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Kaip ir kiekvieną mėnesį, tarptautinė audito ir verslo konsultacijų bendrovė
Deloitte Lietuva Jus supažindina su Mokesčių ir teisės departamento
parengtu naujienlaiškiu. Jame pateiktos mūsų ekspertų įžvalgos apie
svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.
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Pakeistos mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI
prie FM) 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-69 pakeitė mokesčių
deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų
laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose
nurodytų dokumentų pateikimo taisykles.
Pagal pakeistas taisykles nuo 2016 m. spalio 1 d. mokesčių mokėtojai –
Lietuvos juridiniai asmenys – visas mokesčių deklaracijas privalės teikti tik
elektroniniu būdu per EDS sistemą, išskyrus atvejus, kai elektroninis
pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą arba
deklaracijos pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių
priežasčių, t.y. atitinkamos deklaracijos užpildymo taisyklės nenumato
elektroninio pateikimo būdo arba numatytas alternatyvus atitinkamos
deklaracijos pateikimo būdas ir tvarka.
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partnerė
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Daugiau informacijos rasite čia.
Deklaracijų, teikiamų elektroniniu būdu, sąrašas skelbiamas VMI interneto
svetainėje. Deklaracijų sąrašą rasite čia.
Padidinta minimali alga ir minimalus valandinis atlyginimas
LR Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 buvo patvirtinta
nauja minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) – 380 eurų ir naujas
minimalus valandinis atlyginimas – 2,32 euro, taikoma nuo 2016 m. liepos
1 d.
Didėjant MMA kartu proporcingai didėja ir su MMA susietos mokėtinos
valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) bei privalomojo sveikatos
draudimo (toliau – PSD) įmokos:






9 proc. MMA dydžio PSD įmoką nuo liepos 1 d. sudarys 34,20 eurų
(privalo mokėti individualios įmonės už jų savininkus, tikrosios ūkinės,
komanditinės ūkinės bei mažosios bendrijos už savo narius ir kt.);
3 proc. MMA dydžio PSD įmoką nuo liepos 1 d. sudarys 11,40 eurų
(privalo mokėti asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla,
turintys 2 EDV arba mažesnes valdas);
26,3 proc. MMA dydžio VSD įmoką nuo liepos 1 d. sudarys 99,94 eurų,
(privaloma mokėti už individualių įmonių savininkus, tikrųjų,
komanditinių ūkinių ar mažųjų bendrijų narius).
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Daugiau informacijos rasite čia.
Sodros reforma
2016 m. birželio 29 d. neeiliniame Seimo posėdyje buvo patvirtintas naujos
redakcijos LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kuriuo
reformuojama Sodros sistema. Be kitų pakeitimų numatyta, kad pensijų
socialiniu draudimu bus draudžiami:
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asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų
taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoje tantjemų arba
kartu su tantjemomis;
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mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal LR mažųjų bendrijų įstatymą nėra
tų mažųjų bendrijų nariai.

Be to, įtvirtinta nuostata, kad socialinio draudimo įmokos nebus
skaičiuojamos nuo pagal pasirinkimo sandorius gaunamų akcijų, jeigu teisė
į akcijas darbuotojams suteikiama ne anksčiau kaip po 3 metų.
Pažymėtina, kad socialinio draudimo įmokų tarifai, jų dydžiai (jų dalys)
atskirų rūšių socialiniam draudimui kaip ir anksčiau bus tvirtinami LR
valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių
patvirtinimo įstatymu. Tačiau terminuotoms darbo sutartims nedarbo
draudimo įmokos tarifas, nustatytas LR valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu, bus
didinamas du kartus.
Įmokų apskaičiavimo „lubos“ priklausys nuo vidutinio šalies darbo
užmokesčio, t.y. Lietuvos statistikos departamento paskelbto kalendorinių
metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto
darbo užmokesčio vidurkio.
2017 m. socialinio draudimo įmokos tarifas pagrindinei pensijos daliai
finansuoti bus mažinamas 1 proc.
Pakeitimai dėl Sodros įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.
Daugiau informacijos rasite čia.

Teisės naujienos

Lietuvos Respublikos Prezidentė vetavo naująjį darbo kodeksą
2016 m. birželio mėnesį Seimas priėmė naująjį darbo kodeksą, tačiau šalies
vadovė grąžino jį pakartotinai svarstyti Seime. Prezidentė nepritarė 22 iš
260 įstatymo nuostatų. Paminėtini keli svarbiausi šalies vadovės siūlymai:
-

atsisakyti nenustatytos apimties darbo sutarčių;
įtvirtinti laikinojo įdarbinimo įmonių licencijavimą;
terminuotas sutartis nuolatiniam darbui sudaryti tik kolektyvinėse
sutartyse numatytais atvejais;
atsisakyti privalomo darbo tarybų steigimo įmonėse.

Šiuo metu nėra žinoma, kada Seimas pakartotinai svarstys naująjį darbo
kodeksą.
Daugiau informacijos rasite čia.
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