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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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Keičiasi įmokų į garantinį fondą administravimas
Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka ir
įmokas administruojantis subjektas.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM) informavo, kad Garantinį fondą nuo 2017
m. sausio 1 d. administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau –
VSDF) valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Įmokos bus
apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas įmokas teikiami
laikantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo
nustatytos tvarkos ir terminų.
Pažymėtina, kad įmokos į Garantinį fondą už ataskaitinius laikotarpius iki
2016 m. gruodžio 31 d. vis dar mokamos į VMI prie FM. Už ataskaitinius
laikotarpius nuo 2017 m. sausio 1 d. įmokos mokamos į VSDF valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto pajamų
surenkamąsias sąskaitas.
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Klaidingai už ataskaitinius laikotarpius nuo 2017 m. sausio 1 d. sumokėtos
įmokos gali būti susigrąžinamos pateikiant prašymo formą FR0781.
Daugiau informacijos rasite čia.
Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaras
VMI prie FM parengė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto apibendrinto
paaiškinimo (komentaro) pakeitimą.
Atnaujintame komentare nurodama, kad iš VSDF lėšų mokamos ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės
ligos ir nedarbo socialinio draudimo išmokos nėra laikomos
neapmokestinamomis pajamomis.
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Šios išmokos kartu su ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros
išmokomis yra laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusiomis pajamomis ir apmokestinamas taikant 15 proc.
tarifą.
Daugiau informacijos rasite čia.
Pakeistas nutarimas „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams
taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo
liudijimą, rūšių sąrašo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybė š. m. lapkričio 17 d. priėmė nutarimą „Dėl
Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ 2002 m. nutarimo
pakeitimo.
Naujos nuostatos įsigalios dviem laikotarpiais.
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Nuostatos, kurios įsigalios apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 ir vėlesnių
metų mokestinių laikotarpių pajamas:




Fiksuoto dydžio pajamų mokestį sumokėję ir prekybos liudijimus
įsigiję gyventojai iki 4500 Eur per mokestinį laikotarpį gali parduoti
prekes prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir
individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams (išimtis
taikoma žemės ūkio ir maisto produktams). Iki šio pakeitimo
nebuvo galima parduoti prekių juridiniam asmeniui bei kitam
individualia prekybine veikla užsiimančiam gyventojui.
Jei verslo liudijimą turinčių gyventojų pajamos yra didesnės nei
4500 Eur per mokestinį laikotarpį, tai pajamų dalis iki 4500 Eur
apmokestinama pajamų mokesčiu, kai įsigyjant verslo liudijimą
buvo iš anksto sumokėtas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Pajamų
dalis viršijanti 4500 Eur apmokestinama kaip įregistruotos
individualios veiklos su pažyma, pajamos, kurioms taikomas 5 proc.
gyventojų pajamų mokesčio tarifas (laisvųjų profesijų veikloms – 15
proc. tarifas). Pažymėtina, kad gyventojas gavęs daugiau nei 4500
Eur pajamų su įsigytu verslo liudijimu toliau gali teikti paslaugas ir
parduoti prekes tik individualios prekybos veiklos nevykdantiems
asmenims.

Nuostatos, kurios įsigalioja nuo nutarimo paskelbimo Teisės aktų
registre dienos:





Sumokėjus fiksuoto dydžio pajamų mokestį, įsigyjant verslo
liudijimą, galima parduoti prekes ir teikti paslaugas juridiniams
asmenims, jei verslo liudijime nurodyta veiklos rūšis nesutampa su
juridinio asmens veiklos rūšimi. Iki pakeitimo galiojo draudimas
parduoti prekes ar paslaugas juridiniams asmenims, jei nurodyta
veiklos rūšis sutampa su faktiškai juridinio asmens vykdoma veiklos
rūšimi.
Panaikintas draudimas įsigijus verslo liudijimą verstis licencijuojama
veikla.
Įteisinta nuostata dėl verslo liudijimo neišdavimo, kai gyventojas
yra skolingas VSDF. Pažymėtina, kad verslo liudijimas
neišduodamas jei gyventojas yra skolingas VSDF už praėjusį
laikotarpį ir mokėjimo terminas nėra atidėtas arba yra atidėtas,
tačiau jau suėjęs, t. y. jeigu gyventojas yra sudaręs skolos
sumokėjimo atidėjimo sutartį, kurios terminas nėra suėjęs, jam gali
būti išduotas verslo liudijimas.

Daugiau informacijos rasite čia.
Pakeistas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. lapkričio 3 d. priėmė Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) IX-751 2,
123, 14, 15, 45, 53, 56, 71, 93, 94, 120, 121 straipsnių pakeitimo įstatymą
Nr. XII-2697.
Visi pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2017 m. sausio 1 d., buvo atlikti siekiant
suderinti PVMĮ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269,
p. 1), nuostatas, susijusias su pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
administravimu.
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Esminiai PVMĮ pokyčiai:






PVMĮ 53 str. 4 dalies 1 punkto pakeitime nustatyta, kad taikant 0
procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, skirtos parduoti
specialiose prekybos vietose, tik tuo atveju, jeigu jos yra
tarptautiniame jūrų ar oro uoste, atsisakant šiuo metu galiojančių
nuostatų leidžiančių tokių parduotuvių veiklą ir kituose valstybės
sienos perėjimo punktuose.
PVMĮ 123 straipsnio, 53 str. 1 dalies, 56 str. 2 dalies ir 120 str. 3
dalies pakeitimai – muitinės sankcionuoti veiksmai tampa muitinės
procedūromis, pavyzdžiui, prekių įvežimas į laisvąją zoną tampa
laisvosios zonos specialiąja muitinės procedūra. Taip pat
netaikomos šios muitinės procedūros: nelieka muitinės prižiūrimo
perdirbimo procedūros, atsisakoma laikinojo įvežimo perdirbti
procedūros ir vietoje jų taikoma laikinojo įvežimo perdirbti
specialioji muitinės procedūra.
PVMĮ 2 str. 25 dalyje ir 14 str. 13 dalyje išbrauktos nuorodos į
žemės ūkio ar kitas rinkliavas ES, nes Tarybos reglamentu buvo
patikslinta muitų sąvoka, žemės ūkio ar kitas rinkliavas apibrėžiant
kaip už importuojamas ar eksportuojamas prekes mokėtinus
muitus.

Daugiau informacijos rasite čia.
Pakeistas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
19 straipsnis
Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. lapkričio 08 d. priėmė Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo IX-751 19 straipsnio 4
dalies pakeitimo įstatymą Nr. XII-2749.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. lengvatinis 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio
tarifas taikomas ne vien visiškai ar iš dalies kompensuojamiems vaistams,
bet ir nekompensuojamiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės
apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 eurų.
Daugiau informacijos rasite čia.
Teisės naujienos

Padidėjo darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Lapkričio mėnesio pabaigoje Lietuvos statistikos departamentas paskelbė,
kad pagal 2016 m. trečiojo ketvirčio duomenis, vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis Lietuvoje yra 793,3 EUR.
Daugiau informacijos rasite čia.
Priimtas sutelktinio finansavimo įstatymas
2016 m. lapkričio 3 d. Seimas priėmė Sutelktinio finansavimo įstatymą,
kuris nustato sutelktinio finansavimo veiklos sąlygas, paslaugų teikimo
reikalavimus, įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių
sąrašą, išbraukimo iš jo tvarką, lėšų pritraukimo sąlygas, investavimo ribas
ir kt.
Įstatymas įsigaliojo 2016 m. gruodžio 1 d.
Daugiau informacijos rasite Deloitte pranešime čia.
04

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga

Priimtas su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas
2016 m. lapkričio 10 d. Seimas priėmė su nekilnojamuoju turtu susijusio
kredito įstatymą (toliau – „Įstatymas“).
Įstatymas nustato su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo sąlygas
ir informavimo apie šias sąlygas reikalavimus, kredito davėjo, kredito
tarpininko ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus pareigas bei
atsakomybę vykdant Įstatyme numatytą veiklą ir kt.
Aktualiausios nuostatos:
1) Kredito davėju yra laikomas asmuo, išskyrus fizinį asmenį ir pelno
nesiekiantį juridinį asmenį, kuris verslo tikslais teikia arba
įsipareigoja teikti kreditą;
2) Iki kredito sutarties sudarymo kredito davėjas ar kredito tarpininkas
turi pateikti kredito gavėjui jam pritaikytą standartinę informaciją
apie kreditą, kad pastarasis galėtų palyginti skirtingų paslaugų
teikėjų pasiūlymus;
3) Kredito davėjas privalo kredito gavėjui suteikti ne trumpesnį kaip 30
dienų apsvarstymo laikotarpį, skirtą informacija pagrįstam
sprendimui dėl kredito sutarties sudarymo priimti;
4) Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti
kredito sutarties per 14 dienų nuo kredito sutarties sudarymo
dienos;
5) Nustatyti reikalavimai kompensacijai, kurios kredito davėjas gali
reikalauti tuo atveju, kai kredito gavėjas grąžina visą ar dalį kredito
anksčiau laiko.
Įstatymas įsigalios 2017 m. liepos 1 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
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