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MOKESČIŲ NAUJIENOS
PARENGTAS IŠAIŠKINIMAS DĖL PER TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMAS
GAUTŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO IR APMOKESTINIMO TVARKOS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI
prie FM) parengė išaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
nuostatų, susijusių su situacijomis, kai fiziniai asmenys, per tarpusavio skolinimosi platformas,
teikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kreditus kitiems fiziniams asmenims, taikymo.
Išaiškinime nurodyta, kad:
─
─
─
─

Per platformas išmokamos palūkanos yra priskiriamos B klasės pajamoms;
Fizinio asmens kitiems fiziniams asmenims per platformą suteikiamas vartojimo
kreditas nelaikomas individualios veiklos vykdymu;
Fizinio asmens reikalavimo teisės į vartojimo kreditą perleidimas (pardavimas) per
platformą kitiems fiziniams asmenims nelaikomas individualios veiklos vykdymu;
Delspinigiai bei baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (paskolos palūkanų
nemokėjimą arba pavėluotą mokėjimą) yra priskiriamos A klasės pajamoms.

Daugiau informacijos rasite čia.
PAKEISTOS ASOCIJUOTŲ ASMENŲ TARPUSAVIO SANDORIŲ ARBA
OPERACIJŲ ATASKAITOS FR0528 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS
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ŪKINIŲ

VMI prie FM viršininko 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-35 buvo pakeistos asocijuotų
asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo
taisyklės (toliau – Taisyklės). Minėtu įsakymu buvo patikslinta Taisyklių 4 punkto 2 pastraipa
nurodant, jog skaičiuojant 90 000 Eur vertę (kurią viršijus atsiranda prievolė teikti FR0528
formą) be kita ko neįtraukiamos ir su įstatinio kapitalo formavimu, didinimu ar mažinimu
susijusios ūkinės operacijos. Taip pat, Taisyklėse atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai
susiję su deklaracijų teikimu tik per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą.
Įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. spalio 1 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATIDĖTAS PRANEŠIMO APIE NUOLATINIŲ LIETUVOS
GYVENTOJŲ UŽSIENYJE ATIDARYTAS AR UŽDARYTAS SĄSKAITAS PATEIKIMO
TERMINAS
VMI prie FM viršininko 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. VA-24 buvo pakeistos ir papildytos
pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas
ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisyklės.
Nurodyta, jog gyventojams nustatytas minėto pranešimo pateikimo terminas pratęsiamas nuo
2016 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Daugiau informacijos rasite čia.

Atsižvelgiant
į
Lietuvos
Respublikos
mokesčių
administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 75 str. pakeitimą,
įsigaliosiantį nuo 2016 m. spalio 1 d., VMI prie FM viršininko
2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-29 pakeistos mokesčių
deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir
mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių
deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų
pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).
─

─

─

─

─

Taisyklėse reglamentuojama, kad mokesčių deklaracijos
turės būti pateikiamos elektroniniu būdu, išskyrus
nuolatinio ar nenuolatinio gyventojo pajamų mokesčio
metinę deklaraciją ir atvejus, kai deklaracijos pateikti
elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių.
Taisyklės papildytos nuostata, kad tais atvejais, kai VMI
prie FM informacinės sistemos neveikia ir baigiasi
konkretaus mokesčio įstatyme ar kituose teisės aktuose
nustatytas deklaracijos pateikimo terminas, atkūrus
galimybę jomis naudotis, mokesčių mokėtojas
deklaraciją turi pateikti per protingą terminą.
Taisyklėse nurodoma, jog informacinių sistemų taisyklės
gali nustatyti ir kitokią pateikimo tvarką bei specialias
procedūras, kai VMI prie FM informacinėmis sistemomis
neįmanoma pasinaudoti.
Taisyklės
papildytos
bendromis
nuostatomis
susijusiomis su dokumentų ir duomenų pateikimu
elektroniniu būdu.
Taisyklėse papildytas 26.3 papunktis, kuriame nurodyta,
kad mokesčių mokėtojas (pelno nesiekiantis vienetas)
galės būti pripažintas veiklos nevykdančiu, jeigu negaus
pajamų, įskaitant pelno nesiekiančių vienetų gaunamą
paramą. Minėto papunkčio pakeitimas įsigaliojo nuo
2016 m. balandžio 1 d.

Daugiau informacijos rasite čia.
PAKEISTAS
IR
PAPILDYTAS
MOKESČIŲ
ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARAS
VMI prie FM parengė MAĮ 55-1 ir 61-1 str. komentarus bei
papildė MAĮ 68 str. komentarą 3 dalimi.
MAĮ 55-1 ir 61-1 str. komentaruose paaiškintos MAĮ nuostatos
susijusios su trečiųjų asmenų bei finansų rinkos dalyvių
prievolėmis teikti informaciją mokesčių administratoriui.
MAĮ 68 str. 3 dalies komentare paaiškintos MAĮ nuostatos
suteikiančios teisę mokesčių administratoriui patikrinti
deklaracijoje deklaruoto mokesčio apskaičiavimo teisingumą
ir jį perskaičiuoti, neatsižvelgiant į deklaracijos pateikimo ir
patikslinimo senaties terminą (tuo atveju, kai patikslinta
deklaracija pateikiama likus mažiau nei 90 dienų iki senaties
termino).
Daugiau informacijos dėl 55-1 ir 68 str. rasite čia, o dėl 61-1
str. rasite čia.
NAUJA
REDAKCIJA
IŠDĖSTYTOS
MOKESČIŲ
ADMINISTRATORIAUS IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO
SUSITARIMO DĖL MOKESČIO IR SU JUO SUSIJUSIŲ
SUMŲ DYDŽIO PASIRAŠYMO TAISYKLĖS
2016 m. balandžio 5 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr.
VA-42 nauja redakcija išdėstytos mokesčių administratoriaus
ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo
susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės (toliau –
Taisyklės).
Nauja Taisyklių redakcija papildyta skyriumi (4 skyrius),
kuriame detalizuojami susitarimo proceso procedūriniai
žingsniai bei nustatyti atitinkami atliktinų veiksmų terminai.

Taip pat naujoje redakcijoje nurodyta, jog pasiūlymą
pasirašyti susitarimą gali inicijuoti tiek mokesčių mokėtojas
tiek ir mokesčių administratorius bet kuriuo mokestinio tyrimo
ar mokestinio patikrinimo metu bei visų mokestinių ginčų
nagrinėjimo etapų metu.
Daugiau informacijos rasite čia.
TEISĖS NAUJIENOS
DUOMENYS APIE VIENINTELĮ AKCININKĄ: NAUJA
PAREIGA UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS
2016 m. balandžio 12 d. priimti juridinių asmenų dalyvių
informacinės sistemos (toliau – JADIS) nuostatų pakeitimai,
numatantys papildomą duomenų rinkimą apie juridinių
asmenų dalyvius.
Be kitų pakeitimų yra numatyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d.
JADIS bus kaupiami duomenys apie vienintelį (100 % akcijų)
uždarosios akcinės bendrovės akcininką.
Šiuo metu uždarosios akcinės bendrovės turi pareigą teikti
duomenis JADIS tik tuo atveju, jeigu dalyvių (akcininkų) yra
daugiau nei vienas.
Daugiau informacijos rasite čia.
LEIDIMAI
LAIKINAI
GYVENTI
NAUJI REIKALAVIMAI IR IŠIMTYS

LIETUVOJE:

2016 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro įsakymu buvo pakeista leidimų laikinai gyventi
Lietuvoje išdavimo tvarka.
Pakeitimai, susiję su užsieniečio (vyresnio nei 14 metų)
pareiga pateikti pažymas dėl neteistumo (toliau – neteistumo
pažyma):
─

─

neteistumo pažymos turi būti pateikiamos iš visų užsienio
valstybių, kuriose asmuo gyveno iki atvykimo į Lietuvą
pastaruosius 2 metus (išskyrus atvejus, kai gyvenimas
užsienio valstybėje truko trumpiau negu 6 mėnesius per
12 mėnesių laikotarpį);
neteistumo pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip
prieš 6 mėnesius iki prašymo išduoti leidimą laikinai
gyventi pateikimo dienos.

Neteistumo pažymos nėra reikalaujamos, kai:
─
─

─

užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra
deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
užsienio valstybėje teistumo pažymos neišduodamos
(tokiu atveju turi būti pateiktas atitinkamas užsienio
valstybės institucijos patvirtinimas);
dėl reikalavimo pateikti neteistumo pažymą įvykdymo
užsienietis patirtų akivaizdžiai neproporcingai didelių
laiko ir (ar) lėšų sąnaudų (šiuo atveju privaloma pateikti
motyvuotą paaiškinimą, nurodant faktines aplinkybės,
dėl kurių užsienietis negali įvykdyti šio reikalavimo).
Migracijos departamentas priima atskirą sprendimą dėl
tokio prašymo patenkinimo.

Pakeitimais taip pat nustatyta, kad dokumentą, patvirtinantį,
kad užsienietis turi gyvenamąją vietą Lietuvoje (patalpų
savininko sutikimą, nuosavybės dokumentus ar pan.), asmuo
gali pateikti po to, kai Migracijos departamentas priima
sprendimą išduoti/pakeisti leidimą laikinai gyventi, t.y.
kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo.
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PAKEISTOS SU MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMU
SUSIJUSIOS TAISYKLĖS

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2016 m. balandžio 14 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
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