apie 2,1), emigracija 
ir dėl medicinos mokslo pažangos ilgėjanti žmogaus gyvenimo trukmė.30 Kita ver-
tus, pastarojo veiksnio nereikėtų traktuoti neigiamai. Iš 1 pav. matyti, kad 2011 
m. nedarbingo ir darbingo amžiaus gyventojų santykis šiek tiek viršijo ES vidurkį 
(26,2 proc.) ir siekė 26,6 proc. 2012 m. šis santykis Lietuvoje sudarė 26,9 proc. 
Kitaip tariant, keturiems dirbantiesiems teko vienas pensininkas.  

%

1990	 1992	 1994	 1996	 1998	 2000	 2002	 2004	 2006	 2008	 2010	 2012

28

26

24

22

20

18

16

MeTAIeS LIeTUvoS

28	Eurostat.	Old-age-dependency	ratio.	Grafikas	parengtas	darbo	autoriaus.
29	Eurostat.	Total	fertility	rate.	Number	of	children	per	woman.
30	Bulotaitė	N.	
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2 pav. Prognozuojamas nedarbingo ir darbingo amžiaus Lietuvos ir ES gyventojų santykis (proc.) 31 

Remiantis prognozėmis, iki 2060 m. ES visuomenė vidutiniškai senės 
sparčiau nei Lietuvos, tačiau apie 2055 m. nedarbingo ir darbingo amžiaus Lie-
tuvos gyventojų santykis viršys ES vidurkį ir 2060 m. sieks 56,65 proc. (šios 
amžiaus grupės žmonės sudarys apie 37 proc. visų šalies gyventojų32), t. y. 4,1 
proc. daugiau už ES vidurkį (52,55 proc., apie 35 proc. visų ES gyventojų33). 
Išsipildžius šiai prognozei, dviem dirbantiesiems tektų vienas pensininkas. 

Teoriškai nedarbingo ir darbingo amžiaus gyventojų santykis atitinka 
tokią lygtį:

twL = bR
kur: t – dirbančiojo pajamų dalis, pervedama pensijoms išmokėti, t.y. 

socialinio draudimo įmokos, pervedamos „Sodrai“ (Lietuvos atveju taikomi 
įmokų tarifai – 3 proc. darbuotojui ir 31 proc. darbdaviui); w – dirbančiojo 
bruto gaunamos pajamos; L – darbingo amžiaus gyventojų skaičius; b – pensija, 
kurią gauna pensinio amžiaus sulaukęs gyventojas; R – nedarbingo – pensinio – 
amžiaus gyventojų skaičius.34 

Taigi visuomenei senstant didėja R/L santykis. Tai veda vieno iš šių trijų 
sprendimų link:

%

2010	 2015	 2020	 2025	 2030	 2035	 2040	 2045	 2050	 2055	 2060

58
54
50
46
42
38
34
30
26
22

MeTAIeS LIeTUvoS

31	Eurostat.	Projected	old-age	dependency	ratio.	Grafikas	parengtas	darbo	autoriaus.
32	Lietuvos	 statistikos	 departamentas.	 Pagyvenę	 žmonės,	 2011.	 <http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=9183>	
[Žiūrėta	2012-12-11].

33	Ten	pat.
34	Tetlow	G.,	The	ageing	population	 „problem“.	 Institute	 for	Fiscal	Studies.	<http://www.ifs.org.uk/economic_re-
view/fp241.pdf>	[Žiūrėta	2012-12-11].
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 1. didėjant „Sodros“ biudžeto deficitui bus mažinamos pensijos, t. y. 
mažės b/w santykis; 

 2. siekiant užtikrinti orų pragyvenimo lygį pensininkams bus didinamos 
socialinio draudimo įmokos (t); 

 3. siekiant mažinti „Sodros“ biudžeto deficitą, bus ilginamas pensinis 
amžius. Tokiu atveju didės dirbančiųjų ir mažės nedarbingo amžiaus 
gyventojų skaičius, t. y. mažės R/L santykis.35 

Tenka pripažinti, kad šiuo metu visuomenės senėjimo problema jau 
kelia nemažai sunkumų tiek valstybės finansinei situacijai, ypač „Sodrai“ dėl jos 
deficitinio biudžeto, tiek darbo rinkai dėl mažėjančio darbingo amžiaus žmonių 
skaičiaus ir jų produktyvumo, tiek ekonomikos augimui ir konkurencingumui 
dėl mažėjančių BVP augimo mastų, tiek patiems pensininkams. Nors „Sodros“ 
biudžetas yra atskirtas nuo valstybės biudžeto, jo finansavimas tiesiogiai susijęs 
su valstybės biudžetu. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 
įstatymą „Sodros“ biudžeto laikinas lėšų trūkumas dengiamas „skolintomis 
lėšomis arba, prireikus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės apsisprendimu iš kitų 
šaltinių“.36 Paprastai „Sodrai“ lėšas perskolina Vyriausybė, dėl šios priežasties ir 
didėja valstybės biudžeto deficitas. Didėjantis valstybės biudžeto deficitas, ypač jei 
peržengia Mastrichto biudžeto deficito kriterijumi nustatytą 3 proc. ribą, mažina 
tarptautinių finansų rinkų pasitikėjimą valstybe. Dėl to Vyriausybei mažėja 
galimybės pasiskolinti palankiomis sąlygomis, nes didėja rizikos premija, kuri 
įskaičiuojama į paskolos palūkanas.

2012 m. „Sodros“ biudžeto deficitas siekė 2 mlrd. 311,3 mln. Lt. Išlaidos 
pensijoms sudarė 8 mlrd. 201,4 mln. Lt, t. y. maždaug apie 60 proc. visų biudžeto 
išlaidų.37 Lyginant jas su šalies bendruoju vidaus produktu (toliau – BVP), 2011 
m. išlaidos pensijoms sudarė 7,7 proc. BVP.38 Prognozuojama, kad 2060 m. jos 
sudarys 12,1 proc. BVP.39 2011 m. kainomis tai sudarytų apie 12,87 mlrd. Lt. Anot 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nekeičiant pensijų dydžių 2050 m. pen-
sijos pakeitimo norma (vidutinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydžio 
ir vidutinio darbo užmokesčio santykis) būtų tik 25 proc. 2012 m. ši norma 

35	Ten	pat.	
36	Lietuvos	Respublikos	Valstybinio	socialinio	draudimo	fondo	biudžeto	2012	metų	rodiklių	patvirtinimo	įstatymas.	
2011	m.	gruodžio	20	d.	Nr.	XI-	1826,	(Žin.,	2011,	Nr.	161-7620).

37	Ten	pat.
38	Lietuvos	statistikos	departamentas.	Pensijų	gavėjai	ir	išlaidos	pensijoms	(pagal	ESSPROS	metodiką).	<http://
db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3160302&PLanguage=0&TableStyle=&
Buttons=&PXSId=5688&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&
rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&r>	[Žiūrėta	2012-12-12].

39	European	Commission.	The	2012	Ageing	Report,	p.	422.
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sudarė 39,43 proc.40 Kitaip tariant, vidutinė pensija, šiuo metu siekianti 842,94 Lt, 
sumažėtų apie 308,44 Lt ir pagal dabartines kainas ir dabartinį vidutinį mėnesinį 
darbo užmokestį siektų apie 534,5 Lt. Akivaizdu, kad tokio dydžio pensijos (25 
proc. vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio), atsižvelgiant į perspektyvoje 
didėsiantį gyvenimo lygį, pensininkams nepakaktų net kukliausiam pragyve-
nimui, todėl didėtų skurdas. 

Kas daroma sprendžiant visuomenės senėjimo problemą ir sten-
giantis apsaugoti pensininkus – socialiai jautriausią gyventojų sluoksnį? 15-ta 
Vyriausybė buvo pasirinkusi kompleksinį sprendimo būdą, paremtą socialinės 
atsakomybės ir solidarumo principais, taip pat buvo siekiama atsižvelgti į teisėtus 
žmonių lūkesčius, išlaikyti šalies konkurencingumą ir užimtumą bei nesupriešinti 
dabartinių pensininkų su būsimaisiais. Pirmiausiai tai pensijų kaupimas 
privačiuose pensijų fonduose, sumažinantis valstybės įsipareigojimus, bei nuo-
seklus pensinio amžiaus ilginimas iki 65 m., sumažinsiantis „Sodros“ deficito 
didėjimą, nes žmonės dirbs ilgiau ir į pensiją išeis vėliau. Greta to verta paminėti 
Nacionalinę 2012-ųjų Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų soli-
darumo metų programą, kuria siekiama skatinti savanorystę, vyresnio amžiaus 
žmonių aktyvumą viešajame gyvenime, gerinti pagyvenusių žmonių gyvenamąją 
aplinką.41 Panašūs tikslai, susiję su visuomenės senėjimo problemos sprendimu, 
iškelti ir strategijoje „Europa 2020“.42 Ilguoju laikotarpiu tai sumažintų su sveikata 
bei ilgalaike priežiūra susijusias išlaidas ir didintų socialinės apsaugos tvarumą. 
Taip pat svarbi Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strate-
gija, kuria siekiama „vadovaujantis aktyvaus senėjimo principu sudaryti tokias 
sąlygas, kad dabar ir ateityje vyresnio amžiaus žmonės galėtų gyventi visavertį 
asmeninį, visuomeninį, profesinį ir kultūrinį gyvenimą, kad jų patirtis būtų ver-
tinama ir naudojama, o jie patys gerbiami ir tikri dėl savo ateities“.43 Strategijoje 
taip pat kal bama apie jau minėtą pensijų kaupimą privačiuose pensijų fonduose 
ir pensinio amžiaus didinimą. 

Apibendrinant taikomas priemones galima pastebėti, kad jos atitinka 
anksčiau minėtą trečiąjį sprendimą, susijusį su visuomenės senėjimo problemos 
pasekmėmis, kuriuo siekiama ilginti pensinį amžių, gerinti gyvenimo kokybę bei 
mažinti R/L santykį. Tuo pačiu mėginama išvengti skaudžiausių – pirmojo ir ant-

40	Lietuvos	Respublikos	socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerija.	Valstybinio	socialinio	draudimo	ir	pensijų	sistema.	
Reformos	siūlymai.	Pristatymas,	Vilnius,	2010	m.	spalio	7	d.

41	Nacionalinė	2012-ųjų	Europos	vyresnio	amžiaus	žmonių	ir	kartų	solidarumo	metų	programa.
42	Europos	Komisija.	Komunikatas	„2020	m.	Europa:	pažangaus,	tvaraus	ir	integracinio	augimo	strategija“,	Briuse-
lis,	2003.	<http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LT_ACT_part1_v1.pdf>.	[Žiūrėta	2012-12-12].

43	Nacionalinė	 gyventojų	 senėjimo	 pasekmių	 įveikimo	 strategija,	 patvirtinta	 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	
2004	m.	birželio	14	d.	nutarimu	Nr.	737	(Žin.,	2004,	Nr.	95-3501).
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rojo sprendimų, t. y. pensijų mažinimo ir socialinių draudimo įmokų didinimo. 
Visgi kalbant apie tai, kokius rezultatus duos įgyvendinamos priemonės, 15-tos 
Vyriausybės Socialinės apsaugos ir darbo ministerija akcentavo privačių pensijų 
fondų naudą būsimiesiems pensininkams. Buvo teigiama, kad papildomai pensiją 
kaupiant antrosios pakopos pensijų fonduose 2050 m. pirmosios ir antrosios 
pakopų atvejais pensijos pakeitimo norma būtų apie 40 proc.44 arba dabartinėmis 
kainomis ir pagal dabartinį vidutinį mėnesinį darbo užmokestį siektų apie 855,2 
Lt, o pensijai savarankiškai nekaupę asmenys gautų tik apie 611,5 Lt. 

Tačiau reikia pripažinti, kad tai tik kova su problemos padariniais. 
Visuomenė senės ir toliau, su tuo susijusios neigiamos finansinės ir socialinės 
pasekmės neišnyks – jos bus tik atitolinamos. Kitaip tariant, mažėjant darbingo 
amžiaus gyventojų skaičiui gali tekti svarstyti galimybę dar labiau ilginti pensinį 
amžių bei dar labiau skatinti pensijų kaupimą privačiuose fonduose. Galime 
susidurti su paradoksalia situacija, kai pensinis amžius priartės prie vidutinio 
mirtingumo amžiaus. 

Kita vertus, kaip teigia Asgharas Zaidis, visuomenės senėjimas – ne vien 
problema, bet ir naujos galimybės ieškant inovatyvių sprendimo būdų.45 Daugelis 
A. Zaidžio siūlomų priemonių atitinka minėtas. Todėl greta viso to reikia daugiau 
dėmesio skirti kovai su problemos priežastimis, ypač su pagrindine – Nacionalinėje 
gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijoje įvardijamu  sumažėjusiu 
gimstamumu.46 Taip pat reikia siekti, jog gyventojų pajamos būtų apmokestina-
mos taip, kad gyventojai būtų skatinamai kurti šeimas, o tai savo ruožtu didintų 
gimstamumą, be to, turi būti skatinamas žmonių noras dirbti ir užsidirbti. Toks 
gerovės valstybės modelis stiprintų šeimos institutą ir šeimų ekonominę gerovę, 
o ne tik tarnautų pajamų perskirstymo tikslams. Anot ekonomistės Aušros 
Maldeikienės, „variantas, kai šeimai liktų tam tikra suma pinigų, visiškai atitinka 
pasaulio praktikas. [...] Reali riba, už kurią įmanoma šiuo metu pragyventi, – apie 
1200 Lt, todėl iš tiesų mokesčiai turėtų būti neimami bent nuo 1000 Lt“.47

Pačioje Nacionalinėje gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategi-
joje iškelta vizija įgyvendinti ES „socialinį ekonominį modelį – gerovės valstybės, 
kurioje nedidelis nedarbas, didelė darbo jėgos kaina, stiprios socialinės garan-
tijos, minimalus skurstančių šeimų skaičius, aukštas socialinės sanglaudos ly-

44	Samoškaitė	E.	Pertvarka	pensininkams	užtikrins	tik	apie	33-41	proc.	dirbančio	asmens	pajamų.	Delfi,	2011	m.	
balandžio	 27	 d.	 <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pertvarka-pensininkams-uztikrins-tik-apie-33-41-proc-
dirbancio-asmens-pajamu.d?id=44832521>	[Žiūrėta	2012-12-12].

45	Zaidi	A.,	p.	1.
46	Nacionalinė	gyventojų	senėjimo	pasekmių	įveikimo	strategija.
47	Saukienė	I.	NAMS	siūlo	neapmokestinti	minimalios	algos,	o	auginantiems	vaikus	–	papildomai	dar	525	Lt.	Delfi,	
2011	m.	gegužės	24	d.	<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nams-siulo-neapmokestinti-minimalios-algos-o-
auginantiems-vaikus-papildomai-dar-525-lt.d?id=45862361>	[Žiūrėta	2012-12-12].
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gis, nedideli regioniniai skirtumai“.48 Tai atspindi socialios rinkos ekonomikos 
idėją, kai sudaromos sąlygos efektyviai funkcionuojančiai rinkos ekonomikai, 
užtikrinančiai konkurencingumą, kartu garantuojant tvarų socialinės apsaugos 
tinklą, saugantį žmogų nuo įvairių rizikų ir užtikrinantį socialinę sanglaudą. 
Tai laisvosios rinkos ir solidarumo principų derinys. Kita vertus, André Sapiras, 
kalbėdamas apie patį ES socialinį ekonominį modelį, teigia, kad Europoje, ku-
rioje vyrauja skirtingi gerovės valstybių modeliai, tokia sąvoka „yra gana abejo-
tina“.49 Todėl, norint ge riau suprasti šeimos institutą, šeimos ekonominę gerovę 
stiprinantį ir gimstamumą skatinantį gerovės valstybės modelį, būtina detaliau 
išanalizuoti žinomus gerovės valstybių modelius. Tai atliekama kitame skyriuje.

48	Nacionalinė	gyventojų	senėjimo	pasekmių	įveikimo	strategija.
49	Sapir	A.	Globalization	and	the	Reform	of	European	Social	Models,	JCMS,	Vol.	44,	No.	2,	2006,	p.	4.	<http://
www.ulb.ac.be/cours/delaet/econ076/docs/sapir.pdf>	[Žiūrėta	2012-12-13].
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2. gerovĖS vALSTyBĖS Ir ŠeIMoS 
InSTITUTą STIprInAnTI MokeSČIų 
poLITIkA

 Šiame skyriuje, visų pirma, pristatomi teorijoje žinomi Europos gerovės 
valstybių modeliai, trumpai išryškinant kiekvieno privalumus ir trūkumus. Pati 
sąvoka „gerovės valstybė“ suprantama kaip „sistema, kurioje Vyriausybė prisiima 
atsakomybę už socialinio ir ekonominio saugumo suteikimą savo gyventojams, 
paprastai taikant nedarbo socialinį draudimą, senatvės pensijas ir kt. socialinės 
apsaugos priemones“.50 Šios studijos kontekste ypač atkreiptinas dėmesys į tokį 
socialinio ir ekonominio saugumo užtikrinimą šeimoms, kad jos gausėtų. Taigi 
pagrindinis dėmesys skiriamas šeimos institutą stiprinančiam gerovės valstybės 
modeliui. Pažymėtina, kad šio skyriaus užduotis – ne atskirų gerovės valstybių 
modelių lyginamoji analizė, taikant tinkamiausią teorinį pagrindą (nors pradžioje 
to neišvengiama), o konkrečių valstybių, kaip gerosios praktikos pavyzdžių, 
analizė, remiantis kokybiniu socialinių mokslų tyrimo metodu – atvejo studija.

2.1. gerovĖS vALSTyBĖS MoDeLIų kLASIfIkACIJA

Tradiciškai yra išskiriami keturi gerovės valstybių modeliai – šiaurietiškas, 
kontinentinis, anglosaksiškas ir Viduržemio jūros ,51 nors Gøstas Epsingas-Ander-
sonas yra išskyręs tris –  socialdemokratinį, konservatyvųjį ir liberalųjį. 52  Tiesa, šio 
autoriaus gerovės valstybių modelių tipologija buvo sukritikuota dėl Viduržemio 
jūros modelio valstybių priskyrimo konservatyviajam modeliui, taip pat dėl Aus-
tralijos ir Naujosios Zelandijos priskyrimo liberaliajam bei dėl lyčių dimensijos 
paneigimo socialinės politikos srityje.53 Iš viso literatūroje galima rasti net sep-
tynias gerovės valstybių modelių tipologijas.54 Dėl jų objektyvumo taip pat gali būti 
diskutuojama, nes kai kurios šalys, kurios priskiriamos vienam gerovės valstybės 

50	Cousins	M.	European Welfare States: Comparative Perspectives.	London:	SAGE	Publications	Ltd,	2005,	p.	4.
51	Sapir	A.,	p.	4–5.
52	Esping-Andersen	G.	The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton:	Princeton	University	Press,	1990.	
53	Arts	W.,	Gelissen	J.	Three	worlds	of	welfare	capitalism	or	more?	Journal of European Social Policy,	2002;	12;	
137.	<http://ritsumei-gssgp.jp/sansyagp/lecture/lecture-pdf/Chris-Grover/090507Three_worlds_of_welfare_capi-
talism%20or_more_A%20state-of-the-art_report%20Journal_of_European_Social_Policy.pdf>	 [Žiūrėta	 2012-
12-13].

54	Ten	pat,	p.	149–150.
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modeliui, kitoje tipologijoje priskiriamos kitam. Greičiausiai tai lemia autorių 
pasirinktas teorinis modelis, naudojamas valstybių analizei ir tipologizavimui, be 
to, svarbu, ar tas modelis pakankamai išplėtotas. Pavyzdžiui, Mary Daly ir Jane 
Lewis teigia, kad jų išplėtotas socialinės priežiūros konceptas yra tinkamiausias 
analizuojant šiuolaikines gerovės valstybes. Šiuo atveju socialinė priežiūra trak-
tuojama kaip „tam tikroje teisinėje, ekonominėje ar socialinėje aplinkoje atlieka-
ma veikla ir santykiai, kuriais siekiama patenkinti suaugusiųjų asmenų ir vaikų 
poreikius“.55  Kita vertus, pačios autorės pripažįsta, kad pati priežiūros sąvoka 
nėra tinkamiausia gerovės valstybės analizei per se dėl galimai fragmentiško nau-
dojimo ir kad šis konceptas turėtų būti plėtojamas.56 Todėl nenuostabu, kad skir-
tingi autoriai, tipologizuodami tas pačias valstybes pagal tam tikras charakteris-
tikas, susijusias su socialine apsauga, jas priskiria skirtingiems gerovės valstybių 
modeliams. Nesigilinant į skirtingas tipologijas (daugelis valstybių pagal atskirus 
gerovės valstybių modelius tipologizuojamos daugmaž vienodai 57), verta aptarti 
anksčiau minėtus tradicinius gerovės valstybių modelius. 

2.1.1. Šiaurietiškas gerovės valstybės modelis

Šiam modeliui priskiriamos tokios valstybės, kaip Švedija, Danija, 
Norvegija, Suomija ir Nyderlandai. Pagrindiniai jo bruožai – didelis gyventojų 
pajamų apmokestinimas, santykinai mažesnis kapitalo apmokestinimas, maža 
socialinė nelygybė, aktyvi darbo rinkos politika, ne itin griežtas darbo santykių 
reglamentavimas (t. y. nesunku atleisti darbuotoją iš darbo), stiprios profesinės 
sąjungos, didelės pensijos ir kitos socialinės išmokos, platus socialinės, ikimo-
kyklinio amžiaus vaikų priežiūros įstaigų tinklas, aukštas gyventojų išsilavinimo 
lygis.58 Švedija net subsidijuodavo namų ūkiams būtiną produkciją. Taip buvo 
siekiama sumažinti darbo jėgos kaštus dėl didelio jos apmokestinimo bei padi-
dinti tokios produkcijos, kurios kaina taip pat priklauso nuo darbo jėgos kainos, 
vartojimą. 59

Viena tokio gerovės valstybės modelio pasirinkimo priežasčių – siekti 
didinti gimstamumą didėjant moterų dalyvavimui darbo rinkoje, ypač viešajame 
sektoriuje, ir brangstant jų darbui. Beje, kalbant apie palankesnį gyventojų 

55		Daly	M.,	Lewis	J.	The	concept	of	social	care	and	the	analysis	of	contemporary	welfare	states.	British Journal of 
Sociology,	Vol.	No.	51	Issue	No.	2	(June	2000),	p.	285.

56		Ten	pat,	p.	282–286.
57		Gelissen	A.,	p.	149–150.
58		Sapir	A.,	p.	4.
59		Rosen	S.	Public	Employment,	Taxes,	and	the	Welfare	State	in	Sweden.	Kn.	The Welfare State in Transition: 

Reforming the Swedish Model.	University	of	Chicago	Press,	1997,	p.	89–91.
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pajamų apmokestinimą, susituokę asmenys galėdavo dirbti nepilnu etatu, kad 
turėtų daugiau laiko prižiūrėti vaikus, o jų gaunamoms mažesnėms pajamoms 
buvo taikomi mažesni ribiniai gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Atkreiptinas 
dėmesys, kad devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Švedija patyrė tikrą 
gimstamumo bumą (angl. – baby boom) ir tapo vieną didžiausių gimstamumo 
rodiklių turinčia Europos šalimi – antra po Airijos.60 

Tačiau, kad ir koks dosnus būtų, šis gerovės valstybės modelis susilaukia 
bene daugiausiai kritikos strėlių, lekiančių trimis kryptimis. Pirma, anot kritikų, 
didelis pajamų perskirstymas bei platus socialinių paslaugų tinklas trukdo plėtotis 
žmonių ekonominei iniciatyvai, sudaro neigiamą investicinį klimatą.61 Kitaip 
tariant, žmonės skatinami būti valstybės išlaikytiniais. Antra, išplėtota socialinės 
apsaugos sistema apima beveik visas žmogaus gyvenimo sritis ir buitį, sukuria 
gerovę jo vaikystės, ligos, senatvės atvejais, „mažina šeimos, kaip pagrindinės 
globos institucijos, vaidmenį“62, neskatina kurti šeimų, dėl to mažėja gimstamu-
mas bei sensta visuomenė. Galiausiai teigiama, kad dideli mokesčiai bei didelės 
socialinės išmokos neišsprendžia visų socialinių problemų. Didelis darbo jėgos 
apmokestinimas neskatina naujų investicijų atėjimo ir „verčia kapitalą bėgti“63 iš 
tokio gerovės valstybės modelio šalių. Tai didina nedarbą, neskatina viduriniosios 
klasės kūrimosi. Kita vertus, progresinių mokesčių sistema nėra patraukli tik 
smulkioms ar vidutinėms įmonėms, o stambioms kompanijoms tokia mokestinė 
sistema neigiamos įtakos neturi. Tačiau viduriniosios klasės atsiradimui yra svar-
bus pajamų dydis, nuo kurio pradedamas taikyti didesnis mokesčio tarifas, tarifo 
progresyvumas ir dideles pajamas, t. y. didesnes nei viduriniajai klasei priskiriami 
dirbantieji, gaunančių žmonių skaičius.

2.1.2. kontinentinis gerovės valstybės modelis

Prie šio modelio priskiriamos tokios valstybės, kaip Austrija, Belgija, 
Prancūzija, Vokietija ir Liuksemburgas. Prioritetai jose teikiami nedarbo socia-
liniam draudimui, griežtam darbo santykių reglamentavimui bei tradicinėms 
šeimos vertybėms, skatinančioms šeimos įsipareigojimus pasirūpinti artimaisiais. 
Nors šiose šalyse yra progresiniai mokesčiai, universali gerovė ir socialinis tei-
singumas užtikrinimas mažiau nei šiaurietiško modelio šalyse – gaunamų pensijų 

60	Ten	pat,	p.	89.
61	Smalskys	V.	 „Gerovės	valstybės“	 ir	 socialinės	viešosios	politikos	krypčių	 teoriniai	aspektai.	Viešoji politika ir 

administravimas,	Nr.	11,	2005,	p.	87.
62	Ten	pat,	p.	87.
63	Ten	pat,	p.	87.
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dydis didele dalimi priklauso nuo mokėtų įmokų dydžio, užimtų pareigų ar 
šeiminės padėties. Kita vertus, mažesnis gerovės universalumas ar mažesnis so-
cialinio teisingumo siekis perskirstant pajamas skatina gyventojų motyvaciją. Juk 
ne veltui G. Epsingas-Andersonas šį modelį yra pavadinęs ne tik konservatyviuo
ju, bet ir motyvaciniu. Teigiama, jog socialinė politika yra ekonominės politikos 
elementas, skatinantis darbuotojus kelti kvalifikaciją ir taip prisidėti prie darbo 
našumo bei produktyvumo. Socialinės priežiūros srityje skatinama savanorystė, 
nevyriausybinių organizacijų bei privataus sektorius parama.64 Ne mažesnis 
vaidmuo teikiant socialinę pagalbą tenka bažnyčiai per parapijų bendruomenių 
sistemą. Beje, atkreiptinas dėmesys, kad tose šalyse, kurios turi tvirtas katalikų 
bažnyčios tradicijas – pagalbą vieni kitiems, paramą šeimai, bendruomenei, yra 
geriausios sąlygos įgyvendinti kontinentinį gerovės valstybės modelį.65 Socialinė 
atskirtis mažinama ugdant žmonių pilietinę atsakomybę bei motyvaciją dirbti ir 
užsidirbti, rūpintis ne tik savo, bet ir bendra visuomenės ar bent jau bendruomenės 
gerove. Valstybė remia, sudaro geresnes sąlygas tiems verslams, toms įmonėms, 
kurios socialiai atsakingai siekia pelno, rūpinasi darbuotojų gerove. Tai darbo ir 
kapitalo solidarumo principas, būdingas socialios rinkos ekonomikos idėjai.

Kalbant apie pačią motyvacijos reikšmę, verta pažymėti, jog valstybė turi 
padėti gyventojams tada, kai jiems to reikia, bet neišlaisvinti jų nuo pareigos dirbti 
ir kurti tautą. Priešingu atveju jie gali tapti nemotyvuotais valstybės išlaikytiniais, 
manančiais, jog viskuo už juos pačius pasirūpins valstybė. Galima sutikti, kad kon-
tinentinis gerovės valstybės modelis prisideda prie šeimos instituto stiprinimo, 
skatina bendruomeninius santykius, nes socialinės apsaugos sistema, priešingai 
nei šiaurietiškame modelyje, neapima visų žmogaus gyvenimo sričių, dėl to šis 
modelis, beje, ir kritikuojamas. Taip pat verta akcentuoti, jog motyvaciją, ypač 
kurti stabilias šeimas, skatina ne vien bažnyčios krikščioniškasis socialinis moky-
mas, siekiantis riboti vis labiau plintančias vartotojiškumo, nerūpestingo gyveni-
mo tendencijas, skatinantis žmones rūpintis vienas kitu, kurti darnias šeimas, bet 
ir valstybės sukurtas materialinės paskatos instrumentas – pirmiausiai gyventojų 
pajamų apmokestinimas, priklausantis nuo šeiminės padėties. Susituokę ar civilinę 
partnerystę sudarę asmenys laikomi vienu mokesčių mokėtoju, o bendros jų pa-
jamos apmokestinamos taikant dvigubai didesnes progresinio mokesčio tarifų 
skalės ribinių sumų vertes. Todėl sutuoktinių ar partnerių porai tenkanti bendra 
mokestinė našta yra mažesnė nei jie būtų apmokestinami atskirai. Pavyzdžiui, 
Vokietijoje santuokos pagrindu sudarytoje šeimoje gyvenantys asmenys gauna 

64	Ten	pat,	p.	87.
65	Ten	pat,	p.	88.
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didesnes neto pajamas nei gyvenantys kitokiu pagrindu, tarkime, vyro ir moters 
partneryste ar tiesiog bendru gyvenimu, grindžiamose sąjungose.66 Panaši prakti-
ka taikoma ir Prancūzijoje, tačiau ne tik susituokusiems, bet ir civilinę partnerystę 
sudariusiems asmenims.67 Toks gerosios praktikos pavyzdys neabejotinai svarbus 
šios studijos kontekste.

Vis dėlto kontinentinis gerovės valstybės modelis, kaip ir šiaurietiškas, 
susilaukia pagrįstos kritikos, susijusios su modelio efektyvumu. Paprastai gerovės 
valstybės modelis yra efektyvus tuomet, „kai sukuria pakankamas paskatas dirbti ir 
užtikrina aukštą užimtumo lygį“.68  Tai ypač svarbu didėjančios ekonominės globa-
lizacijos laikotarpiu, kai valstybių vykdomai ekonominei ir socialinei politikai turi 
įtakos tarptautinių finansų rinkų spaudimas, kapitalo mobilumas, technologinė 
pažanga, kylančios Indijos ir Kinijos ekonomikos.69 Jei šalis negalės ar nespės prisi-
taikyti prie pokyčių, sumažės jos konkurencingumas ir padidės nedarbas. Tai savo 
ruožtu kelia grėsmę valstybės galimybėms vykdyti įsipareigojimus pensininkams. 
André Sapiro atlikta keturių gerovės valstybės modelių analizė rodo, jog konti
nentinio modelio šalyse nedarbo lygis santykinai didesnis nei šiaurietiško modelio 
šalyse. Pagrindinė to priežastis – pernelyg griežtas darbo santykių reglamentavi-
mas, kai greitai besikeičiančios ekonomikos sąlygomis darbdavys negali greitai 
atleisti darbuotojo dėl jo sumažėjusio produktyvumo ar kvalifikacijos, o darbuo-
tojas negali greitai persikvalifikuoti ir susirasti darbą.70

Tuo tarpu socialinio teisingumo, apsaugos nuo skurdo požiūriu tiek kon
tinentinis, tiek šiaurietiškas modeliai užima panašią poziciją. A. Sapiro teigimu, kai 
didelės nedarbo išmokos, viena iš draudimo nuo darbo rinkos rizikos priemonių 
neturi didesnės įtakos nedarbo didėjimui.71 Kitaip tariant, kuo didesnę išmoką 
gauna žmogus, tuo daugiau laiko jis gali skirti persikvalifikavimui ir geresnio dar-
bo paieškai. Žinoma, tai priklauso nuo to, ar atsakingai šios išmokos išmokamos, 
nuo jų naudojimo kontrolės ir nuo pačių išmokų gavėjų sąžiningumo.

Tačiau minėti modelio trūkumai neturi didelės įtakos visuomenės mo-
tyvacijos ir šeimos instituto stiprinimui. Kritikuotini tik atskiri modelio elemen-
tai. Jeigu šie trūkumai liberalizuojant darbo santykius būtų pašalinti, tikėtina, 
jog žmonių motyvacija persikvalifikuoti ir įgyti konkurencinį pranašumą darbo 
rinkoje, užuot ramiai „mėgavusis“ darbo vieta, nes darbdaviai dėl pernelyg griežto 
darbo santykių reglamentavimo nedrįsta įdarbinti jaunų, darbo rinkos poreikius 

66	Einkommensteuergesetz	(EStG).
67	French-Property.com.	
68	Sapir	A.,	p.	7.
69	Ten	pat,	p.	1.
70	Ten	pat,	p.	7–10.
71	Ten	pat,	p.	7–8.
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atitinkančių specialistų, dar labiau padidėtų. Toks modelis šiek tiek priartėtų prie 
šiaurietiško ir taptų ne tik socialiai teisingas, turintis tvarų socialinės apsaugos 
tinklą, bet ir efektyvesnis, pajėgus atremti globalios ekonomikos iššūkius.

2.1.3. Anglosaksiškas gerovės valstybės modelis

Šiam modeliui priskiriamos Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, Naujoji Zelandija ir Australija. Jose teikiama minimali 
socialinė pagalba ir tik tiems, kuriems ji būtina – kurie patys neišgali savimi 
pasirūpinti. Taip pat taikomas gyventojo pajamų ar turto testavimas siekiant 
nustatyti, ar žmogaus pajamos arba turtas yra tokio dydžio, kad žmogus galėtų 
pretenduoti į valstybės paramą.72  73  74 Jei turtas ar pajamos pakankamai viršija 
tam tikrą ribą, žmogus pats turi ieškoti būdų, kaip pasirūpinti savimi. Daugelis 
socialinių, senatvės, sveikatos draudimo paslaugų teikiama pasitelkiant rinkos 
mechanizmus. Ne išimtis – progresinių mokesčių sistema.

Darbo rinka pasižymi liberalizuotais darbo santykiais, silpnomis 
profesinėmis sąjungomis, dideliais darbo užmokesčio skirtumais. Kalbant 
apie nedarbo socialinį draudimą, A. Sapiro teigimu, reikėtų atkreipti dėmesį į 
europietiško anglosaksiško gervės valstybės modelio ir amerikietiškojo skirtu-
mus. Pagal nedarbo išmokų dydžius europietiškas modelis panašus į kontinentinį 
bei šiaurietišką, nors išmokos santykinai šiek tiek mažesnės.75 Čia verta išskirti 
Jungtinę Karalystę, kuri teikia  santykinai aukšto lygio viešąsias paslaugas.76 Beje, 
šioje šalyje santuoką ar partnerystę sudariusiems asmenims taikoma papildoma 
sutuoktinių išmoka (savita parama šeimoms, būdinga kontinentinio modelio 
gerovės valstybėms).77 O štai amerikietiško anglosaksiško modelio šalyse nedarbo 
socialinio draudimo mastas gana mažas. Išmokos yra labai mažos ir mokamos 
tiems, kurie aktyviai ieško darbo ir be valstybės paramos negali išsiversti.78

Kokie anglosaksiško gerovės valstybės modelio trūkumai? Priešingai nei 
šiaurietiškas ar kontinentinis modeliai, šis kritikuojamas mažiausiai. Efektyvumo 
požiūriu dėl lanksčių darbo santykių modelis yra lanksčiausias ir greitai prisi-
taiko prie globalios ekonomikos pokyčių. Tačiau socialinio teisingumo, apsaugos 
nuo skurdo požiūriu modelis dideliais pranašumais nepasižymi. Dėl didelių dar-

72	Ten	pat,	p.	4–5.
73	Smalskys	V.,	p.	87.
74	Gelissen	A.,	p.	143–144.
75	Sapir	A.,	p.	6.
76	Cousins	M.,	p.	92–93.
77	 	HM	Revenue	&	Customs.	Married	Couple‘s	Allowance	–	includes	civil	partnerships.
78		Sapir	A.,	p.	6.
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bo užmokesčio skirtumų, minimalios socialinės paramos, rinkos mechanizmų 
įtvirtinimo socialinės ir sveikatos apsaugos srityse didėja socialiniai skirtumai. Čia 
galima pritaikyti XIX a. liberalios politikos šūkį, jog vargšų yra visada, o laisvoji 
rinka siūlo daugiau galimybių. Kitaip tariant, tie, kurie sugeba pasinaudoti tomis 
galimybėmis, gyvena geriau, kurie nesugeba, deja, gyvena santykinai prasčiau. 
Būtent prarają tarp turtingųjų ir vargšų smerkia krikščioniškasis socialinis moky-
mas, nes kyla visuomenės susiskaldymo grėsmė. Popiežius Benediktas XVI yra 
atkreipęs dėmesį į „įtampos ir konfrontacijos, kurias sukelia didėjanti nelygybė 
tarp turtingųjų ir vargšų, židinius ir savanaudiško bei individualistinio mentalite-
to, kuris taip pat reiškiasi nereguliuojamu finansiniu kapitalizmu, vyravimą“.79 

Tačiau tai nereiškia, kad bažnyčia ragina pradėti klasių kovą. Ji apeliuoja į so-
cialiai atsakingą pelno siekimą, kad turtingieji padėtų vargšams, taip pat į šeimos, 
bendruomenės stiprinimą, savanorystės skatinimą, kad žmogus rūpintųsi ne vien 
individualių materialinių poreikių tenkinimu, bet ir savo bendruomenės gerove, 
kad būtų užtikrinta kuo didesnė socialinė sanglauda. Tai grindžiama socialinio 
subsidiarumo principu, susijusiu su žmogaus prigimtinių teisių pripažinimu ir 
jų gerbimu, kai prioritetai teikiami asmens vertybėms ir egzistenciniams porei-
kiams. Su tuo susijęs ir solidarumo principas, apjungiantis atskirų individų tikslus 
ir siekius. Taip siekiama santarvės, pagalbos vieni kitiems ir atsakomybės. O visa 
tai garantuoja valstybė.80 

Taigi panašu, jog liberalusis modelis sunkiai derėtų regione, turinčiame 
gilias krikščioniškąsias tradicijas. Nors pastarąjį modelį taip pat galima sieti su 
motyvacijos dirbti ir kurti skatinimu, jis orientuotas į individualizmą, o ne į so-
cialinio stabilumo ir pusiausvyros tarp darbo ir kapitalo užtikrinimą.

2.1.4. viduržemio jūros gerovės valstybės modelis

Šiam modeliui priskiriamos tokios valstybės, kaip Graikija, Italija, Ispani-
ja, Portugalija. Joms būdingos pakankamai didelės senatvės pensijos, didelė jų seg-
mentacija, nes pensijų dydis didele dalimi priklauso nuo mokėtų įmokų dydžio 
ir užimtų pareigų. Nemokamas sveikatos draudimas garantuojamas tik valstybės 
piliečiams. Valstybėse taip pat yra progresiniai pajamų mokesčiai, o  darbo rinka 
pasižymi griežtu darbo santykių reglamentavimu ir santykinai mažomis nedarbo 

79	BNS.	Popiežius	Naujųjų	metų	sveikinime	meldė	„taikos	dovanos“.	Delfi,	2013	m.	sausio	1	d.	<http://www.delfi.lt/
news/daily/world/popiezius-naujuju-metu-sveikinime-melde-taikos-dovanos.d?id=60335445>	[Žiūrėta	2013-01-
02].

80	Kondratienė	V.	Subsidiarumo	principas	ir	jo	taikymas	valstybės	valdymui	ir	vietos	savivaldai,	daktaro	disertacijos	
santrauka.	Mykolo	Riomerio	universitetas.	Vilnius,	2011.
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socialinio draudimo išmokomis, stipriomis profesinėmis sąjungomis. Be to, 
esant tam tikroms sąlygoms dirbantieji gali išeiti į pensiją anksčiau laiko ir gauti 
išankstinę senatvės pensiją.81  

Atrodytų, kad šis modelis panašus į kontinentinį, tačiau dėl didelės 
senatvės pensijų segmentacijos, mažų nedarbo socialinių išmokų, nepakanka-
mos savanorystės, privataus sektoriaus vaidmens teikiant socialinę pagalbą 
Viduržemio jūros gerovės valstybės modeliui priklausančiose šalyse užtikrinamas 
mažesnis socialinis teisingumas. Be to, pietinių Europos valstybių gyvento-
jai Šiaurės europiečių akimis suvokiami kaip karšto temperamento, taisykles 
laužantys ir dirbti tingintys švaistūnai (dėl vadinamųjų siestų). Šią nuostatą tarsi 
pagrįstų didžiulė Graikijos skolų krizė.82 Tiesą sakant, pietiečiai dirba santykinai 
daugiau valandų, tačiau ne taip produktyviai ir konkurencingai kaip šiauriečiai. 
Vis dėlto remiantis išdėstytais motyvais sunku tikėti, kad šių šalių gyvento-
jams būdingas siekis solidarizuotis, socialinės santarvės ir atsakomybės už savo 
bendruomenę jausmas. Socialinio teisingumo požiūriu modelis būtų artimesnis 
anglosaksiškam.

Viduržemio jūros gerovės valstybės modelis bene daugiausiai kri-
tikos sulaukia dėl neefektyvumo. Griežtas darbo santykių reglamentavimas 
neleidžia valstybėms prisitaikyti prie globalios ekonomikos pokyčių ir mažina jų 
konkurencingumą. Paprastai šioms šalims būdingas santykinai didesnis nedarbo 
lygis ir didesnė socialinė atskirtis, prasta apsauga nuo skurdo dėl mažų senatvės 
pensijų, didelės jų segmentacijos, prasto nedarbo draudimo ir šalies galimybių 
neatitinkančio socialinės apsaugos sistemos finansavimo.83 Be to, prastos 
galimybės įsidarbinti jaunimui, ankstyvas darbuotojų išėjimas į pensiją, didelės 
senatvės pensijos, t. y. valstybės socialinės politikos orientavimas į pensininkų ir 
darbus turinčių dirbančiųjų apsaugą, neskatina gyventojų dirbti, kelti kvalifikaciją 
ir kurti, taip užtikrinant socialinę sanglaudą. Atkreiptinas dėmesys, jog šio mode-
lio neefektyvumas buvo viena iš priežasčių, lėmusių pietinių euro zonos šalių 
skolų krizę.84 

Apibendrinant galima teigti, kad siekiant įgyvendinti šeimos institutą 
stiprinančią mokesčių politiką, kad gyventojai būtų skatinami dirbti ir kurti sta-
bilias šeimas, kas turėtų didinti gimstamumą ir ilgalaikėje perspektyvoje spręsti 
visuomenės senėjimo problemą, tinkamiausia orientuotis į kontinentinį gerovės 

81	Sapir	A.,	p.	5.
82	Alesina	A.,	Perotti	R.	Germany	spending	is	not	the	cure.	Completing the Eurozone Rescue: What More Needs 

to Be Done?	A	VoxEU.org	Publication,	2010,	p.	79–81.
83	Sapir	A.,	p.	7–10.
84	Alesina	A.,	Perotti	R.	P.	79–81.
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valstybės modelį, kuriam būdinga socialios rinkos ekonomikos idėja, paremta 
darbo ir kapitalo solidarumu, bendruomenės stiprinimu bei motyvacijos skati-
nimu. Šio modelio įgyvendinimo tinkamumą patvirtina ir tai, kad Lietuvoje yra 
tvirtos katalikų bažnyčios tradicijos, skatinančios pagalbą vieni kitiems, paramą 
šeimai ar bendruomenei. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje nėra 
aiškaus gerovės valstybės modelio – veikiau kelių modelių derinys. Užimtumo 
politikoje taikomi kontinentinio modelio elementai (nors šio modelio šalyse ne-
darbo išmokos šiek tiek mažesnės), o švietimo ir socialinės apsaugos srityje – libe
ralaus (taikomas išmokų gavėjų turto ir pajamų testavimas, senatvės socialiniame 
draudime naudojami rinkos mechanizmai).85 Kita vertus, galima pastebėti nefor-
malios globos ir savanorystės tendencijas. Visa tai rodo, jog yra realus pagrindas 
judėti kontinentinio modelio įgyvendinimo link.

Žinoma, minėtas modelis turi ir trūkumų – pavyzdžiui, darbo santykiai 
reglamentuojami per griežtai, tačiau šioje studijoje nėra svarstomas šio (kaip ir 
kitų) modelio mechaninis „perkėlimas“ į Lietuvą. Studijos kontekste aktualūs tik 
šeimos institutą stiprinantys, t. y. skatinantys motyvaciją kurti stabilias šeimas, 
modelio elementai. Būtent ne kartą minėtas gyventojų pajamų apmokestini-
mas atsižvelgiant į šeiminę padėtį, kuris Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje taikomas kaip materialinės paskatos instrumentas tokių šeimų 
kūrimui, detaliau pristatomas kitame poskyryje, jį mėginant palyginti su Lietu-
voje šiuo metu galiojančiomis nuostatomis.

2.2. geroSIoS prAkTIkoS pAvyzDŽIAI
2.2.1. vokietijos federacinės respublikos atvejis

Pagal Vokietijos Federacinės Respublikos pajamų mokesčio įstatymą, 
gyventojų pajamos apmokestinamos taikant progresinius pajamų mokesčius, t.y. 
didėjant pajamoms didėja mokesčio tarifas. Daugiau uždirbantys asmenys vals-
tybei moka didesnius mokesčius, tuo pačiu sumažinama mokestinė našta gau-
nantiesiems mažesnes pajamas. Tai atitinka kontinentiniam modeliui būdingą 
socialinio teisingumo principą ir siekį užtikrinti socialinę sanglaudą. Gyventojų 
pajamos apmokestinamos taikant nuo 14 iki 42 proc. ir 45 proc. tarifus.86 

Pagal pajamų mokesčio įstatymo 32a (1) skirsnį, gyventojų pajamų 
apmokestinimas suskirstytas į penkias pakopas. Plačiau apie tai lentelėje.

85	Smalskys	V.,	p.	88.
86	Einkommensteuergesetz	(EStG).
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1 lentelė. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Vokietijos Federacinėje Respublikoje taikomi gyventojų 
pajamų mokesčio tarifai 87

Metinė pajamų suma (eurais) Taikomas tarifas (eurais)
iki	8130	 0
nuo	8131	iki	13469	 (933,70·y	+	1400)·y
nuo	13470	iki	52881	 (228,74·z	+	2397)·z	+	1014
nuo	52882	iki	250730	 0,42·x	–	8196
nuo	250731	 0,45·x	–	15718

Čia: y – viena dešimt tūkstantoji sumos, viršijančios 8130 eurų, dalis, 
z – viena dešimt tūkstantoji sumos, viršijančios 13469 eurus, dalis, x –suma, nuo 
kurios skaičiuojamas pajamų mokestis (ne mažesnė kaip 52882 eurai (EUR)).

Beje, atskaičius pajamų mokestį, nuo likusios sumos sumokami solida-
rumo ir bažnyčios mokesčiai. Solidarumo mokesčio tarifas, kurį moka buvusios 
Vokietijos Federacinės Respublikos gyventojai, siekia 5,5 proc. Surinktos lėšos 
naudojamos remti buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos socialinę ir 
ekonominę plėtrą. Bažnyčios mokesčio tarifai siekia 8-9 proc. (priklausomai nuo 
žemės). Jį moka katalikų ar protestantų bendruomenėms priklausantys gyven-
tojai.

Pažymėtina, jog šios nuostatos taikomos vienišiems asmenims, o 
susituokusių asmenų (kalbama tik apie vyro ir moters santuoką, nes Vokie-
tijos teisė taip apibrėžia  šeimos institutą) pajamos apmokestinamos daug 
palankesnėmis sąlygomis. Pajamų mokesčio įstatymo 26b punkte nustatyta, kad 
„susituokusių asmenų uždirbtos pajamos yra sudedamos ir jiems priskiriamos 
bendrai, o tada sutuoktiniai laikomi vienu mokesčių mokėtoju“.88  Be to, 32a (5) 
punkte įtvirtinta skaidymo procedūra (vok. – SplittingVerfahren), sumažinanti 
mokestinę naštą susituokusiems asmenims, kai jie gauna skirtingo dydžio pa-
jamas. Taigi lyginant su našta, kuri tektų, jei sutuoktiniai būtų apmokestinami 
atskirai, sutuoktinių mokestinė našta yra mažesnė. Tai atitinka solidarumo 
principą tarp sutuoktinių, nes jų bendra pajamų suma apmokestinama vienu 
mokesčio tarifu. Tai reiškia, kad ši suma laikoma lygiaverte kiekvienam sutuok-
tiniui. Taigi pagal skaidymo procedūrą „pajamų mokesčio suma, taikoma bend-
rai įvertintoms sutuoktinių pajamoms, turi būti du kartus didesnė nei ta, kuri 

87	Ten	pat.	Nuo	2013	m.	sausio	1	d.	įsigaliojo	nauji	pajamų	pakopų	dydžiai	ir	formulių,	pagal	kurias	apskaičiuojama	
mokestinė	suma,	pakeitimai.	Informationen	zur	Lohn	und	Gehaltsabrechnung,	InformGeplanter	Einkommen-
steuertarif	2013	und	2014.	<http://www.lohn-info.de/lohnsteuerzahlen.htmlhttp://www.lohn-info.de/lohnsteuer-
zahlen.html>	[Žiūrėta	2013-01-04].

88	Einkommensteuergesetz	(EStG).
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tenka nuo pusės jų bendrai įvertintų pajamų. Todėl pajamos apmokestinamos 
taip, lyg kiekvienas iš sutuoktinių būtų uždirbęs po pusę apmokestinamos pajamų 
sumos“.89  Šią apmokestinimo schemą galima pavaizduoti 2 lentelėje.

2 lentelė. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Vokietijos Federacinėje Respublikoje taikomi gyventojų 
pajamų mokesčio tarifai sutuoktinių porai 90 

 Pusė bendros metinės susituokusių Taikomas tarifas visai bendrai metinei   
 asmenų pajamų sumos (eurais) susituokusių asmenų pajamų sumai (eurais)

iki	8130	 0
nuo	8131	iki	13469	 ((933,70·y	+	1400)·y)·2
nuo	13470	iki	52881	 ((228,74·z	+	2397)·z	+	1014)·2
nuo	52882	iki	250730	 (0,42·x	–	8196)·2
nuo	250731	 (0,45·x	–	15718)·2

Neto pajamų, kurias gautų susituokę ir nesusituokę asmenys, skirtumą, 
galima iliustruoti konkrečiu pavyzdžiu. Tarkime, asmuo, gyvenantis buvusioje 
Rytų Vokietijoje ir nepriklausantis jokiai konfesinei bendruomenei, per mokes-
tinius metus gavo 216000 EUR pajamų, o jo sutuoktinis, kuris taip pat nepriklau-
so jokiai konfesinei bendruomenei, – 42100 EUR. Sutuoktiniai vaikų neturi. Jų 
šeimos bendra gautų pajamų vertė per mokestinius metus yra 258100 EUR. Ka-
dangi sutuoktiniai laikomi vienu mokesčių mokėtoju, pajamų mokestis ir neto 
pajamos apskaičiuojamas taip:

Jeigu asmenys nėra sudarę santuokos ir pajamų mokestį moka atski-
rai, kiekvienas nuo savo gaunamų pajamų, kiekvieno jų metinės neto pajamos 
apskaičiuojamos taip:

Asmens metinės neto pajamos:

Jo sutuoktinio metinės neto pajamos: 

Bendros poros metinės neto pajamos:
133476 + 26940,42 = 160416,42 EUR

258100
2258100 -                   · 0,42 - 8196   · 2 = 166090 EUR

216000 - (216000 · 0,42 - 8196) = 133476 EUR

42100 - (228,74 · 4,21 + 2397) · 4,21 + 1014 = 26940,42 EUR

89	Europos	Teisingumo	Teismo	1999	m.	 rugsėjo	 14	 d.	 sprendimas	 byloje	C-391/97.	 Frans	Gschwind	 v	Finan-
zamt	Aachen-Außenstadt.	European	Court	 reports	1999	Page	 I-05451.	<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0391:en:HTML#SM>	[Žiūrėta	2013-01-04].

90	Ten	pat.	Nuo	2013	m.	sausio	1	d.	įsigaliojo	nauji	pajamų	pakopų	dydžiai	ir	formulių,	pagal	kurias	apskaičiuojama	
mokestinė	suma,	pakeitimai.	Informationen	zur	Lohn	und	Gehaltsabrechnung,	InformGeplanter	Einkommens-
teuertarif	2013	und	2014.	<http://www.lohn-info.de/lohnsteuerzahlen.html>	[Žiūrėta	2013-01-04].
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Neto pajamų, kurias gautų susituokę ir nesusituokę asmenys, skirtu-
mas:

166090 – 160416,42 = 5673,58 EUR
Taigi sutuoktinių pora gauna pajamų mokesčio lengvatą, kuri siekia 

5673,58 EUR per metus, arba 472,80 EUR per mėnesį.
Pajamų apmokestinimas taip pat priklauso nuo tėvų (įtėvių) auginamų 

vaikų (įvaikių) skaičiaus. Auginantiems vaikus (įvaikius) iki 17 m., taip pat 
vyresnius (iki 25 m.), jeigu jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
mokymo ar aukštojo mokslo įstaigose, už pirmą ir antrą auginamą vaiką (įvaikį) 
taikomas 184 EUR mėnesinis papildomas NPD, už trečią – 190 EUR, už ketvirtą 
ir kiekvieną paskesnį – 215 EUR.91

2.2.2. prancūzijos atvejis

Prancūzijoje gyventojų pajamos apmokestinamos progresyviai, o tai 
rodo socialinio teisingumo siekį (3 lentelė). Gyventojų pajamų apmokestini-
mas suskirstytas į šešias pakopas. Paskutinioji pakopa – pajamų apmokestini-
mas 45 proc. tarifu – įvesta tik praėjusių metų pabaigoje.92 Beje, mokesčių pro-
gresyvumo mastas čia bene didžiausias pasaulyje. Jis galėjo būti  dar didesnis, 
nes socialistai, būdami valdžioje, bandė įvesti mokesčių pokyčius, pagal kuriuos 
uždirbantieji daugiau nei 1 mln. EUR turėtų mokėti 75 proc. pajamų mokestį. 
Tiesa, šis socialistų siūlytas pajamų mokestis susidaro iš kelių atskirų mokesčių, 
kuriuos susumavus bendra apmokestinama pajamų dalis ir yra 75 proc.: prie 45 
proc. pajamų mokesčio pajamoms nuo 150 001 EUR ir 4 proc. pajamų mokesčio 
uždirbantiems daugiau kaip pusę milijono eurų siūlytas papildomas 18 proc. 
pajamų, viršijančių vieną milijoną eurų, apmokestinimas bei 8 proc. socialinio 
draudimo įmokos. Vis dėlto šis pajamų apmokestinimo lygis nėra įtrauktas į 
lentelę (3 lentelė), nes 2012 m. gruodžio 29 d. Prancūzijos Konstitucinis Teismas 
tokį apmokestinimą paskelbė prieštaraujančiu Konstitucijai, todėl jis nebus tai-
komas.93 Tačiau socialistai vis dar žada įvesti panašų mokestį, tik pakoreguotą, 
kad jis atitiktų Prancūzijos Konstituciją. 2012 m. gautos pajamos juo apmokesti-
namos nebus.

91	KPMG	 International	Cooperative.	Germany	–	 Income	Tax.	<http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/taxation-international-executives/germany/pages/income-tax.aspx#2>	[Žiūrėta	2013-01-06].

92	French-Property.com.
93	FIDAL.	Information	note.	Year-end	tax	changes:	Finance	Act	for	2013	and	3rd	corrective	finance	act	for	2012.	
2013	m.	 sausio	 3	 d.,	 p.	 6.	 <http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnews-
flash/Documents/france-jan4-2013.pdf>	[Žiūrėta	2013-01-16].
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3 lentelė. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Prancūzijoje taikomi gyventojų pajamų mokesčio tarifai94 

 Metinė pajamų suma (eurais) Taikomas tarifas (proc.)
iki	5963	 0
nuo	5964	iki	11896	 5,5
nuo	11897	iki	26420	 14
nuo	26421	iki	70830	 30
nuo	70831	iki	150000	 41
nuo	150001	 45

Be lentelėje pateiktų duomenų, galima paminėti laikiną mokestį (pranc. 
– contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), įvestą  2012 m. dar prezidento 
Nicolas Sarkozy. Juo pajamos apmokestinamos taip: nuo 250 000 iki 500 000 EUR 
– 3 proc., o nuo 500 001 EUR – 4 proc. tarifu. Sutuoktinių ar partnerystę suda-
riusioms poroms apmokestinimo ribos dvigubai didesnės (500 000- 1 mln. EUR 
– 3 proc., daugiau kaip 1 mln. EUR – 4 proc.). 95  

Prancūzijoje pajamų apmokestinimas, panašiai kaip ir Vokietijoje, yra 
susietas su asmens šeimine padėtimi. Todėl metinės pajamos skaičiuojamos ne 
nuo kiekvieno žmogaus atskirai, o nuo viso namų ūkio kaip vieno fizinio vie-
neto. Tai sumažina mokestinę naštą susituokusiems ar civilinę partnerystę (su 
skirtingos ar tos pačios lyties partneriu) sudariusiems asmenims, jeigu jie gau-
na skirtingo dydžio pajamas. Jiems tenkanti finansinė našta yra mažesnė nei jie 
būtų apmokestinami atskirai. Tiesa, sutuoktinių ar partnerių poros gali pildyti ir 
atskiras pajamų deklaracijas, jeigu to pageidauja. Taigi sutuoktinių ar partnerių 
pajamos yra sudedamos ir jiems priskiriamos bendrai, o sutuoktiniai laikomi 
vienu mokesčių mokėtoju. Be to, iš bendros pajamų sumos yra atimamas NPD, 
kuris sudaro 10 proc. per metus gautų pajamų. Atkreiptinas dėmesys, kad NPD 
turi apatinę ir viršutinę ribas – atitinkamai 480 ir 12000 EUR.  Tai reiškia, kad jei 
pajamos nesiekia 4800 EUR, NPD bus 480 EUR, o jei pajamos viršija 120000 EUR 
– 12000 EUR.96 Kitais atvejais NPD yra 10 proc. nuo gautų pajamų.

Pažymėtina, kad pajamų apmokestinimas priklauso nuo vaikų (įvaikių), 
auginamų šeimoje, skaičiaus. Kiekvienas papildomas vaikas (įvaikis) iki 18 m., 
taip pat iki 21 m., jeigu jis negauna su darbo santykiais susijusių pajamų, arba iki 

94	French-Property.com.
95	Gregory	C.	French	Income	Tax.	2013	m.	sausio	mėn.	<http://www.cabinetgregory.com/FRincTax.htm>	[Žiūrėta	
2013-01-16].

96	French-Property.com.
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25 m., jeigu jis studijuoja, sumažina šeimos mokestinę naštą. Pirmieji du vaikai 
(įvaikiai) laikomi vienu šeimos nariu, t. y. kiekvienas sudaro po pusę šeimos na-
rio, o trečiasis, ketvirtasis ir kiekvienas paskesnis atstoja po vieną šeimos narį.97 
Taip skaičiuoti galima todėl, jog, kaip minėta, šeimos narių pajamos yra sumuo-
jamos ir apmokestinamos bendrai.

Tai galime iliustruoti pavyzdžiu.98 Tarkime, vienas sutuoktinis uždirba 
80 tūkst. EUR, o kitas – 20 tūkst. EUR. Šeimoje yra du vaikai. Tai reiškia, kad 
šeimą sudaro trys vienetai: vyras, žmona ir du vaikai kaip vienas vienetas. Sudėjus 
visas pajamas, bendros namų ūkio pajamos – 100 tūkst. EUR. Pajamų mokestis 
apskaičiuojamas taip. Pirmiausiai iš kiekvieno šeimos nario gautų pajamų ati-
mamas NPD (10 proc.):

80000 - (80000 · 0,1) = 72000 EUR 
20000 - (20000 · 0,1) = 18000 EUR

Sudėję šias sumas gauname pajamas, nuo kurių skaičiuojamas pajamų 
mokestis:

72000 + 18000 = 90000 EUR.
Ši suma dalinama iš šeimos narių skaičiaus – šiuo atveju iš 3, nes, kaip 

minėta, du vaikai atitinka vieną šeimos narį:

             = 3000 EUR

Pagal 3 lentelėje pateiktas apmokestinimo pakopas apskaičiuojame 
gyventojų pajamų mokestį vienam šeimos nariui:

5963 · 0 = 0 EUR;
(11896 - 5964) · 0,055 = 326,26 EUR;

(26420 - 11897) · 0,14 = 2033,22 EUR;
(30000 - 26421) · 0,3 = 1073,70 EUR.

Gautos sumos sudedamos:
0 + 326,26 + 2033,22 + 1073,70 = 3433,18 EUR.

Tai yra mokėtina pajamų mokesčio suma vienam šeimos nariui. Norint 
gauti sumą, skirtą visam namų ūkiui, ši suma dauginama iš šeimos narių skaičiaus, 
t. y. iš 3:

3433,18 · 3 = 10299,54 EUR.
Šeimos metinės neto pajamos:

90000 – 10299,54 + 8000 + 2000 = 89700,46 EUR.

97	KPMG	 International	 Cooperative.	 France	 –	 Income	Tax.	 <http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/
articlespublications/taxation-international-executives/france/pages/income-tax.aspx>	[Žiūrėta	2013-01-18].

98	Streetwise-France.com.	French	Taxes.	<http://streetwise-france.com/tax-france.htm>	[Žiūrėta	2013-01-18].
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Siekiant palyginti, kiek vaikų turinčios šeimos sumoka mažiau pajamų 
mokesčio, vertėtų apskaičiuoti, kiek pajamų mokesčio sumoka vaikų neturin-
ti šeima, t. y. namų ūkis, kurį sudaro du šeimos nariai. Tarkime, kiekvieno iš 
sutuoktinių metinės pajamos, kaip ir pirmuoju atveju, yra 80 tūkst. ir 20 tūkst. 
EUR. Tolesni skaičiavimai yra lygiai tokie patys kaip ir pirmuoju atveju. Tačiau 
bendra suma, nuo kurios skaičiuojamas pajamų mokestis, dalijama iš 2, nes 
šeimoje yra tik du nariai:

             = 45000 EUR

Pajamų mokestis vienam šeimos nariui apskaičiuojamas pagal 3 lentelėje 
pateiktas apmokestinimo pakopas:

5963 · 0 = 0 EUR;
(11896 - 5964) · 0,055 = 326,26 EUR;

(26420 - 11897) · 0,14 = 2033,22 EUR;
(45000 - 26421) · 0,3 =5573,70 EUR.

Mokėtina pajamų mokesčio suma vienam sutuoktiniui:
0 + 326,26 + 2033,22 + 1073,70 = 7933,18 EUR.

Mokėtina pajamų mokesčio suma visam namų ūkiui:
7933,18 · 2 = 15866,36 EUR.

Sutuoktinių poros metinės neto pajamos:
90000 – 15866,36 + 8000 + 2000 = 84133,64 EUR.

Iš šių dviejų pavydžių matome, kad šeima, turinti du vaikus, sumokės 
5566,82 EUR mažesnį pajamų mokestį nei šeima, neturinti vaikų. Taikydama 
tokį gyventojų pajamų mokesčio mechanizmą, Prancūzija sukuria ypač palankią 
mokestinę aplinką daugiavaikėms šeimoms, todėl nenuostabu, kad šalis yra viena 
iš pirmaujančių Europoje pagal gimstamumo lygį. 

Žemiau pateiktoje lentelėje galima palyginti taikomą gyventojų pajamų 
mokestį atsižvelgiant į šeiminę padėtį ir šeimos dydį. Tariama, kad kiekvieno iš 
sutuoktinių metinė gaunamų pajamų suma yra atitinkamai 80 tūkst. ir 20 tūkst. 
EUR, o asmens, nesudariusio santuokos, – 100 tūkst. EUR. Skaičiavimai atlikti 
taip, kaip ir pastaruosiuose dviejuose pavyzdžiuose.

90000
2
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4 lentelė. Prancūzijoje priklausomai nuo šeimos dydžio sumokamas GPM

Šeimos dydis GPM (eurais) Sumokamo GPM dalis 
    nuo gautų pajamų (proc.)
Asmuo	nesudaręs	santuokos	ar	civilinės	partnerystės	 23541,47	 23,54
Šeima	be	vaikų	(vyras	ir	žmona)	 15866,36	 15,87
Šeima	su	vienu	vaiku	 13082,95	 13,08
Šeima	su	dviem	vaikais	 10299,54	 10,3
Šeima	su	trimis	vaikais	 7242,72	 7,24
Šeima	su	keturiais	vaikais	 5903,40	 5,9
Šeima	su	penkiais	vaikais	 4564,08	 4,56
Šeima	su	devyniais	vaikais	 1669,80	 1,67

2.2.3. Jungtinės karalystės atvejis

Jungtinėje Karalystėje galioja progresinė pajamų mokesčių sistema (5 
lentelė). Nors anglosaksiškam gerovės valstybės modeliui socialinio teisingumo 
užtikrinimas nėra svarbesnis už efektyvumą, tokia mokesčių sistema rodo siekį 
užtikrinti socialinę sanglaudą ir išvengti visuomenės susiskaldymo. 

5 lentelė. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje taikomi gyventojų pajamų 
mokesčio tarifai 99 

 Metinė pajamų suma (svarais sterlingų) Taikomas tarifas (proc.)
nuo	0	iki	2790	 10*
nuo	0	iki	32010	 20
nuo	32011	iki	150000	 40
nuo	150000	 45

* 10 proc. pajamų mokesčio tarifas taikomas tik santaupoms. Jei atėmus NPD apmokestinamų pajamų 
suma yra didesnė nei 2790 svarų sterlingų (GBP), 10 proc. tarifas nėra taikomas.

Pažymėtina, jog dirbantiesiems taip pat taikomas NPD, kurio dydis 
priklauso nuo gaunamų pajamų dydžio ir dirbančiojo amžiaus. Gyventojams, 
kurie per metus gauna iki 100000 GBP su darbo santykiais susijusių ar jų esmę 
atitinkančių pajamų ir yra ne vyresni kaip 64 m., taikomas 9440 GBP metinis 

99	HM	Revenue	&	Customs.	Income	tax	rates	and	allowances,	Income	tax	rates	and	taxable	bands.	<http://www.
hmrc.gov.uk/rates/it.htm>	[Žiūrėta	2013-01-06].
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NPD, gyventojams kurie per metus gauna iki 26100 GBP ir kurių amžius nuo 
65 iki 74 m., taikomas 10500 GBP metinis NPD, o vyresniems kaip 75 m. gyven-
tojams, kurie per metus gauna iki 26100 GBP, – 10660 GBP metinis NPD. Už 
kiekvienus 2 GBP, viršijančius 100000 arba 26100 GBP ribą (priklausomai nuo 
amžiaus), NPD mažėja atitinkamai 1 GBP.100  Pažymėtina, kad vyresniems nei 
64 m. gyventojams NPD gali mažėti iki bazinio dydžio, t. y. iki 9440 GBP. Tačiau 
jei gyventojo, nepriklausomai nuo amžiaus, metinės pajamos viršija 100000 GBP, 
NPD gali mažėti ir žemiau bazinio dydžio, t. y. vyresniems nei 64 m. gyventojams 
nebetaikoma minimali NPD riba.

Taigi gyventojai, per metus uždirbantys daugiau nei 100000 arba 26100 
GBP, patiria dvigubą mokesčių progresyvumą, susijusį su pajamų apmokestinimu: 
tiek per GPM, tiek per NPD. Darbingo amžiaus gyventojams taikomas mažesnis 
NPD nei nedarbingo, tačiau jis ima mažėti nuo didesnės nei ribinė pajamų sumos 
(nedarbingo amžiaus gyventojams, per metus gaunantiems iki 100000 GBP, NPD 
mažėja iki bazinio). Atkreiptinas dėmesys, kad ta ribinė pajamų suma nedarbingo 
amžiaus gyventojams yra mažesnė nei darbingo amžiaus. Jeigu darbingo ir ne-
darbingo amžiaus gyventojai per metus gauna tokio paties dydžio bruto pajamas, 
didesnę neto pajamų dalį gauna nedarbingo amžiaus gyventojas. Tad čia galima 
įžvelgti tam tikrą kartų solidarumo principą, kuriuo siekiama užtikrinti geresnę 
gyvenimo kokybę pagyvenusiems, tačiau tebedirbantiems gyventojams, kurie 
greičiausiai dėl sumažėjusio produktyvumo uždirba santykinai mažiau nei dar-
bingo amžiaus gyventojai. Beje, kaip minėta ankstesniame skyriuje, toks solida-
rumo principas priartina Jungtinę Karalystę prie kontinentinio modelio gerovės 
valstybių.

Kalbant apie paramą šeimoms, santuoką ar civilinę partnerystę sudaręs 
gyventojas, jei vienas iš sutuoktinių ar partnerių yra ne jaunesnis kaip 75 m., gali 
gauti sutuoktinių išmoką, siekiančią nuo 2960 iki 7915 GBP per metus, tačiau per 
mėnesį išmokama tik 10 proc. visos sumos, t. y. nuo 296 iki 791,50 GBP. Tikslus 
dydis priklauso nuo prašančiojo sutuoktinio ar partnerio amžiaus ir gaunamų 
pajamų. Jį galima apskaičiuoti pagal tokį modelį. Tarkime, vienas iš sutuoktinių 
yra 80 m. ir per mokestinius metus gavo 31500 GBP pajamų. Jam taikomas NPD 
– 10 660 GBP. Ribinė pajamų suma, nuo kurios NPD ima mažėti, – 26100 GBP. 
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju, t. y. apskaičiuojant skirtiną išmoką, už 
kiekvienus 2 GBP, viršijančius 100000 GBP (darbingo amžiaus gyventojams) arba 
26100 GBP (nedarbingo amžiaus gyventojams) ribą, NPD mažinamas atitinka-

100	Ten	pat.	
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mai 1 GBP iki bazinio NPD dydžio (9440 GBP)101 Tuomet suma, kuria mažėja 
NPD:

             = 2700 GBP

Taikomas NPD:
0 + 326,26 + 2033,22 + 1073,70 = 3433,18 EUR.

Sutuoktinių išmokos apskaičiavimui taikomas bazinis 9440 GBP NPD.
Skirtumas tarp sutuoktinių išmokai apskaičiuoti taikomo bazinio NPD 

ir pajamų mokesčio sumai apskaičiuoti taikomo NPD:
9440 – 7960 = 1480 GBP

Mėnesio sutuoktinių išmoka:
(7915 - 1480) · 0,1 = 643,50 GBP;

Pažymėtina, kad sutuoktinių išmoka skiriama sutuoktiniui ar partne-
riui, kuris moka pajamų mokestį ir gauna didesnes pajamas. Tuo atveju, kai jis 
nebemoka pajamų mokesčio arba mokesčio suma nėra pakankamai didelė, kad 
pretenduotų į šią išmoką, ji skiriama jo partneriui, žinoma, jei pastarasis moka 
pajamų mokestį.102

Beje, tėvai (įtėviai), auginantys vaikus (įvaikius), gauna vaiko išmoką, 
kuri mokama iki vaikui sukaks 16 m., o jei vaikas (įvaikis) mokosi bendrojo lavi-
nimo mokykloje ar studijuoja,  – iki jam sukaks 20 m. Išmoka yra dvejopo dydžio: 
20,30 GBP per savaitę mokama vyriausiajam vaikui (įvaikiui) ir 13,40 GBP per 
savaitę – kiekvienam kitam vaikui (įvaikiui). Paprastai išmoka išmokama kas 
mėnesį, bet gali būti mokama ir kas savaitę.103

Apibendrinant galima teigti, kad palankiausias pajamų apmokestinimas 
yra Vokietijoje ir Prancūzijoje, kur sutuoktinių pora laikoma vienu mokesčių 
mokėtoju. Tačiau mokestinė našta mažėja tik tada, kai abu sutuoktiniai gauna 
skirtingo dydžio pajamas. Vienintelis trūkumas, ypač Vokietijoje, – sudėtingas ir 
daug išlaidų reikalaujantis pajamų mokesčio sistemos administravimas. Tuo tar-
pu Jungtinėje Karalystėje sutuoktinių pora gali gauti sutuoktinių išmoką, tačiau 
bent vienas iš sutuoktinių turi būti ne jaunesnis kaip 75 m. Pažymėtina, kad šioje 
šalyje šeima nėra laikoma vienu mokesčių mokėtoju.

31500 - 26100
2

101	HM	Revenue	&	Customs.	Married	Couple‘s	Allowance	–	includes	civil	partnerships.
102	Ten	pat.
103	HM	Revenue	&	Customs.	What	is	Child	Benefit?	<http://www.hmrc.gov.uk/childbenefit/start/who-qualifies/what-					
is-childbenefit.htm>		[Žiūrėta	2013-01-06].
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Koks variantas tinkamiausias Lietuvai? Visų pirma reikia pažymėti, kad 
Lietuvoje yra proporcinė pajamų mokesčio sistema, tačiau pajamų apmokestini-
mo progresyvumas vykdomas per NPD, kurio diferenciacija nėra didelė.104 Jeigu 
sutuoktinių gaunamos skirtingo dydžio pajamos, tarp kurių skirtumas yra nedide-
lis, t. y. abiejų sutuoktinių gaunamoms pajamoms taikomas skirtingas NPD, būtų 
sudedamos ir jiems priskiriamos bendrai, o sutuoktinių pora būtų laikoma vienu 
mokesčių mokėtoju, mokestinė našta sutuoktinių porai nesumažėtų, lyginant su 
našta, jei jų gaunamos pajamos nebūtų sudedamos ir jiems priskiriamos bendrai, 
o sutuoktinių pora nebūtų laikoma vienu mokesčių mokėtoju. Be to, jeigu sutuok-
tiniai būtų laikomi vienu mokesčių mokėtoju, tačiau skirtumas tarp jų gaunamų 
pajamų būtų didelis, t. y. vieno iš sutuoktinių gautoms pajamoms būtų taikomas 
NPD, o kito – netaikomas, tačiau bendrai apmokestinamoms jų pajamoms NPD 
nebūtų taikomas, mokestinė našta sutuoktinių porai netgi padidėtų, lyginant su 
našta, jei kiekvieno iš sutuoktinių gautos pajamos būtų apmokestinamos atskirai.

Jeigu būtų įgyvendintas Jungtinės Karalystės modelis, mokestinė našta 
mažėtų tik senyvo amžiaus sutuoktinių poroms arba poroms, kuriose vienas iš 
sutuoktinių yra ne jaunesnis kaip 75 m. (amžiaus riba gali būti nustatyta ir ki-
tokia). Tačiau Lietuvai tinkamiausias toks gyventojų pajamų apmokestinimas, 
kuris skatintų dirbti ir kurti stabilias šeimas, didintų gimstamumą ir ilgalaikėje 
perspektyvoje padėtų spręsti visuomenės senėjimo problemą. Todėl geriausias 
būtų tarpinis variantas: sutuoktinių gautos pajamos nebūtų sudedamos ir jiems 
priskiriamos bendrai, o pora nebūtų laikoma vienu mokesčių mokėtoju, taip pat 
nebūtų taikomas amžiaus cenzas bent vienam iš sutuoktinių. Detali šio varianto ir 
jo įgyvendinimo galimybės analizė atliekama kitame skyriuje.

104	Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(Žin.,	2002,	Nr.	73-3085).	
105		Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(Žin.,	2002,	Nr.	73-3085).
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3. gALIMyBĖ ĮgyvenDInTI LIeTUvoJe

Atsižvelgiant į ankstesniame skyriuje aptartus gerosios praktikos 
pavyzdžius, susijusius su palankesniu gyventojų pajamų apmokestinimu, kuris 
skatintų gyventojus dirbti ir kurti stabilias šeimas, o tai turėtų didinti gimstamumą 
ir ilgalaikėje perspektyvoje spręsti visuomenės senėjimo problemą, Lietuvai 
tinkamiausio varianto ir jo įgyvendinimo analizę derėtų pradėti nuo dabar 
galiojančios gyventojų pajamų apmokestinimo schemos aptarimo. Tinkamiau-
sios šeimos institutą stiprinančios ir gimstamumą skatinančios mokesčių poli-
tikos, numatančios palankesnį apmokestinimą santuokos pagrindu sudarytoms 
bei vaikus auginančioms šeimoms, įgyvendinimo analizė atliekama nagrinėjant 
tokios politikos poveikį demografinėms tendencijoms ir konkurencingumui bei 
įvertinant administracinę ir finansinę naštą valstybės biudžetui.

3.1. eSAMA gyvenToJų pAJAMų ApMokeSTInIMo 
SCheMA

Pagal galiojantį Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymą, šalyje yra proporcinė pajamų mokesčio sistema, t. y. taikomo mokesčio 
tarifas nepriklauso nuo gaunamų pajamų dydžio. Mokesčio tarifai yra 15 ir 20 
proc., taip pat 5 proc. lengvatinis tarifas. 15 proc. tarifas taikomas visoms su darbo 
ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, 20 proc. – pajamoms 
iš paskirstyto pelno (dividendams), o 5 proc. – individualios veiklos pajamoms.105 

Gyventojai, gaunantys su darbo santykiais susijusias ar jų esmę atitinkančias pa-
jamas taip pat moka 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmokas106 bei 3 proc. 
socialinio draudimo įmokas.107 

Pažymėtina, kad nors taikomas proporcinis pajamų mokestis, pajamų 
apmokestinimo progresyvumas išlaikomas per diferencijuotą NPD: kuo didesnės 
pajamos, tuo mažesnis NPD. Mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal tokią 
formulę:

105	Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(Žin.,	2002,	Nr.	73-3085).
106		Lietuvos	Respublikos	sveikatos	draudimo	įstatymas	(Žin.,	1996,	Nr.	55-1287).
107		Lietuvos	Respublikos	valstybinio	socialinio	draudimo	fondo	biudžeto	2013	metų	rodiklių	patvirtinimo	įstatymas.				
2012	m.	gruodžio	20	d.	Nr.	XII-66,	(Žin.,	2012-12-29,	Nr.	154-7919).
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NPD = 470 – 0,2 · (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę 
atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800)108 

Tai reiškia, kad jei gyventojo mėnesio pajamos neviršija 800 Lt, jam 
taikomas 470 Lt NPD. Pajamoms didėjant NPD mažėja (mėnesio pajamoms 
didėjant 100 Lt, NPD mažėja 20 Lt). Didesnėms nei 3150 Lt pajamoms NPD nėra 
taikomas.

Minėtame įstatyme taip pat numatyta parama neįgaliesiems (priklau-
somai nuo darbingumo lygio taikomas 600 arba 800 Lt papildomas NPD) bei 
vaikus (įvaikius) auginančioms šeimoms. Tėvams (įtėviams), auginantiems vaikus 
(įvaikius) iki 18 m., taip pat vyresnius, jei jie mokosi dieninėse bendrojo lavini-
mo mokyklose, už pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 100 Lt papildomas NPD (to-
liau – PNPD), už antrą ir kiekvieną paskesnį – po 200 Lt. Jei tėvai (įtėviai) kartu 
augina vaikus (įvaikius), PNPD dalijamas per pusę kiekvienam iš tėvų (įtėvių). 
Pažymėtina, jog šie dydžiai nepriklauso nuo gaunamų pajamų dydžio.109 

Taigi vaikų skaičius šeimoje leidžia sumažinti mokestinę naštą ir padi-
dinti grynųjų pajamų kiekį. Tačiau, kaip rodo gimstamumo ir visuomenės 
senėjimo statistika (žr. 1 skyrių), to nepakanka norint pasiekti optimalų gimsta-
mumo lygį (per 2 kūdikius vienai moteriai) bei, kiek galima labiau, užtikrinti, 
kad ilgalaikėje perspektyvoje nedarbingo ir darbingo amžiaus gyventojų santy-
kis didėtų ne taip sparčiai kaip prognozuojama. Todėl būtini papildomi paramos 
šeimai mechanizmai – kaip materialinės paskatos instrumentai tvirtoms ir stabi-
lioms šeimoms kurti.

3.2. ŠeIMoS InSTITUTą STIprInAnTI Ir gIMSTAMUMą 
SkATInAnTI MokeSČIų poLITIkA LIeTUvoJe

Praeitame skyriuje minėta, kad Lietuvai, atsižvelgiant į joje galiojančią 
gyventojų pajamų mokesčio sistemą bei gerosios praktikos pavyzdžius, tinkamiau-
sias palankesnis šeimos pajamų apmokestinimas, pagal kurį sutuoktinių gauna-
mos pajamos nebūtų sudedamos ir jiems priskiriamos bendrai, o pora nebūtų 
laikoma vienu mokesčių mokėtoju, kaip ir yra pagal dabar galiojančią pajamų 
apmokestinimo schemą, taip pat nebūtų taikomas vyresnio amžiaus cenzas 
bent vienam iš sutuoktinių, nuo kurio sutuoktinių pora gali tikėtis sutuoktinių 
išmokos, kaip yra Jungtinėje Karalystėje, nes, atsižvelgiant į ribotus finansinius 

108		Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(Žin.,	2002,	Nr.	73-3085).
109	Ten	pat.	
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išteklius ir krikščioniškąsias vertybes, svarbiausia, kad būtų remiamos jaunos, 
valstybės ateitį kuriančios šeimos. Tokiu atveju geriausia numatyti papildomą 
NPD sutuoktiniams, kurie gauna su darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais 
susijusias pajamas. Žinoma, laikantis socialinio teisingumo principo, šis dydis 
taip pat turėtų būti diferencijuotas, nes dideles pajamas gaunančiai sutuoktinių 
porai tokia parama, ypač žinant ribotas valstybės finansines galimybes, nebūtų 
tikslinga.

Kita vertus, parama šeimai turėtų būti kompleksinė, t. y. neturėtų būti 
remiamos vien sutuoktinių poros. Atsižvelgiant į prastą gimstamumo lygį šalyje, 
reikėtų svarstyti galimybę padidinti PNPD vaikams. Tai užtikrintų didesnę paramą 
daugiavaikėms šeimoms, santuokos nesudariusiems ar vienišiems tėvams. Juk 
vieniša daugiavaikė motina, savo vaikams siekianti užtikrinti kuo kokybiškesnes 
gyvenimo sąlygas, kad jie taptų dorais savo valstybės ateitį kuriančiais piliečiais, 
yra didelė vertybė.

Taigi šeimos institutą stiprinanti ir gimstamumą skatinanti mokesčių 
politika, nukreipta į tokį gyventojų pajamų apmokestinimą, kad jie būtų skati-
nami dirbti ir užsidirbti bei kurti stabilias šeimas, turėtų būti įgyvendinama nu-
matant papildomą NPD sutuoktiniams ir didinant PNPD vaikams. Pažymėtina, 
jog tokie pajamų apmokestinimo sistemos pokyčiai neturėtų neigiamos įtakos 
verslui, kuriam labai svarbus mokesčių sistemos stabilumas, nes nedidintų 
mokestinės naštos darbo jėgai bei leistų darbdaviams mokėti didesnius atlygini-
mus, o darbuotojui tai garantuotų didesnes grynąsias pajamas. Be to, parama 
šeimoms per NPD yra daug efektyvesnė nei per socialines pašalpas, kurios neska-
tina žmogaus dirbti – mat uždirbęs papildomą litą žmogus pašalpą praranda. Tuo 
tarpu papildomas NPD užtikrina paramą tik tuomet, jei žmogus dirba ir moka 
mokesčius. Vis dėlto kyla klausimas, kokie turėtų būti minėtos paramos dydžiai ir 
kaip būtų finansuojamas dėl to didėsiantis valstybės biudžeto deficitas, nes GPM 
būtų atskaitomas nuo mažesnės pajamų sumos.

Atsakant į šį klausimą pirmiausiai vertėtų pažymėti tai, jog nuo 2012 m. 
rugpjūčio 1 d. minimali mėnesio alga (toliau – MMA) buvo padidinta nuo 800 
iki 850 Lt,110  o nuo 2013 m. sausio 1 d. – nuo 850 iki 1000 Lt.111 Kartu atkreiptinas 
dėmesys, kad nuo 2009 m. kovo mėn. įsigaliojo GPM įstatymo pataisos, kurio-
mis nustatytas diferencijuotas NPD (nuo 470 iki 0 Lt)112 – iki tol jis nepriklausė 

110	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2012	m.	birželio	20	d.	nutarimas	Nr.	718	„Dėl	minimaliojo	darbo	užmokesčio	
didinimo“	(Žin.,	2012,	Nr.	70-3608).

	 	Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(Žin.,	2002,	Nr.	73-3085).
111 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 	 2012	 m.	 gruodžio	 19	 d.	 nutarimas	 Nr.	 1543	 „Dėl	 minimaliojo	 darbo	
užmokesčio	didinimo“	(Žin.,	2012,	Nr.	152-7772).

112	Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(	Žin.,	2002,	Nr.	73-3085).
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nuo gaunamų pajamų dydžio, tačiau nuo to laiko nė karto nebuvo didinamas. Tai 
reiškia, jog didinant MMA dirbančiajam didėjo ne tik grynosios pajamos, bet ir 
mokestinė našta (kai MMA buvo 800 Lt, pajamų mokestis siekė 49,5 Lt, MMA pa-
didinus iki 850 Lt pajamų mokestis siekė 58,5 Lt, padidinus iki 1000 Lt – 85,5 Lt). 
Taip pat dėl dirbančiųjų viešajame sektoriuje atlyginimų bei kitų išmokų, tiesio-
giai susijusių su MMA dydžiu, padidėjo ir valstybės biudžeto išlaidos, pavyzdžiui, 
dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis didėjimo. MMA didinimas iki 1000 Lt iš 
valstybės biudžeto pareikalavo 223,3 mln. Lt papildomų lėšų, tiesa, metinis sumi-
nis poveikis viešiesiems finansams yra minimalus ir teigiamas – valstybės paja-
mos padidėjo 3,1 mln. Lt, nes nebuvo didinamas NPD, todėl gaunama daugiau 
GPM pajamų, padengiančių nuostolį dėl MMA didinimo.113 

Norint, kad didesnis NPD šiek tiek paskatintų vartojimą ir pagausintų 
valstybės biudžeto pajamas iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), re miant 
santuokos pagrindu sudarytas šeimas sutuoktiniams būtų tikslinga padidinti 
NPD nuosaikiai – iki 520 Lt. Tokiu atveju, jei abu ar vienas iš sutuoktinių uždirbtų 
MMA, pajamų mokestis būtų ne 85,5, o 58,5 Lt. Sutuoktiniams taikomas mėnesio 
NPD būtų apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

NPD = 520 – 0,2 · (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę 
atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 850) 

Žvelgiant iš ateities perspektyvos, verta pažymėti, kad augant šalies 
ekonomikai NPD turėtų būti didinamas ne tik sutuoktiniams. Atsižvelgiant į 
dabartines kainas ir gyventojų perkamąją galią, visiems gyventojams NPD turėtų 
siekti apie 1000 Lt. Žinoma, išlaikant paramą santuoka grindžiamai šeimai, NPD 
sutuoktiniams turėtų būti šiek tiek didesnis. Tačiau tokie sprendimai turėtų būti 
pamatuoti, įvertinant valstybės finansines galimybes, kad nebūtų neigiamai 
paveiktas viešųjų finansų stabilumas.

Kalbant apie PNPD vaikams didinimą, atkreiptinas dėmesys, kad būta 
siūlymų tai daryti. Nacionalinis aktyvių mamų sambūris, siekdamas, kad būtų 
užtikrinta geresnė gyvenimo kokybė vaikams, siūlė didinti PNPD iki pus antro 
valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio – 525 Lt. Pagrindinis ar-
gumentas – „vaikai, kurių tėvai uždirba per mažai ir negarantuoja jiems VRP 
dydžio pajamų, yra apmokestinami“.114 Anot sambūrio atstovų, remiant sunkiai 

113	 Lietuvos	 Respublikos	 finansų	 ministerija.	 Minimalios	 mėnesinės	 algos	 (MMA)	 didinimo	 poveikis	 valstybės	
biudžetui.	2011	m.	spalio	6	d.	<http://www.finmin.lt/web/finmin/koment/mma_didpov>	[2013-01-31].

114		Nacionalinis	aktyvių	mamų	sambūris.	Išgyvenimui	būtina	suma	–	be	mokesčių!	<http://peticijos.lt/visos/6029http://	
peticijos.lt/visos/6029>	[Žiūrėta	2013-01-31].
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besiverčiančius piliečius, VRP yra kriterijus, geriausiai leidžiantis įvertinti kiek-
vieno asmens šeimoje pragyvenimui būtinas pajamas.115 Tačiau čia reikia at-
kreipti dėmesį į du dalykus. Pirma, nebūtų galima sutikti su tuo, jog vaikai yra 
apmokestinami – vaikus auginantiems tėvams už pirmą vaiką taikomas 100 Lt 
PNPD, už antrą ir kiekvieną paskesnį – po 200 Lt. Kitas dalykas, ar tokia parama 
pakankama. Antra, VRP tikslas – „sumažinti pajamų diferenciaciją tarp atskirų 
gyventojų grupių, sušvelninti vartojimo prekių ir paslaugų kainų didėjimo įtaką 
dėl objektyvių priežasčių nepakankamas pajamas gaunantiems gyventojams [...] 
bei padidinti jų mokumą“.116  Tai pajamos, kurias remia valstybė tei kdama tam 
tikros formos socialinę paramą. Pavyzdžiui, jeigu vaikus auginantys tėvai uždirba 
per mažai – vienam šeimos nariui tenka ne daugiau kaip pusantro valstybės 
remiamų pajamų dydžio, t. y. 525 Lt, – tokia šeima įgyja teisę gauti būsto šildymo 
išlaidų kompensaciją, socialinę pašalpą bei nemokamą maitinimą vaikams 
mokykloje. Jeigu vienam šeimos nariui tenka daugiau nei 525 Lt, šeimai minėtų 
formų socialinė parama nebeteikiama. Tad VRP dydžio nereikėtų tapatinti su 
vaikų (ne)apmokestinimu. Žinoma, neapmokestinami 100 Lt yra lyg ir nepa-
kankamos VRP, nes 100 Lt mažiau už 525 Lt, nebent PNPD suprantamas kaip 
socialinės paramos forma. NPD tikslas – padėti nedideles pajamas gaunantiems 
gyventojams sumažinant jiems mokestinę naštą, todėl lyg ir būtų galima sutikti, 
kad tai socialinės paramos forma, bet VRP, kaip kriterijus, netaikomas taikant 
NPD. Veikiau reikėtų kelti klausimą, ar norima šeimos nariui užtikrinti oresnį 
pragyvenimo lygį, šeimą su vaikais remiant per PNPD, o ne per pašalpas ir kitas 
socialinės paramos priemones, kurios, kaip minėta, neskatina žmogaus dirbti ir 
užsidirbti.

Kalbant apie tokios paramos šeimai su vaikais dydį, jis turėtų būti toks, 
kad šeima galėtų oriai gyventi ir užtikrinti kuo geresnę gyvenimo kokybę vai-
kams. Buvo minėta, kad atsižvelgiant į dabartinį bendrą kainų lygį ir gyventojų 
perkamąją galią dirbančiojo grynosios pajamos turėtų siekti apie 1000 Lt. Ši suma 
yra arti skurdo rizikos ribos, kuri siekia 60 proc. disponuojamų pajamų medianos 
– šiuo metu apie 1007 Lt. Tai dar kartą pagrindžia, kad 1000 Lt siekianti MMA 
neturėtų būti apmokestinama. Tačiau atsižvelgiant į ribotas valstybės finansines 
galimybes bei į sutuoktiniams siūlomą didesnį, 520 Lt siekiantį NPD, tikslinga, 
kad PNPD būtų toks, jog santuokos pagrindu sudarytoje statistinėje šeimoje, t. y. 
auginančioje du vaikus, kai abu tėvai uždirba MMA, jų uždirbtos pajamos būtų 

115	Ten	pat.	
116	Lietuvos	 Respublikos	 socialinės	 apsaugos	 ir	 darbo	ministerija.	 „Nuo	 rytojaus	 valstybės	 remiamos	 pajamos	
didėja	iki	350	litų“.	2008	m.	liepos	31	d.	<http://www.socmin.lt/index.php?270693651http://www.socmin.lt/index.
php?270693651>	[Žiūrėta	2013-01-31].
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neapmokestinamos (nors jos vis tiek sumažėja dėl mokamų socialinio draudimo 
ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų) ar bent GPM našta būtų minimali. 
Tokiu atveju PNPD turėtų būti 350 Lt už kiekvieną vaiką, kitaip tariant, susietas 
su VRP. Žinoma, ateityje, augant šalies ekonomikai, PNPD turėtų būti toks, kad 
tiek vieną vaiką auginančios šeimos, tiek vieną vaiką auginančio vienišo tėvo ar 
vienišos motinos grynosios pajamos nebūtų gerokai mažesnės už skurdo rizikos 
ribą (jei tai nedestabilizuotų viešųjų finansų). Todėl ateityje PNPD galėtų siekti 
1,5 VRP, arba 525 Lt, kaip siūlė Nacionalinis aktyvių mamų sambūris.

Taigi šeimos institutą stiprinančios mokesčių politikos esmė – iki 520 Lt 
padidintas NPD sutuoktiniams ir už kiekvieną vaiką nustatytas PNPD, lygus 350 
Lt. Apibendrinant 6 lentelėje pateikiamas gyventojo, sudariusio santuoką, turinčio 
du vaikus ir gaunančio MMA, grynųjų mėnesinių pajamų, kurioms taikoma esa-
ma pajamų apmokestinimo schema, palyginimas su grynosiomis jo mėnesinėmis 
pajamomis įgyvendinus šeimos institutą stiprinančią mokesčių politiką.

6 lentelė. Gyventojo, sudariusio santuoką, turinčio du vaikus ir gaunančio MMA, grynosios 
mėnesinės pajamos

Kai MMA – 1000 Lt, NPD – 470 Lt, 
PNPD už pirmą vaiką 100 Lt, 
už antrą ir kiekvieną paskesnį – po 200 Lt 
(dalijamas per pusę kiekvienam iš tėvų)

BruTo DArbo užMoKeSTiS 1000 Lt
Pritaikytas	NPD	 430	Lt
Pritaikytas	PNPD	 150	Lt
GPM	(15	proc.)	 63	Lt
Privalomojo	sveikatos	draudimo	įmoka	
(6	proc.)	 60	Lt
Socialinio	draudimo	įmoka	(3	proc.)	 30	Lt
NeTo DArbo užMoKeSTiS 847 Lt
Darbdavio	sumokami	mokesčiai:	
Socialinio	draudimo	įmoka	
(30,98	proc.)	 309,8	Lt
Įmoka	į	Garantinį	fondą	(0,2	proc.)	 2	Lt
ViSA DArbo VieToS KAiNA 1311,8 Lt

Kai MMA – 1000 Lt, NPD – 520 Lt, 
PNPD už už kiekvieną vaiką – 350 Lt 
(dalijamas per pusę kiekvienam iš tėvų)

bruTo DArbo užMoKeSTiS 1000 Lt
Pritaikytas	NPD	 490	Lt
Pritaikytas	PNPD	 350	Lt
GPM	(15	proc.)	 24	Lt
Privalomojo	sveikatos	draudimo	įmoka	
(6	proc.)	 60	Lt
Socialinio	draudimo	įmoka	(3	proc.)	 30	Lt
NeTo DArbo užMoKeSTiS 886 Lt
Darbdavio	sumokami	mokesčiai:	
Socialinio	draudimo	įmoka	
(30,98	proc.)	 309,8	Lt
Įmoka	į	Garantinį	fondą	(0,2	proc.)	 2	Lt
ViSA DArbo VieToS KAiNA 1311,8 Lt
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Matome, kad įgyvendinus šeimos institutą stiprinančią ir gimstamumą 
skatinančią mokesčių politiką, gyventojo, kuris yra sudaręs santuoką, turi du 
vaikus ir uždirba MMA, grynosios pajamos padidėtų 39 Lt. Žinoma, tai kuk-
lus materialinės paskatos instrumentas kurti stabilias šeimas, tačiau tuo būtų 
parodyta valstybės parama šeimai, nes būtent šeima yra visuomenės ir valstybės 
pagrindas. Be to, šeimos institutą stiprinančios mokesčių politikos idėja turėtų 
išlikti atvira, t. y. augant šalies ekonomikai ir gerėjant finansinėms galimybėms 
turėtų būti svarstytinas paramos šeimai per NPD didinimo klausimas. Belieka 
įvertinti šio veiksmo poveikį valstybės biudžeto deficitui.

3.2.1. Administracinė bei finansinė našta

Administracinė našta svarbi kalbant apie mokestinės sistemos pokyčius. 
Numatant skirtingą pajamų apmokestinimą atsižvelgiant į šeiminę padėtį 
ir auginamų vaikų skaičių reikia nepamiršti, kad atsiranda papildomos tiek 
vienkartinės, tiek nuolatinės sąnaudos mokesčių administratoriui bei mokesčių 
mokėtojui, pirmiausiai įmonės ar įstaigos, kurioje dirba GPM mokantis asmuo, 
lygmenyje. Tačiau tai priklauso nuo to, kaip apmokestinimas numatomas: per 
skirtingą GPM tarifą ar per NPD. Pirmuoju atveju skirtingo tarifo įvedimas, kaip 
ir progresiniai mokesčiai, GPM sistemą padarytų sudėtingesnę, dėl to šiek tiek 
didėtų mokesčio administravimo išlaidos. Tuo tarpu didesnio NPD nustaty-
mas, išlaikant tą patį jo diferenciacijos laipsnį, didelių administracinių išlaidų 
nereikalautų. Lietuvoje gan gerai išplėtotas civilinių santuokų registras leistų 
nesunkiai nustatyti didesnį NPD sutuoktiniams ir sąlygotų tik nedideles vien-
kartines išlaidas mokesčių administratoriui ir mokėtojui, kurios susijusios su 
didesniu NPD nustatymu asmenims, sudariusiems santuoką.

Jei PNPD, kuris šiuo metu siekia 100 Lt už pirmą vaiką, o už antrą ir 
kiekvieną paskesnį – po 200 Lt, būtų padidintas iki 350 Lt už kiekvieną vaiką, nei 
mokesčių administratorius, nei mokėtojas jokių papildomų sąnaudų neturėtų. Be 
to, PNPD taikymas taptų paprastesnis, nes tokio paties dydžio suma būtų tai-
koma visiems vaikams, neišskiriant pirmo ir antro vaiko.

GPM administravimo išlaidos turi įtakos ir finansinei naštai, nuo ku-
rios priklauso valstybės biudžeto deficito dydis. Tačiau, kaip jau minėta, šeimos 
turėtų būti palankiau apmokestinamos taip, kad nebūtų destabilizuoti viešieji fi-
nansai ženkliai didinant valstybės biudžeto deficitą. Taigi, kiek padidėtų valstybės 
biudžeto deficitas, kuris 2013 m. sudaro 2,5 proc. BVP, jei NPD sutuoktiniams 
būtų padidintas iki 520 Lt, o PNPD už kiekvieną vaiką – iki 350 Lt?
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Remiantis gyventojų ir socialine statistika117 bei skaičiuojant 2013 m. 
valstybės biudžeto pajamomis118, dėl minėto NPD ir PNPD didinimo valstybės 
biudžeto deficitas padidėtų apie 348 mln. Lt. Turint omeny, kad 2013 m. planuo-
jamas valstybės biudžeto deficitas sudarys 740 mln. Lt, arba 0,6 proc. BVP, o visas 
viešųjų finansų deficitas – apie 2,7 mlrd. Lt, arba 2,5 proc. BVP, įgyvendinus šiuos 
pokyčius viešųjų finansų deficitas sudarytų apie 2,8 proc. BVP. Jis dar nesiektų 
Mastrichto deficito kriterijaus 3 proc. BVP ribos, tačiau tolesnis viešųjų finansų 
subalansavimas yra svarbus siekiant Lietuvai  2015 m. įsivesti eurą. Be to, jei šalies 
ekonomikos augimo tempai viršytų vidurkį, dar nereikštų, kad nebereikia siekti 
subalansuoti viešuosius finansus. Juk tai leistų sukaupti pakankamai biudžeto 
pajamų ir ekonominių krizių atveju išvengti didelių socialiai jautrių valstybės 
išlaidų mažinimo ar mokesčių didinimo. Kitaip tariant, šis klausimas susijęs su 
tvarumu.

Tiesa, dėl NPD ir PNPD didinimo padidėtų vartojimas ir PVM pajamų 
surinkimas, tačiau jų nepakaktų sumažinti valstybės biudžeto deficitui iki tų pačių 
0,6 proc. BVP. Todėl svarstytini papildomi mokestinių pajamų surinkimo būdai. 
Tai galėtų būti visuotinis nekilnojamojo turto ir/ar kapitalo prieaugio mokestis. 
Tarptautinis valiutos fondas dar 2010 m. Vyriausybei rekomendavo įvesti tokius 
mokesčius.119 Beje, nuo 2012 m. Lietuvoje įvestas brangaus nekilnojamojo turto 
mokestis, tačiau jo pajamos nėra didelės, per 2012 m. – vos 10 mln. Lt.120 Tuo 
tarpu visuotinis nekilnojamojo turto mokestis iš šalies gyventojų leistų surinkti 
apie 500 mln. Lt papildomų pajamų. Padidinus sutuoktiniams NPD iki 520 Lt, o 
PNPD už kiekvieną vaiką – iki 350 Lt, šios pajamos atsiradusį valstybės biudžeto 
deficitą sumažintų iki maždaug 0,5 mlrd. Lt, arba 0,41 proc. BVP.121 Viešųjų 
finansų deficitas būtų apie 2,31 proc. BVP. Taip pat toks mokestis, augant ekono-
mikai, apsaugotų nuo nekilnojamojo turto kainų „burbulo“ pūtimosi.  

Pažymėtina, jog 16-ta Vyriausybė deklaruoja siekį įvesti visuotinį nekil-
nojamojo turto mokestį taikant neapmokestinamo turto dydį, t. y. mokestis 
priklausytų nuo nekilnojamojo turto vertės ir paskirties.122 Šiam siekiui pritaria 

117	 Lietuvos	 statistikos	 departamentas.	 Gyventojai	 ir	 socialinė	 statistika,	 2012.	 <http://www.stat.gov.lt/lt/pages/	
view/?id=1110>	[Žiūrėta	2013-02-03].

118	 Lietuvos	Respublikos	 2013	metų	 valstybės	 biudžeto	 ir	 savivaldybių	 biudžetų	 finansinių	 rodiklių	 patvirtinimo	
įstatymas	(Žin.,	-12-29,	153-7823).

119	IMF	Country	Report	10/202.	Republic	of	Lithuania:	Selected	Issues.	Washington,	DC:	International	Monetary	
Fund,	2010	m.	birželio	18	d.	<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10202.pdf>	[Žiūrėta	2013-02-03].

120		www.DELFI.lt.	Vengdami	NT	mokesčio,	perrašinėja	turtą.	Delfi,	2012	m.	rugpjūčio	30	d.	<http://verslas.delfi.lt/
nekilnojamas-turtas/vengdami-nt-mokescio-perrasineja-turta.d?id=59418297>	[Žiūrėta	2013-02-03].

121	www.DELFI.lt.	Premjero	patarėjas	ir	NT	mokesčio	tikisi	0,5	mlrd.	Lt	pajamų.	Delfi,	2010	m.	birželio	1	d.	<http://
verslas.delfi.lt/nekilnojamas-turtas/premjero-patarejas-is-nt-mokescio-tikisi-05-mlrd-lt-pajamu.d?id=33027461>	
[Žiūrėta	2013-02-03].

122	Lietuvos	Respublikos	Seimo	2012	m.	gruodžio	13	d.	nutarimas	Nr.	XII-51	„Dėl	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	
programos“	(Žin.,	-12-20,	149-7630).
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tiek verslininkai123, tiek profesinės sąjungos.124 Toks apmokestinimas suteiktų 
progresyvumo: taikant neapmokestinamą dydį, į kurį „tilptų“ visa statistinio 
šalies gyventojo nekilnojamo turto vertė, už mažesnės vertės nekilnojamąjį 
turtą mokestinė našta būtų mažesnė arba išvis nereikėtų mokėti mokesčio, o už 
brangesnį – didesnė.

Vis dėlto šia studija nesiekiama pateikti konkrečių papildomų pajamų 
surinkimo būdų, kad būtų sumažintas dėl NPD ir PNPD didinimo padidėsiantis 
valstybės biudžeto deficitas. Tai veikiau atviras klausimas, reikalausiantis tolesnių 
suinteresuotų šalių diskusijų. Tačiau numatyti palankesnį apmokestinimą 
šeimoms, dėl kurio viešųjų finansų deficitas balansuotų ties Mastrichto kriteri-
jaus riba, negalvojant apie finansinį stabilumą, būtų trumparegiška.

3.2.2. poveikis demografinei tendencijai ir konkurencingumui

Siekiant įvertinti šeimos institutą stiprinančios mokesčių politikos, 
susijusios su NPD sutuoktiniams ir PNPD vaikams didinimu, poveikį šalies 
demografinėms tendencijoms, reikia atsakyti į klausimą, ar padidėjusi finansinė 
parama šeimai ir vaikams prisidės prie gimstamumo didėjimo. Ar pavyks pasiekti 
optimalų gimstamumo lygį? Tai padaryti geriausiai padėtų suminio gimstamumo 
rodiklio pokyčių palyginimas esant skirtingiems paramos vaikus auginančioms 
šeimoms mechanizmams.

 

3 pav. Suminio gimstamumo rodiklio pokyčiai Lietuvoje 2000–2011 m.
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123	www.DELFI.lt,	Žinių	radijas.	N.Mačiulis:	visuotinis	NT	mokestis	gali	virsti	realybe.	Delfi,	2012	m.	gruodžio	10	d.	
<http://verslas.delfi.lt/nekilnojamas-turtas/nmaciulis-visuotinis-nt-mokestis-gali-virsti-realybe.d?id=60193111>	
[Žiūrėta	2013-02-03].

124Jackevičius	M.	Riaušėse	prie	Seimo	151	 chuliganas	 sulaikytas,	 34	mitingo	 dalyviai	 sužeisti.	Delfi,	 2009	m.	
sausio	16	d.	<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/riausese-prie-seimo-151-chuliganas-sulaikytas-34-mitingo-
dalyviai-suzeisti.d?id=20111082>	[Žiūrėta	2012-04-30].
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Eurostato duomenimis, suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje nuo-
sekliai pradėjo didėti nuo 2002 m. (3 pav.). Per pirmuosius penkerius metus jis 
padidėjo nuo 1,24 iki 1,35 – maždaug po 0,01-0,04 kasmet, o nuo 2007 m. ėmė 
didėti daug sparčiau ir 2011 m. siekė 1,76.125 Tokį paspartėjimą būtų gali ma sie-
ti su palankesnėmis paramos šeimai ir vaikams sąlygomis. Kalbant apie pajamų 
apmokestinimą, nuo 2007 m. GPM buvo sumažintas nuo 27 iki 24 proc., o NPD 
padidintas nuo 290 iki 320 Lt. Atitinkamai didėjo ir PNPD už pirmą ir antrą 
vaiką, kuris tuo metu siekė 0,1 pagrindinio NPD. Turintiems tris ir daugiau vaikų 
PNPD padidintas nuo 430 Lt, pridedant po 46 Lt už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį 
vaiką, iki 475 Lt, pridedant po 50 Lt už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką. 
Vienišiems tėvams taikomas NPD padidintas nuo 355 Lt, pridedant 53 Lt už 
antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką, iki 370 Lt, pridedant 60 Lt už antrą ir kiekvieną 
paskesnį vaiką.126 127 Be to, nuo 2004 iki 2008 m. visoms be išimties šeimoms, 
auginančios vaikus iki 18 arba 24 m., jeigu jie mokėsi dieninėje bend rojo lavinimo 
mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriu-
je, už kiekvieną vaiką buvo skiriami vadinamieji „vaiko pinigai“ – po 52 Lt per 
mėnesį.128 Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad „vaiko pinigų“ mokėjimas neturėjo 
lemiamos įtakos spartesniam gimstamumo didėjimui, nes jis pradėjo sparčiau 
didėti, kaip minėta, nuo 2007 m. 

Kita vertus, negalima gimstamumo paspartėjimo sieti vien su NPD ir 
PNPD padidinimu, neatsižvelgiant į ekonomikos augimą. 2001–2008 m. laiko-
tarpiu šalies ekonomika sparčiai augo, didėjo gyventojų pajamos.129 Gerėjant 
finansinėms perspektyvoms šeimos ryžosi gimdyti vaikus. 

Tačiau 2008 m. ketvirtą ketvirtį prasidėjus recesijai gimstamumas ir to-
liau didėjo – nuo 1,47 iki 1,55, o 2009–2010 m. išliko nepakitęs.130 Tai būtų galima 
paaiškinti tuo, jog daugelis jaunų tėvų pasinaudojo vaiko priežiūros atostogomis 
kaip finansiškai saugiu būdu pralaukti ekonominę krizę. Neatmestina, jog poveikį 
turėjo ir 2009 m. įsigalioję NPD ir PNPD pokyčiai, kuriais nustatytas diferenci-
juotas (nuo 470 iki 0 Lt) NPD ir 100 Lt už pirmą vaiką bei po 200 Lt už antrą ir 
kiekvieną paskesnį PNPD (jei tėvai kartu augina vaikus, jis dalijamas per pusę 

125	Eurostat.	Total	fertility	rate,	Number	of	children	per	woman.
126	Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(	Žin.,	2002,	Nr.	73-3085)	(aktuali	redakcija	2006-
12-07	iki	2007-04-02).

127	Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(	Žin.,	2002,		Nr.	73-3085)	(aktuali	redakcija	nuo	
2007-04-03	iki	2008-02-04).

128	Lietuvos	Respublikos	išmokų	vaikams	įstatymas.	(Žin.,	1994,	Nr.	89-1706)	(aktuali	redakcija	nuo	2008-07-17	
iki	2008-12-31).

129	Lietuvos	statistikos	departamentas.	BVP	pirmasis	ivertis	(+	patiksl.	praeito	ketv.).	Vilnius:	Lietuvos	statistikos	
departamentas,	2010.	<http://www.stat.gov.lt/lt/news/view?id=8073&PHPSESSID=d45d10501d1e00bb99c826
a2e7cddf11>	[Žiūrėta	2013-02-07].

130	Eurostat.	Total	fertility	rate.	Number	of	children	per	woman.
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kiekvienam iš tėvų, jei ne – taikomas visas), taip pat iki 21 proc. sumažintas GPM, 
iš jo išskiriant 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo mokesčio.131 Ekonominės 
krizės metu visa tai palengvino mokestinę naštą gyventojams, todėl šeimos vis 
dar ryžosi gimdyti vaikus. Be to, gimstamumo didėjimo neigiamai nepaveikė 
vadinamųjų „vaiko pinigų“ mokėjimo tvarkos pakeitimas, kai jie pradėti mokėti 
atsižvelgiant į vaiko amžių ir šeimos pajamas, kurios neturi viršyti 525 Lt per 
mėnesį vienam šeimos nariui.132 

Na, o tai, kad 2009–2010 m. laikotarpiu suminis gimstamumo rodiklis 
išliko nepakitęs, paaiškintų dėl ekonominės krizės smukusi šalies ekonomika ir 
padidėjęs šeimų finansinis neapibrėžtumas. Jaunos šeimos tiesiog atsargiau verti-
no savo ateities planus, susijusius su šeimos pagausėjimu ir dėl to didėsiančiomis 
išlaidomis. Įtakos dar galėjo turėti nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. gruodžio 
mėn. 10 proc. sumažintos motinystės (tėvystės) pašalpos. Tuo tarpu 2011 m. gim-
stamumas vėl sparčiai šoktelėjo – iki 1,76, nors jokių pokyčių pajamų apmokes-
tinimo srityje nebuvo.133 Žinoma, geriausiai tai paaiškintų atsigaunanti šalies 
ekonomika ir gerėjančios šeimų finansinės perspektyvos. 

Todėl įgyvendinus šia studija siūlomą šeimos institutą stiprinančią 
mokesčių politiką, pagal kurią NPD sutuoktiniams būtų didinamas iki 520 Lt 
(diferenciacijos laipsnis išlieka nepakitęs), PNPD už kiekvieną vaiką – iki 350 Lt, 
galima tikėtis gimstamumo didėjimą išlaikyti tvariame lygmenyje, o apie 2018 
m. suminis gimstamumo rodiklis, tikėtina, pasieks 2, t. y. vienai moteriai tektų 
2 kūdikiai.

Be to, tokie NPD ir PNPD pokyčiai sumažintų darbo jėgos 
apmokestinimą, prisidėtų prie neoficialaus darbo užmokesčio mažėjimo, o tai 
padidintų šalies ekonomikos konkurencingumą ir patrauklumą investuotojams. 
Galiausiai didėjantis konkurencingumas gerintų skolinimosi perspektyvas.

Be finansinės paramos šeimai, verta akcentuoti ir galimybės vaikus 
auginantiems tėvams derinti vaiko priežiūrą bei profesinę veiklą svarbą.134 Tai 
leistų tėvams neprarasti profesinės kvalifikacijos. Tačiau vaiko priežiūros ir darbo 
derinimo galimybės priklauso nuo lopšelių-darželių tinklo vystymo ir lankstaus 

131	Lietuvos	Respublikos	gyventojų	pajamų	mokesčio	įstatymas	(	Žin.,	2002,	Nr.	73-3085).	
132	Lietuvos	Respublikos	išmokų	vaikams	įstatymas.	(Žin.,	1994,	Nr.	89-1706).
133	Eurostat.	Total	fertility	rate.	Number	of	children	per	woman.
134	Saukienė	I.	Šeimos	politikoje	–	chaosas?	Delfi,	2009	m.	vasario	1	d.	<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
seimos-politikoje-chaosas.d?id=20373718>	[Žiūrėta	2013-02-05].
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darbo grafiko. Darželių tinklo gerinimas įrašytas į 16-tos Vyriausybės programą. 
Reikia tikėtis, kad šis siekis bus įgyvendinamas.135 Kalbant apie lankstesnį grafiką, 
Darbo kodekse yra numatyti papildomi laisvadieniai. Deja, tėvų noras jais pa-
sinaudoti kartais sulaukia priešiškos darbdavių reakcijos. Pastarieji ją motyvuoja 
tuo, jog strigs darbas, susidarys nuostoliai.136 Tačiau tai moralės ir požiūrio į šeimą 
klausimas...

135	Lietuvos	Respublikos	Seimo	2012	m.	gruodžio	13	d.	nutarimas	Nr.		XII-51.
136		Audenienė	R.	„Mamadieniai“	ir	„tėvadieniai“	priklauso	nuo	darbdavių	žmogiškumo.	Alfa.lt,	2012	m.	rugsėjo	
17	 d.	 <http://www.alfa.lt/straipsnis/15056509/Mamadieniai.ir.tevadieniai.priklauso.nuo.darbdaviu.zmogisku-
mo=2012-09-17_06-59/>	[Žiūrėta	2013-02-05].
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IŠvADoS Ir SIŪLyMAI
Šioje studijoje buvo analizuojama šeimos institutą stiprinančios ir 

gimstamumą skatinančios mokesčių politikos, pagrindinį dėmesį skiriant 
pajamų apmokestinimui, kuris skatintų gyventojus dirbti ir kurti stabilias 
šeimas, įgyvendinimo galimybė Lietuvoje. Tokios paramos šeimai poreikį lemia 
visuomenės senėjimo problema ir mažas gimstamumas. Be to, Lietuva yra viena 
sparčiausiai senstančių ES valstybių. Šiuo metu keturiems dirbantiesiems tenka 
vienas pensininkas, tačiau prognozuojama, kad 2060 m. dviem dirbantiesiems 
teks vienas pensininkas. Tai reiškia, kad mažės kvalifikuotos darbo jėgos, o tai 
ilgalaikėje perspektyvoje keltų grėsmę šalies ekonomikos augimui, taip pat didės 
su visuomenės senėjimu susijusios valstybės išlaidos – pagyvenusius žmones bus 
vis sunkiau išlaikyti. Tuo tarpu Vyriausybė, spręsdama šią problemą, pagrindinį 
dėmesį skiria kovai su problemos padariniais. Tai yra sveikintina, tačiau to nepa-
kanka. Reikia daugiau dėmesio skirti kovai su problemos priežastimis.

Populiariausi minėtos problemos sprendimai, susiję su jos priežastimis, 
būtų gimstamumo didinimas ir imigracija. Tačiau pastaroji kelia iššūkių, susijusių 
su kultūriniais skirtumais ir integracija, o žvelgiant plačiau, kelia visuomenės 
senėjimo problemą tose šalyse, iš kurių emigruoja jauni, darbingo amžiaus 
žmonės. Tad bene priimtiniausias sprendimas būtų gimstamumo didinimas. 

Sumažėjęs gimstamumas siejamas su nenoru kurti šeimas dėl ekono-
minio neapibrėžtumo, t. y. gyventojai nesijaučia tikri turėsiantys pakankamai 
pajamų, taip pat su emigracija, dažniausiai dėl ekonominių priežasčių, bei dėl 
neatsakingo gyvenimo būdo išaugusiu mirčių jauname amžiuje skaičiumi. Todėl 
būtų tikslinga numatyti tam tikrą materialinės paskatos instrumentą, kad šalies 
gyventojai būtų skatinami kurti stabilias šeimas, įsipareigotų bendrystei. Tikėtina, 
kad tai prisidės prie gimstamumo didėjimo ir ilguoju laikotarpiu padės spręsti 
visuomenės senėjimo problemą.

Pažymėtina, jog didelis valstybės dėmesys šeimai, kaip pagrindinei glo-
bos institucijai, ypač būdingas kontinentinio gerovės valstybės modelio šalims. 
Vokietija ir Prancūzija – tai šalys, kurios šeimų atžvilgiu taiko palankią mokesčių 
politiką, pirmiausiai susijusią su gyventojų pajamų apmokestinimu. Nuo šių 
šalių taip pat neatsilieka Jungtinė Karalystė. Beje, nors pastaroji priskiriama 
anglosaksiškam gerovės valstybės modeliui, šalyje teikiamos santykinai aukšto 
lygio viešosios paslaugos, taip pat ir santuoką ar partnerystę sudariusiems asme-
nims, priartina šalį prie kontinentinio gerovės valstybės modelio šalių grupės. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tokiomis vertybėmis, kaip pagalba 
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vieni kitiems, parama šeimai, yra grindžiamas krikščioniškasis socialinis moky-
mas. Todėl kontinentinis gerovės valstybės modelis ypač dera šalyse, turinčiose 
tvirtas katalikų bažnyčios tradicijas.

Išanalizavus minėtų trijų valstybių atvejus kaip gerosios praktikos 
pavyzdžius remti šeimas mokestinėmis priemonėmis, taip pat įvertinus Lietuvoje 
taikomą gyventojų pajamų apmokestinimo schemą, parinktas optimalus para-
mos šeimai mechanizmas. Skatinant stabilių šeimų kūrimąsi, siūloma santuoką 
sudariu siems gyventojams NPD didinti nuo 470 iki 520 Lt, išlaikant tą patį jo 
diferenciacijos laipsnį. Kaip gimstamumo didinimo priemonę, vaikus auginan-
tiems tėvams taikomą PNPD, kuris šiuo metu už pirmą vaiką siekia 100 Lt, už 
antrą ir kiekvieną paskesnį – po 200 Lt, siūloma didinti iki 350 Lt už kiekvieną 
vaiką.

Tokie NPD ir PNPD pokyčiai nereikalautų didelių administracinių 
išlaidų, tačiau valstybės biudžeto deficitas, skaičiuojant 2013 m. valstybės biudžeto 
pajamomis, padidėtų apie 348 mln. Lt. Tuomet visas viešųjų finansų deficitas 
sudarytų apie 2,8 proc. BVP – arti Mastrichto deficito kriterijaus 3 proc. BVP ri-
bos. Žinoma, dalį netektų pajamų kompensuotų dėl padidėjusių grynųjų pajamų 
padidėjęs vartojimas. Tačiau siekiant išlaikyti šalies finansų stabilumą būtų gali-
ma apsvarstyti kitus pajamų šaltinius, pavyzdžiui, kapitalo prieaugio ar visuotinį 
nekilnojamojo turto mokestį.

Be to, šioje studijoje siūloma parama šeimoms yra daug efektyvesnė 
nei socialinės pašalpos, nes ji užtikrinama tik tuomet, kai žmogus dirba ir moka 
mokesčius. Moderniose visuomenėse tėvai kaip tik linkę derinti vaiko priežiūrą ir 
darbą. Tad tokia parama vaikus auginantiems tėvams, kurie dirba pagal laisvesnį 
darbo grafiką ar nepilnu etatu, lemtų didesnį grynąjį darbo užmokestį.

Visa tai turėtų ir teigiamą poveikį konkurencingumui, nes sumažėtų 
mokestinė našta darbo jėgai bei neoficialus darbo užmokestis, padidėtų šalies pa-
trauklumas investuotojams, o padidėjęs konkurencingumas savo ruožtu gerintų 
šalies skolinimosi perspektyvas.

Taigi įgyvendinus šia studija siūlomą šeimos institutą stiprinančią ir 
gimstamumą skatinančią mokesčių politiką galima tikėtis gimstamumo didėjimą, 
kuris šiuo metu yra nepakankamas, išlaikyti tvariame lygmenyje – kad bent jau 
nemažėtų didėjimo tempai. Taip pat prognozuojama, kad apie 2018 m. suminis gim-
stamumo rodiklis pasieks 2, t. y. vienai moteriai tektų 2 kūdikiai.

Kita vertus, svarbu nepamiršti, kad gimstamumo didėjimas priklauso ir nuo 
vaiko priežiūros įstaigų – lopšelių-darželių – tinklo vystymo bei galimybių tėvams 
derinti vaiko priežiūrą ir darbą. Tikimasi, kad Seimas ir Vyriausybė, spręsdami mažo 
gimstamumo ir visuomenės senėjimo problemą, atsižvelgs į šiuos siūlymus.
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SUMMAry

The study is concerned with the analysis of the possibility of the imple-
mentation in Lithuania of the taxation policy that strengthens family’s institute 
and increases fertility, by focusing on income taxation so as country’s residents 
would be encouraged to create stable families. This might increase fertility and 
help to address the population ageing issue in long-term. Such a practice is appli-
cable in the Federal Republic of Germany, France and the United Kingdom – the 
main EU economies that determine its future, and such a welfare state model 
does not serve exclusively for an increase of resident’s social guarantees, as a tra-
ditional welfare state model which is based on redistribution of income, but for a 
sustainable economic and employment development and for a strengthening of 
society and state.

Concerning the need of higher support for families, current situation 
analysis reveals that despite the consistently increasing total fertility rate, fertility 
remains low, i.e. this rate amounted 1,74 in 2011. But the most favourable demo-
graphic situation is when the total fertility rate amounts 2,1. In other words, each 
woman should give birth to at least two babies. Moreover, according to Euro-
stat projection, projected old-age dependency ratio, i.e. the projected number of 
persons aged 65 and over expressed as a percentage of the projected number of 
persons aged between 15 and 64, will amount 56,65 percent (this ratio depends 
on migration but also partially on fertility). This means there will be approxi-
mately 2 working age individuals for every 1 person aged 65 and over. It would 
increase the entitlement spending – financial resources have to be transferred 
from workers to pensioners – which might result in increased Social Insurance 
Fund budget deficit. As well as over long time would emerge shortages of skilled 
labour force which could threaten country’s economic development. So, all these 
circumstances force searching of ways to address the population ageing issue.

Of course, the Government gives attention to the addressing this issue 
by using such measures like private pension saving in the second pillar funds, 
intergenerational solidarity program which aims to promote volunteering, also 
older people to be more active in public life and improve living environment for 
elderly. However, these measures are focused on dealing with the consequences of 
the issue. But the population ageing is determined by increasing life expectancy 
due to progress of medicine (this should not be treated as negative factor) and 
decreasing fertility due to economic uncertainty of young families, i.e. people 
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do not feel sure about their sufficient income and so they postpone future plans 
related to the increase in family, also due to emigration and increased number of 
deaths in young age. This shows that the Governments’ measures to address the 
population ageing issue are important but insufficient. It needs to more focus on 
dealing with the reasons of the issue. 

Increasing fertility would probably be the most acceptable way to deal 
with the reasons of the population ageing issue. The most efficient instrument 
of that would be, as mentioned before, income taxation so as country’s residents 
would be encouraged to create stable families – those who are based on marriage. 
It would also support family as a Christian value. This could be done through 
increasing monthly tax-exempt amount (TEA) for married couples, i.e. for each 
spouse, from LTL 470 to LTL 520 by keeping unchanged its differentiation degree. 
The monthly individual tax-exempt amount for married couples could be calcu-
lated according to such a formula:

TEA = 520 – 0,2 · (monthly income connected with employment relations 
or corresponding relations – 850).

As well as the additional tax-exempt amount (ATEA) for children which 
now is equal to LTL 100 for the first child (adopted child) and increased by LTL 
200 for the second and each subsequent child (adopted child) could be increased 
to LTL 350 for each child. The ATEA is applied by dividing the amount of the 
ATEA equally between the parents (adoptive parents) if they raise children to-
gether. If an individual raises children (adopted children) alone, the whole ATEA 
shall be applied to such an individual.

Having implemented such changes, the net monthly income for person 
who is married, have two children and earns minimal monthly wage would in-
crease by almost LTL 39 by comparing with that if these changes related to TEA 
and ATEA are not to be implemented. Of course, this is a modest instrument of 
material incentive to create stable families but anyway it would demonstrate the 
country’s support for family institute and reduce tax burden on labour force, and 
this is an incentive to economy. On the other hand, it also should be understood 
that, realistically talking, the size of such a support depends on financial possibili-
ties. Current government deficit amounts 2,5 percent of gross domestic product 
(GDP), and having increased TEA and ATEA, as suggests this study, deficit would 
increase by 2,8 – near the limit of Maastricht deficit criteria which is 3 per cent 
of GDP. But Lithuania must continue to conduct prudent fiscal policy in order to 
maintain the confidence of international financial markets and preserve its eco-
nomy from future crisis. Furthermore, it is important when Lithuania seeks to 
join the euro area by 2015.
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Concerning financial burden of such a support mechanism for fami-
lies, the loss of budgetary income would amount about LTL 0,35 bn. This burden 
would not very destabilize public finances. Moreover, increased net income due 
to increased TEA and ATEA would promote a little consumption and increase 
budgetary incomes via VAT. But it is worth noting that politicians could look for 
other possible budgetary income sources. These could be, for instance, introduc-
tion of a universal real estate or capital gains tax.

In conclusion, concerning the impact of such a financial support mecha-
nism for families to the county’s demographic tendency, it is possible to state that 
its implementation will maintain increasing fertility at sustainable level, and total 
fertility rate could reach the limit of 2 by 2018. This means two babies per one 
statistical woman.


