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aptarta pelno nesiekiančių vienetų samprata, paaiškinta, kokie pelno mokesčio
tarifai taikomi pelno nesiekiantiems vienetams, kaip apskaičiuojamas pelno
nesiekiančių vienetų apmokestinamasis pelnas ir nuostatos dėl finansinių
ataskaitų rengimo;
paaiškintos nuostatos apie lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymo sąlygas
žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams;
paaiškintos lengvatinio 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo galimybės pagal
pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 5 str. 2 dalį ir apribojimai, įtvirtinti PMĮ 5 str.
3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose.

Visą leidinį rasite čia.
PARENGTAS PAAIŠKINIMAS DĖL ELEKTRONINĖS SĄSKAITOS
PASLAUGOS APMOKESTINIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU

PATEIKIMO

2015 m. gruodžio 31 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos informavo, kad atsižvelgdama į gautus paklausimus, parengė paaiškinimą dėl
elektroninės sąskaitos pateikimo paslaugos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau
– PVM).
Jame paaiškinama, kaip buvusią tiesioginio debeto paslaugą nuo 2016 m. sausio 1 dienos
pakeičia nauja paslauga – e. sąskaita. Taip pat paaiškinamas teikiamų e. sąskaitos pateikimo
ir apmokėjimo paslaugų teikimo procesas. Pagrindinis paaiškinimas, jog PVM tikslais laikoma,
kad e. sąskaitos pateikimo ir jos apmokėjimo atveju yra teikiamos dvi savarankiškos paslaugos:
–
–

e. sąskaitos pateikimo paslaugų gavėjui/prekių pirkėjui paslauga;
lėšų pervedimo paslauga.

E. sąskaitos pateikimo paslauga PVM tikslais nelaikoma finansine paslauga ir turi būti
apmokestinama standartiniu PVM tarifu, o lėšų pervedimo paslauga PVM tikslais laikoma
finansine paslauga, kuriai taikoma PVM įstatymo 28 straipsnyje nustatyta PVM lengvata.
Pilną VMI paaiškinimą galite rasti čia.

VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ APMOKESTINIMAS
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU
2015 m. gruodžio 30 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė
paaiškinimą ir papildė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
oficialų komentarą dėl vairavimo paslaugų apmokestinimo
pridėtinės vertės mokesčiu.
Aiškinama, kad A, B, ir BE kategorijų vairavimo kursai
neapmokestinami PVM tik tuo atveju, jei asmeniui jie būtini
tam, kad galėtų užsiimti savo profesija. Iki šio pakeitimo B
kategorijos vairavimo kursai buvo laikomi profesiniu mokymu
ir PVM apmokestinami nebuvo.

PASIKEIČIA MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO
NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE DEKLARAVIMO IR
SUMOKĖJIMO TERMINAS
2016 m. sausio 13 d. buvo priimtas įsakymas Nr. VA-7 „Dėl
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymo
Nr. VA-169 „Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą
patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos ir jos pildymo
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
Naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo
teise deklaravimo ir sumokėjimo terminas nuo 2016 m.
sausio 1 d. yra iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15
dienos.

Su detaliu originaliu dokumentu galite susipažinti čia.
Informacinio pranešimo originalą rasite čia.

Pagal 2015 gruodžio 15 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1318
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13
d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių
įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo“ iki 2018 m. gruodžio 31 d.
pratęstas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo
taikymas, tais atvejais, kai prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui)
teisme pradėta bankroto procedūra arba tiekiama žemiau
nurodytos rūšies mediena:
–
–
–

rąstai – skersai atpjautos apvaliosios medienos
dalys;
lentos, lentelės – pailgi 3–40 mm storio ir ne
siauresni kaip 25 mm pločio pjautinės medienos
gabalai;
tašai, tašeliai – iš dviejų, trijų ar keturių pusių
lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjauti, aptašyti ar
nufrezuoti rąstai, storesni ir platesni kaip 40 mm
pjautinės medienos gabalai.

Pilną informacinį pranešimą rasite čia.
LIETUVOS RESPUBLIKOS LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ
MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-326 6 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2015 m. gruodžio 23 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos
loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo (toliau – Lošimų
įstatymas) Nr. IX-326 6 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII2243.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lošimų įstatymo 6
straipsnio 1 dalies nuostatos, kurios įtvirtina, jog juridiniai
asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, loterijų ir
lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuoja ir sumoka
į biudžetą pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui iki
kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos,
taikydami Lošimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytą loterijų ir
lošimų mokesčio tarifą ar fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio
dydį.
Daugiau informacijos galite rasti čia.

TEISĖS NAUJIENOS
PAKEITIMAI DĖL UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMO LIETUVOJE
2016 m. sausio 26 d. pakeista sprendimo dėl užsieniečio
aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo
atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarka.
Esminės naujovės:




nuo 14 iki 7 dienų trumpinamas minimalus terminas,
kurį teritorinėje darbo biržoje turi būti registruota
laisva darbo vieta;
panaikinamas reikalavimas darbdaviui aktyviai
ieškoti aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojo;
pakeista prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio
aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio
darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos
poreikiams forma.

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 27 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMAS
Nuo 2016 m. sausio 1 d. yra padidintas minimalusis darbo
užmokestis Lietuvoje. Minimalusis valandinis atlygis lygus
2,13 EUR, o minimalioji mėnesinė alga – 350 EUR.
Daugiau informacijos galite rasti čia.
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PRATĘSTAS ATVIRKŠTINIO PVM APMOKESTINIMO
MECHANIZMO TAIKYMAS
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„Deloitte“ yra vadinamos Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Jungtinės Karalystės ribotos atsakomybės bendrovės, ir grupei priklausančios
bendrovės narės, kurių kiekviena yra atskiras ir nepriklausomas juridinis asmuo. Daugiau informacijos apie oficialią Deloitte Touche Tohmatsu
Limited struktūrą galite rasti čia.
„Deloitte“ teikia audito, mokesčių, finansų konsultacijų ir verslo konsultacijų paslaugas privačioms bendrovėms, veikiančioms įvairiose srityse, bei
valstybinėms institucijoms 150 šalių visame pasaulyje. Tarptautinis „Deloitte“ įmonių tinklas bei ilgametė patirtis vietinėse rinkose suteikia klientui
daugiau galimybių efektyviau siekti tikslų, kad ir kur jis vykdytų savo veiklą. Apie 210 000 „Deloitte“ darbuotojų visada stengiasi užtikrinti aukščiausią
paslaugų kokybę ir tapti profesionalumo standartu visose srityse, kuriose veikia.
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Apie Deloitte

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“ įmonių tinklo) patarimas, teisinė išvada ar konsultacija. Šis leidinys nėra
profesionalių patarimų ir paslaugų atitikmuo, todėl neturėtų būti naudojamas kaip sprendimų, darančių įtaką Jūsų finansams ir verslui, pagrindas.
Prieš priimant tam tikrus sprendimus ar imantis bet kokių kitų veiksmų, galinčių turėti įtakos Jūsų finansiniams rezultatams, reikėtų pasikonsultuoti
su kvalifikuotais specialistais. Nė viena iš tarptautinio „Deloitte“ tinklo įmonių nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl leidinyje skelbiamos
informacijos.
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