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KĄ PASIRINKTI SOCIALINIAM VERSLUI? 

 
 

 

 

Mažoji bendrija (MB) Viešoji įstaiga (VšĮ) 

Ribotos atsakomybės 
juridinis asmuo, t.y. 
nariai/dalininkai 
nerizikuoja asmeniniu 
turtu  

TAIP TAIP 

Steigimas: nėra 
reikalavimų įstatiniam 

kapitalui  

TAIP TAIP 

Įdarbinimas įstaigoje, 
nariai gali neturėti darbo 
sutarties 
 
 
 
 
 

TAIP 
 

NE 
 

Nariai gali neturėti darbo sutarčių 
ir nėra prievolės mokėti mokesčių 
jeigu negauna atlygio.  
 
Išimtis: jeigu narys nėra draustas, 
MB privalo kiekvieną mėnesį už jį 
mokėti PSD įmoką. 

Visi dirbantis privalo turėti darbo 
sutaris.  
*Nuo 2018 m. sausio 1 d. yra 
įvestos SoDros "grindys" t.y. jeigu 
darbuotojas turi tik 1 darbo 
sutartį su VšĮ, ir gauna atlygį 
mažesnį už MMA (nuo 2018.01.01 
MMA yra 400 eur) VšĮ privalės 
primokėti SoDrai įmokas nuo 
nustatyto MMA. 

Paramos gavėjo statusas 
NE 

 
TAIP 

 

Dividentų skyrimas 
 
 
 
  

TAIP 
 

NE 
 

MB nariai, jeigu jų įsteigtas 
juridinis vienetas dirbo peningai, 
dalį pelno gali išsimokėti kaip 
dividentus. Socialinio verslo 
gairės numato, kad socialinis 
verslas turi reinvestuoti 80 proc. 
pelno, likusią dalį nariai gali 
išsimokėti sau. 

Steigėjai negali gauti dividentų iš 
pelno, visas uždirbtas pelnas turi 
būti panaudotas įstaigos veiklai, 
kuri yra numatyta steigimo 
dokumentuose. 
 
 
 

Pelno mokesčio tarifas ir 
apmokestinimas 

Apmokestinti 2015 metų ir 
vėlesnių metų mokestinių 
laikotarpių pelnas 
apmokestinamas 5 proc. 
mokesčio tarifu, jei atitinka 3 
sąlygas:  
- vidutinis sąrašuose esančių 
darbuotojų skaičius ne didesnis 

Pagal PMĮ 5 str. 4 dalį, pelno 
nesiekiančių vienetų , kurių 
mokestinio laikotarpio pajamos iš 
ūkinės komercinės veiklos 
neviršija 300 000 eurų, 
apmokestinamojo pelno dalis, 
atitinkanti 7 250 eurų sumą, 
apmokestinama taikant 0 
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kaip 10 žmonių ir  
- mokestinio laikotarpio pajamos 
ne didesnės kaip 300 000 eurų ir  
- vienetas neatitinka PMĮ 5 str. 3 
dalyje nustatytų sąlygų 

procentų mokesčio tarifą, o 
likusi apmokestinamojo pelno 
dalis – taikant 15 procentų 
mokesčio tarifą. 
 * Pelno nesiekiančių vienetų 
ūkinės komercinės veiklos 
pajamoms nepriskiriamos 
pajamos, kurios tiesiogiai 
skiriamos tenkinant viešuosius 
interesus vykdomai veiklai 
finansuoti. 

ES parama 

TAIP TAIP 

MB gali dalyvauti visuose  
kvietimuose, kur tinkamas 
pareiškėjas yra privatus juridinis 
asmuo (VŠĮ agnetūros 
netraktuoja kaip verslo įmonės).  

- Priemonės inovacijų 
plėtrai 

- Priemonės kompensuoti 
mokymo išlaidas 

- Priemonės kompensuoti 
konsultacijas 

- Parama verslui kaime 
- Lengvatinės paskolos 
- Kt. priemonės. 

VŠĮ negali dalyvauti kvietimuose 
verslui, tačiau gali gauti ES 
paramą teikiant socialines ar 
švietimo paslaugas, kovojant su 
su korupcija, skatinant 
sveikatinimą bei visose 
priemonėse, kuriose tinkamas 
pareiškėjas yra nevyriausybinė 
organizacija.  
Išimtis. VŠĮ buvo tinkamas 
pareiškėjas kuriant socialinį 
verslą kaime pagal Kaimo plėtros 
programą.  
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