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Vilnius

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) šešėlinė Vyriausybė,

pripažindama, kad dėl ES pinigų politikos sprendimų sparčiai brangsta nekilnojamas ir kitas
turtas, auga prekių ir paslaugų kainos, vyksta masyvus pajamų ir turto perskirstymas;

pažymėdama, kad infliacinių procesų, o ypač augančių kainų, o taip pat struktūrinio nedarbo
toliau didės socialinė atskirtis,

suprasdama, kad Lietuva susidurs su konfliktinės diplomatijos padariniais - eksporto
konkurencingumo ir investicinio patrauklumo mažėjimo rizika;

matydama rizikas, kad sparti skaitmenizacija, robotizacija ir „žaliasis kursas“ taip pat kels daug
socialinių iššūkių, pvz. turės būti vykdomas darbuotojų perkvalifikavimas;

konstatuodama, kad išlieka didelė Lietuvos ekonomikos priklausomybė nuo ES paramos, žemų
palūkanų bei bankų kreditavimo politikos sprendimų;

įvertinusi, kad dėl sparčiau nei kaimyninėse valstybėse augančios valstybės skolos mažės
fiskalinio manevro galimybės;

pažymėdama, kad rugpjūtį finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai
vertino blogiau nei liepą. Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerėja,
sumažėjo 3 proc. (nuo 23 iki 20 proc.). Kas penktas gyventojas teigė, kad jo finansinė padėtis
pablogėjo. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2021 m. rugpjūtį taip pat sumažėjo 3 proc., tad
panašu, kad žmonės nėra užtikrinti savo ateitimi ir valstybėje nesijaučia ekonomiškai saugūs.
Nestabilūs ir pramonės pasitikėjimo infikatoriai, kurie turi tendenciją dar mažėti.

būdama sunerimusi, kad planuojama mokesčių pertvarka iš esmės reikš mokesčių pakėlimą ir
didesnę mokestinę naštą visiems Lietuvos žmonėms, nes planuojama, kad:

- kietasis kuras, priklausomai nuo rūšies, po 2023 metų brangs apie 15-30
proc.;



- po 2023 metų numatomas naftos dujų kainų pokytis buitiniams vartotojams
bus net apie102 proc.;

- bus keliama vandens išgavimo kaina, taigi brangs ir vartotojus pasiekiantis
vanduo;

- brangs šiukšlių išvežimas, nes sąvartynams taikomi mokesčiai didinami nuo
10 Eur už toną iki 50-70 Eur už toną;

- bus apmokestinta miško žemė ir keliami žemės mokesčiai;
- bus didinami nekilnojamo turto mokesčiai. Pavyzdžiui, 150 tūkst. eurų riba

būtų taikoma tik pagrindiniam gyvenamajam turtui, o visas likęs asmens
nekomercinis turtas būtų apmokestinamas;

- bus keičiamas automobilių apmokestinimas: šalia automobilio pirmos
registracijos mokesčio atsiras kasmet mokamas mokestis, kuris, deja,
labiausiai pasijus žemesnes pajamas turintiems ir naujo ekologiško
automobilio įpirkti negalintiems žmonėms;

- bus didinama mokestinė našta individualia veikla užsiimantiems asmenims;
- bus keičiamos sąlygos, kurioms esant smulkios įmonės gali gauti mokestines

lengvatas taip, kad iš 31 tūkstančio įmonių naudos gavėjų liks nepilni 3
tūkstančiai įmonių.

s i ū l o I. Šimonytės Vyriausybei:

atsiriboti nuo bet kokio mokestinės naštos didinimo tuo metu, kai šalis išgyvena pandemijos
sukeltą krizę;

užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimą bei tęsti mūsų
pradėtus darbus šešėlio mažinimo srityje;

vykdyti intensyvų investicijų ir naujų tranzito srautų pritraukimą siekiant kompensuoti esamus
praradimus;

stabilizuoti, naudojant kompleksines priemones, kainų, įskaitant ir NT, augimą;

atgaivinti valstybinio komercinio banko idėją;

geopolitines ambicijas sieti su realiomis galimybėmis ir ES sprendimais.
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