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MOKESČIŲ NAUJIENOS

Šiame numeryje

PAPILDYTAS PAAIŠKINIMAS DĖL DRAUDIMO PASLAUGŲ
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARE

 Mokesčių naujienos

2016 m. sausio 28 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – PVM) įstatymo 27 straipsnio komentaro papildymą, kuriuo paaiškinama, kad sandoriai
dėl pirkinio garantijos pratęsimo bei pirkinio draudimo paslaugų suteikimo PVM tikslais yra
laikomi draudimo sandoriais, kurie PVM neapmokestinami (nepaisant to, kad šias paslaugas
teikiančios bendrovės nėra draudimo įmonės kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos
draudimo įstatymą).

 Teisės naujienos

APMOKESTINIMO

Komentare nurodyta, kad pirkinio garantijos pratęsimas – tai paslauga, kai pasibaigus
gamintojo suteiktos originalios garantijos galiojimo laikui, apdraustasis daiktas yra nemokamai
sutaisomas (vieną, du ar daugiau kartų) arba pakeičiamas analogišku (jei taisymas nėra
galimas). Pratęsta garantija yra analogiška gamintojo suteiktai garantijai, tik galioja ilgiau –
pasirinktinai nuo 1 iki 5 metų (įsigalioja nuo gamintojo garantijos pabaigos).
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Tuo tarpu pirkinio draudimu yra laikoma paslauga, kurią įsigijus pirkinys yra suremontuojamas
arba pakeičiamas įvykus gamintojo garantijoje nenumatytiems įvykiams: sudužus, pažeidus
vandeniu, ugnimi arba policijos patvirtintos vagystės atveju (t. y. pirkinio draudimo paslauga
taikoma tais atvejais, kai, esant dar nepasibaigusiai pirkinio gamintojo garantijai, pirkinio
gamintojas atsisako suremontuoti ar pakeisti pirkinį dėl atvejų, kuriems nenumatyta taikyti
garantinį aptarnavimą).
Daugiau informacijos rasite čia.
PAPILDYTAS IR PAKEISTAS PVM ĮSTATYMO KOMENTARAS DĖL TARPININKAVIMO
PASLAUGŲ TRAKTAVIMO PVM TIKSLAIS
2016 m. vasario 29 d. VMI prie FM parengė PVM įstatymo 11 straipsnio komentaro papildymą
ir pakeitimą. Komentaras papildytas nuostatomis dėl tarpininkavimo paslaugų, kurias teikia
kelionių agentūros bei kitos bendrovės, kurios parduoda lėktuvų, keltų, traukinių ar autobusų
bilietus.
Atnaujintame komentare nurodoma, kad šios bendrovės gali veikti kaip atsiskleidę tarpininkai
pagal PVM įstatymo 11 straipsnį, jei keleivio vežimą atliekanti įmonė yra tiesiogiai atsakinga
keleiviui už tinkamą sudarytos sutarties vykdymą, o jeigu sutartis vykdoma netinkamai,
(transporto priemonės vėluoja, yra atšaukiamos, pametamas keleivių bagažas ir pan.) keleivis
pretenzijas dėl netinkamo sutarties vykdymo teikia tiesiogiai vežimą atliekančiai įmonei, o ne
kelionių agentūrai, per kurią buvo pirktas bilietas. Papildytame komentare taip pat nustatoma
PVM sąskaitų faktūrų išrašymo už suteiktas keleivių vežimo bei tarpininkavimo paslaugas ir
gautų pinigų įforminimo kvitais tvarka šias paslaugas teikiančioms bendrovėms.
Daugiau informacijos rasite čia.

PATEIKTAS PASLAUGŲ, KURIOS PRISKIRIAMOS/
NEPRISKIRIAMOS STATYBOS DARBAMS, SĄRAŠAS

paramos lėšų) siekia 11 905 mln. eurų (599 mln. daugiau nei
2015 m.).

2016 m. vasario 9 d. VMI prie FM pateikė papildomą sąrašą,
sudarytą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
informaciją. Šiuo sąrašu patikslinama, kokios paslaugos
priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams pagal Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalį, todėl gali
būti laikoma/nelaikoma paslaugų teikimu pagal PVM įstatymo
7 straipsnio 4 punktą.

Biudžetų visumos viešosios išlaidos (be ES ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšų) − 12 581 mln. eurų
(783 mln. daugiau nei 2015 m.). Taip pat apskaičiuota, jog
negautos pajamos dėl mokesčių lengvatų gyventojams ir
verslui sudaro 914 mln. eurų (67 mln. daugiau nei 2015 m.).

Svarbu pažymėti, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. statybos
darbams taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimo
mechanizmas, pagal kurį už atliktus statybos darbus PVM turi
apskaičiuoti ne šių darbų atlikėjas, o jų užsakovas, kuriuo
laikomas
bet
kuris
statybos
darbų
pirkėjas,
apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas.

NUO ŠIŲ METŲ KOVO 1 D. PADIDINTI AKCIZŲ
ALKOHOLIUI IR TABAKUI TARIFAI

PRIIMTAS ĮSAKYMAS, ĮGYVENDINANTIS NAUJAS
GYVENTOJO
PAJAMŲ
MOKESČIO
ĮSTATYMO
PAKEITIMO NUOSTATAS
2016 m. vasario 24 d. priimtas VMI prie FM viršininko
įsakymas Nr. VA-19 dėl įsakymo Nr. V-46, kuriuo keičiamos
nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B
klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir
teikimo taisykės, pakeitimo.
Taisyklės pakeistos, atsižvelgiant į 2015 m. gruodžio 10 d.
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio (toliau –
GPM) įstatymo pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2016 m.
sausio 1 d., kuriuo buvo pakeista GPM įstatymo 17 straipsnio
1 dalies 28 punkto redakcija.
Šiame punkte (kurio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir
deklaruojant 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais
laikotarpiais
gautas
pajamas)
nustatyta,
kad
neapmokestinamosioms
pajamoms
priskiriamos
ne
individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo
nuosavybėn pajamos, gautos per mokestinį laikotarpį
pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn nekilnojamąjį pagal
prigimtį daiktą (išskyrus to paties straipsnio 53 ir 54
punktuose numatytus atvejus), esantį Europos ekonominės
erdvės valstybėje, jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu
prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo
nuosavybėn.
Jei toks turtas nuo jo įsigijimo iki pardavimo ar kitokio
perleidimo nuosavybėn nebuvo išlaikytas 10 metų, už jo
perleidimą 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais
laikotarpiais gautos pajamos apmokestinamos gyventojų
pajamų mokesčiu pagal pajamų gavimo dieną galiojančias
GPM įstatymo nuostatas. Naujoji GPM įstatymo ir taisyklėse
įtvirtinta 10 metų išlaikymo nuostata pakeitė anksčiau
galiojusį 3 metų išlaikymo reikalavimą.
Daugiau informacijos rasite čia ir čia.
FINANSŲ MINISTERIJA PARENGĖ APIBENDRINTĄ IR
ILIUSTRATYVIĄ 2016 M. LIETUVOS VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ
ANALIZĘ

Svarbu pažymėti, kad 2015 m. gruodžio 8 d. priimtu Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XII-2145
nuo 2016 m. kovo 1 d. įsigaliojo padidinti akcizų tarifai,
taikomi etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, taip pat
apdorotam tabakui (išskyrus rūkomąjį tabaką). Naujai
nustatyti tarifai galioja iki 2017 m. vasario 28 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
TEISĖS NAUJIENOS
VARTOTOJŲ
PAKEITIMAS

TEISIŲ

APSAUGOS

ĮSTATYMO

Nuo 2016 m. kovo 1 d. įsigalioja 2015 m. gruodžio mėnesį
priimtas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimas,
įtvirtinantis vartotojų teisių informacinės sistemos statusą.
Numatyta, kad per valstybės informacinę sistemą vartotojai
elektroniniu būdu gali pateikti prašymus ir skundus, valstybės
ir savivaldybių institucijos prašymus ir skundus priima,
pateikia atsakymus, teikia vartotojų teisių pažeidimo
prevenciją užtikrinančias elektronines paslaugas ir
informaciją apie vartotojų teisių apsaugą.
Daugiau informacijos galite rasti čia.
PAKEITIMAI SUSIJĘ SU REIKALAVIMAIS DARBUOTOJŲ
SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAMS
2016 m. vasario 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
priėmė įsakymą, kuriuo keičiami reikalavimai darbuotojų
saugos ir sveikatos specialistams. Esminė naujovė, jog
atsisakoma reikalavimo turėti technologijos mokslų studijų
srities išsilavinimą; taip pat naujai išdėstyti reikalavimai dėl
specialistui privalomų žinių ir gebėjimų.
Įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. gegužės 1 d.
Daugiau informacijos galite rasti čia.
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Daugiau informacijos rasite čia.

Daugiau informacijos rasite čia.

Siekdama paskatinti piliečius ne tik mokėti mokesčius, bet ir
domėtis, kokias viešąsias paslaugas valstybė teikia už jų
sumokamus mokesčius, Finansų ministerija parengė
apibendrintą ir iliustratyvią 2016 m. Lietuvos viešųjų išlaidų
analizę.
Pagal analizėje pateikiamą informaciją, biudžetų visumos
pajamos Lietuvoje (be ES ir kitos tarptautinės finansinės
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Deloitte yra vadinamos Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Jungtinės Karalystės ribotos atsakomybės bendrovės, ir grupei priklausančios
bendrovės narės („DTTL“). Kiekviena DTTL narė yra atskiras ir nepriklausomas juridinis asmuo. DTTL (dar vadinama „Deloitte Global“) pati
savaime paslaugų neteikia. Daugiau informacijos apie DTTL ir jos bendroves nares galite rasti www.deloitte.lt
Deloitte teikia audito, mokesčių, finansų ir verslo konsultacijų bei teisės paslaugas privačioms bendrovėms, veikiančioms įvairiose srityse, bei
valstybinėms institucijoms 150 šalių visame pasaulyje. Tarptautinis Deloitte bendrovių tinklas ir ilgametė patirtis vietinėse rinkose suteikia klientams
daugiau galimybių efektyviai siekti tikslų, kad ir kur jie vykdytų savo veiklą. Daugiau kaip 225 000 Deloitte ekspertų visada stengiasi užtikrinti
aukščiausią paslaugų kokybę ir tapti profesionalumo standartu visose srityse, kuriose veikia.
Apribojimas
Šiame leidinyje yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ir ji negali būti vertinama kaip Deloitte Touche Tohmatsu Limited, grupei priklausančių
bendrovių narių ir susijusių įmonių (apibendrinant, tarptautinio Deloitte bendrovių tinklo) patarimas, teisinė išvada ar konsultacija. Nė viena iš
tarptautinio Deloitte tinklo bendrovių nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl leidinyje skelbiamos informacijos.
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