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Lietuvos valstybės biudžetas dėl šešėlinės akcizinių prekių rinkos šiemet jau prarado
beveik 1 mlrd. litų

Tai rodo pilietinės iniciatyvos – viešosios įstaigos „Lietuva be šešėlio“ tinklalapyje „Beseselio.lt“
integruotas skaitiklis, kuriame realiu laiku rodoma, kiek lėšų dėl šešėlinės ekonomikos praranda
Lietuvos valstybės biudžetas.

„Kas yra milijardas litų Lietuvai? Kiekvienam pensininkui tai galėtų virsti apie 2,500 Lt priedu
prie pensijos, o kiekvienas mokytojas per metus galėtų uždirbti apie 20 000 Lt daugiau”, paprastus pavyzdžius pateikė VšĮ „Lietuva be šešėlio“ vadovas Kęstutis Kupšys.

Tai tik keletas pavyzdžių, kiek daug Lietuvoje būtų galima nuveikti turint vieną milijardų litų.
Deja, šias lėšas mūsų valstybės biudžetas apmaudžiai praranda – kaip rodo tinklalapyje
„Beseselio.lt“ integruotas skaitiklis, suma, kurią per šiuos metus „prarijo“ šešėlinė akcizinių
prekių rinka, jau priartėjo prie 1 mlrd. Lt.

Skaitiklis mūsų tinklalapyje sukasi remiantis Lietuvos ekonomistų įverčiu, kiek akcizo ir
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) valstybės biudžetas praranda dėl nelegalios prekybos
alkoholiu, tabaku ir degalais. Matome, kad dėl to kiekvieną sekundę Lietuvos biudžetas
praranda 38 litų ir ši suma jau priartėjo prie milijardo litų.

Šios iniciatyvos tikslas – atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į didžiulius nuostolius Lietuvai
nešantį šešėlinės ekonomikos mastą.
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Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, šešėlinės rinkos dalis stipriųjų gėrimų rinkoje
per pastaruosius dvejus metus sumažėjo nuo 36 iki 27 proc. Mažėja ir tabako bei degalų
nelegali rinka. Tad naujausios tendencijos nuteikia pozityviai. „Tačiau nors visuomenės
tolerancija nelegaliai prekybai pamažu mažėja, ji vis dar tebėra didelė“, - pažymi VšĮ „Lietuva be
šešėlio“ vadovas.

Kaip vieną svarbiausių priešnuodžių kovojant su šešėliu jis paminėjo atsakingą mokesčių
politiką, kuri iki šiol buvo chaotiška ir neprognozuojama, todėl rezultatas būdavo nuviliantis –
padidinus tarifus, planuotų pajamų į biudžetą surinkti nepavykdavo, o šešėlio mastas dar labiau
išaugdavo.

Parengė R.V.
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