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Fiziniai asmenys

Nuo 2016-01-01 Bankai teikia informaciją VMI
apie fizinių asmenų likučius bankų sąskaitose
didesnius kaip 5000 EUR ir apie apyvartą didesnę
nei 15000 EUR per metus.
Detalūs duomenų rinkmenų struktūrų ir
reikalavimų aprašymai pateikti VMI prie FM
viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105
patvirtintų taisyklių prieduose.
Apie juridinius asmenis Bankai teiks informaciją
VMI už 2017 metus nuo 2018-01-01.

Nuo 2016-01-01 Privalomo sveikatos
draudimo įmokas kuruoja SODRA.
• Griežtesnė tvarka negu VMI.
• Gali kilti problema tiems, kas gyvena ir dirba
užsienyje ir nėra deklaravę savo išvykimo iš
Lietuvos.
• Gali uždėti inkasinius sąskaitoms ir turtui.
Tačiau nebelieka trijų mėnesių prievolės,
buvo numatyta: jeigu nesumoki tris mėnesius iš
eilės PSD (privalomojo sveikatos draudimo) negali
gydytis, dabar jeigu sumokės viską, kas priklauso,
gydytis galės.

Akcijų ir kitų finansinių priemonių pardavimo pajamų
apmokestinimas nuo 2016 metų
•2016 metais pajamų už akcijų ar kito finansinio turto pardavimą gavę
gyventojai galės neapmokestinti tik 500 Eur pelno (GPMĮ 17 str. 1 d. 30
p.). Iki 2015-12-31 ši riba yra 3 000 Eur.
•Jeigu gyventojas akcijas parduos 2015 metais, bet pinigus už jas gaus tik
2016 metais, bus taikoma 500 Eur neapmokestinamųjų pajamų riba.
Gyventojų pajamos pripažįstamos pinigų gavimo principu, todėl taikomos
tų metų, kuriais pinigai gaunami, apmokestinimo taisyklės.
•Parduodant akcijas ar kitą finansinį turtą, iš pardavimo kainos galima
atimti jų įsigijimo kainą (GPMĮ 19 str. 1 d.). Skirtumas – pelnas, ne didesnis
kaip 500 Eur per metus (2015 metais – 3 000 Eur), bus neapmokestinamas
GPM, nuo viršytos dalies bus skaičiuojamas 15 proc. GPM. Kai akcijų
pardavimo kaina yra lygi jų įsigijimo kainai ar mažesnė, GPM mokėti
nereikia.
•Akcijų ir kitų finansinių priemonių perleidimo pajamos priskiriamos
nuolatinių Lietuvos gyventojų B klasės pajamoms, nuo kurių GPM turi
sumokėti patys gyventojai, teikdami savo metinę GPM deklaraciją.

Gyventojų gautų palūkanų apmokestinimas
nuo 2016-01-01
Palūkanų gavę gyventojai už indėlius, taupymo lakštus ar
obligacijas, mokės Gyventojų pajamų mokestį, jeigu per metus
bendra palūkanų suma bus didesnė nei 500 Eur.
2015 m. gruodžio 10 d. priimtas GPM įstatymo
pakeitimas sumažino lengvatą, taikomą palūkanų pajamoms iš ne
nuosavybės vertybinių popierių (obligacijų ar taupymo lakštų) ir
bankuose laikomų indėlių, nuo 3 000 iki 500 Eur. Palūkanos, kurias
gyventojas gaus 2016 metais ir vėliau, bus neapmokestinamos, jeigu
per metus gauta bendra palūkanų, išskyrus palūkanas už paskolas,
suma bus ne didesnė nei 500 Eur. Nuo viršytos sumos bus
skaičiuojamas 15 proc. GPM. Palūkanoms už paskolas netaikoma
jokia GPM lengvata ir pajamos apmokestinamos nuo pirmo euro.
• Pagal sutartis, sudarytas iki 2013-12-31, indėlių palūkanos ir
palūkanos
už
ne
nuosavybės
vertybinius
popierius
apmokestinamos nebus.
• Nuolatinių Lietuvos gyventojų gautos palūkanos pajamos
laikomos B klasės pajamoms, todėl GPM turi sumokėti patys
gyventojai, teikdami savo metinę GPM deklaraciją.

Gyventojai, kurie turi įsigiję žemės sklypų ar pastatų, pasistatę
keletą namų ar įsirengę sodybas, tą turtą parduoti ir neskaičiuoti
GPM nuo gautų pajamų galės tik tuomet, jeigu turtas bus išlaikytas
ilgiau kaip 10 metų.
Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai, kurie įsigaliojo 2016-01-01,
nenustato jokio pereinamojo laikotarpio ar išimčių. 10 metų privalomas
laikotarpis bus taikomas visam turtui, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo
įsigytas.
GPM apmokestinamas tik pelnas, gautas pardavus butą, žemės sklypą
ar namą (GPMĮ 19 str. 1 d.). Jeigu gyventojas turtą parduos pigiau, nei buvo
pirkęs, GPM mokėti jam nereikės.
Gyvenamiesiems namams ir butams, kaip ir anksčiau, taikoma
lengvata: pajamos neapmokestinamos, jeigu tame būste 2 metus buvo
deklaruota savininkų gyvenamoji vieta (GPMĮ 17 str. 1 d. 53 p.), arba, jeigu
gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau, jį pardavus pinigai panaudojami
naujam gyvenamajam būstui įsigyti ir jame deklaruojama gyvenamoji vieta
(GPMĮ 17 str. 1 d. 54 p.).

Automobilius, kurių pardavimą reglamentuoja tas pats GPMĮ
17 str. 1 d. 28 punktas, ir toliau privaloma išlaikyti nuosavybėje 3
metus.

Tolsta pajamų riba, nuo kurios individualia veikla
besiverčiantys asmenys gali nemokėti „Sodros“ įmokų.
Draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2016 m. sausio 1 d.
didėja vienuolika eurų – iki 445 EUR.
Tokiu būdu pajamų dydis, nuo kurių nereikia mokėti
įmokų, per mėnesį didėja nuo 1.736 Eur iki 1.780 Eur, o
per metus – nuo 20.832 Eur iki 21.360 Eur.

Prizai ir dovanų kuponai
Neapmokestinamosioms pajamoms
priskiriami gyventojo iš asmens, nesusijusio darbo
santykiais, gauti prizai, jeigu gyventojas gauna ne
daugiau kaip 6 prizus per metus, ir kiekvieno prizo
vertė neviršija 200,00 EUR (GPMĮ 17 str. 1 d. 40 p.).
Į 6 prizų skaičių neįtraukiami prizai natūra iki
100 EUR (GPMĮ 17 str. 1 d. 40 p. komentaras), nes
šie prizai pagal GPMĮ 9 str. 1 d. 1 p. nėra pajamos.

Dovanos darbuotojams
Darbuotojams įteiktos dovanos laikomos jų
pajamomis natūra. GPMĮ 17 str. 1 dalyje
nenustatyta dovanų, gautų iš darbdavio,
apmokestinimo lengvatų, todėl jos bus
apmokestinamos kaip su darbo santykiais
susijusios pajamos. T. y.:
• 15 proc. GPM ir 9 proc. „Sodros“
įmokos tenka darbuotojui,
• 30,98 proc. „Sodros“ įmokų turi sumokėti
darbdavys.

GPM ir VSD įmokomis neapmokestinamos
darbuotojo naudai sumokėtos draudimo įmokos
pagal gyvybės draudimo sutartį (draudimo
sutartis gali būti sudaryta ir paties
darbuotojo), papildomo savanoriško sveikatos
draudimo įmokos (GPMĮ 17 str. 1 d. 14 ir 14-1
str., VSDĮ 8 str. 1 d. 19 ir 22 p.).
Šios išlaidos, apskaičiuojant pelno mokestį,
pripažįstamos leidžiamais atskaitymais (PMĮ 17
str. 1 d.).

Komandiruotės išlaidos, jeigu pateikiate įmonei
viešbučio sąskaitą, kurioje nurodyti pusryčiai:
Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių
7 punkte pasakyta:
• Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma,
tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių
vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus
(maitinimo išlaidos, neįskaitytos į apgyvendinimo
kainą, ir kita), negali būti atskaitomos iš pajamų,
išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos
dengiamos dienpinigiais.“

• Nuo 2016-01-01 įmonės, pagal laikinojo įdarbinimo
sutartį, sudarytą su užsienio įmonėmis, įdarbinusios
nenuolatinius Lietuvos gyventojus, apie tai turės
informuoti VMI.
• VMI viršininko įsakymu, buvo patvirtinta:
– FR1147 forma
– pildymo taisyklės.

• Pranešimai bus teikiami kas mėnesį, kai užsienietis
įmonėje pradės dirbti ar baigs darbą iki kito mėnesio
15 dienos.
• Įsigaliojimo data: 2016-01-01

Pašalpos mirties atveju
Pašalpos, „kurias išmoka asmuo, susijęs su
gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais
santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams
(įvaikiams), tėvams (įtėviams)“, neapmokestinamos
gyventojų pajamų mokesčiu (GPMĮ 17 str. 1 d. 1 p.).
„Sodros“ įmokos neskaičiuojamos nuo „pašalpos,
kurią apdraustajam asmeniui išmoka darbdavys mirus
šio apdraustojo asmens sutuoktiniui, vaikams
(įvaikiams), tėvams (įtėviams), <...> sumos, ne didesnės
kaip 5 minimaliosios mėnesinės algos“ (VSDĮ 8 str. 1 d.

1 p.).

Dėl pajamų uždirbtų užsienyje
Užsienyje uždirbtų pajamų deklaruoti Lietuvoje
nereikia, jeigu iš Lietuvos išvykstantis gyventojas
pateikia galutinai išvykstančio iš Lietuvos asmens
GPM deklaraciją (GPM308).
Toks
gyventojas neturi mokėti ir PSD įmokų.
Į Lietuvą sugrįžęs gyventojas apie grįžimą
turėtų pranešti Gyventojų registro tarnybai ir
pradėti mokėti PSD įmokas.
Nuolatiniu Lietuvos gyventoju GPM apskaičiavimo tikslais jis bus
laikomas tik tuomet, kai grįžęs Lietuvoje išbus daugiau kaip 183
dienas per metus arba 280 per dvejus metus (GPMĮ 4 str. 1 d.).

Dovanojimai
Rašytinė forma nuo 1500 EUR
Notarinė forma nuo 14500 EUR
Jeigu paskola išmokama grynaisiais pinigais ir
paskolos suma didesnė kaip 3 000 EUR, sutartis
turi būti notarinė.

Nuo 2016-06-28 įsigaliojo naujas Garantijų
komandiruotiems darbuotojams įstatymas, kuris
nustato garantijas tik į Lietuvą atvykstantiems
darbuotojams.
Nuo šiol reikės informuoti tų valstybių, į kurias
darbuotojai siunčiami, atitinkamas institucijas.
Darbdaviai
turės
pranešti
komandiruojamų
darbuotojų duomenis, komandiruotės trukmę,
pradžią ir pabaigą, darbo vietos adresą, paslaugų,
kurios bus teikiamos komandiruotės metu, pobūdį
ir kitą informaciją (Direktyvos 2014/67/ES 9 str. 1 d.).

Naujasis Garantijų komandiruotiems
darbuotojams įstatymas nustato prievolę užsienio
įmonėms pranešti LT darbo inspekcijai apie:
1. laikinai į Lietuva dirbti atvykusius darbuotojus,
kurie siunčiami pagal paslaugų ar darbų atlikimo
sutartį, sudarytą su LT įmone;
2. kai užsienio įmonės darbuotojas
komandiruojamas į Lietuvoje esantį užsienio
įmonės filialą, atstovybę ar grupės įmonę;
3. kai darbuotojas į LT įmonę atvyksta kaip
laikinasis darbuotojas.

JURIDINIAI ASMENYS

Nuo 2016-10-01 :
i. SAF
• Privalomas PVM sąskaitų faktūrų registrų
duomenų teikimas VMI;
i. VAZ
• Privalomas važtaraščių duomenų teikimas
VMI.

i.SAF-T
• Apskaitos
duomenų
SAF-T rinkmenoje.

teikimas

VMI

• Aktualu įmonėms, kurių metinės grynosios
pardavimo pajamos (GPP) viršija 45 tūkst.
Eurų.
•
•
•
•

Iki 2017-01-01 (2015 m. GPP > 8 mln.eurų);
Iki 2018-01-01 (2016 m. GPP>700 tūkst.eurų);
Iki 2019-01-01 (2017 m. GPP > 45 tūkst.eurų);
Iki 2020-01-01 (užpraėjusių metų GPP > 45 tūkst.eurų);

i.EKA
• Elektroniniai kasos aparatai
• Aktualu asmenims, naudojantiems kasos
aparatus. Dar nėra parengtų teisės aktų
i.APS
• Pajamų – išlaidų žurnalai
• Duomenys GPM deklaracijai
• Aktualu Fiziniams asmenims, vykdantiems
ekonominę veiklą. Dar nėra parengtų teisės
aktų

i.SAF-T
• Tai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO, angl. OECD) sukurtas
tarptautinis standartas buhalterinės apskaitos
duomenų teikimui mokesčių administratoriams
ir kitiems informacijos naudotojams.
i.SAF-T rinkmenos teikiamos pagal pareikalavimą:
•
•
•
•

VMI
Muitinei
FNTT
Sodrai.

DEKLARACIJA FR0711
FR0711 prieduose reikės teikti informaciją
apie akcininkų įnašus nuostoliams dengti
didesnius kaip 15000 EUR.
Jeigu pas atskaitingus asmenis metų
pabaigoje yra daugiau kaip 15000 EUR - reikės
deklaruoti.

Ši nuostata taikoma nuo 2016-01-01.
Duomenys turi būti pateikti iki 2017-04-15.

Juridiniai asmenys iki kitų kalendorinių metų balandžio 15 d. privalo
VMI pateikti duomenis (užpildant FR0711 formą ir atitinkamus
jos priedus):
1. apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims suteiktas

paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600
EUR;

2. apie per kalendorinius metus fizinių asmenų grąžintas paskolas
ar jų dalis (neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);
3. apie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gautas paskolas,
kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;
4. apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims grąžintas
paskolas ar jų dalis (neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies
sumą);

Jeigu paslauga fiziškai atlikta užsienio
vienetui Lietuvoje ir jeigu užmokestis siekia
daugiau kaip 15 000 EUR reikės deklaruoti
FR711 deklaracijoje.

Duomenys reikės rinkti visus 2016 metus ir
deklaruoti.

Avansinio pelno mokesčio mokėjimas
Iki 2016 m. gruodžio 31d.

Nuo 2017 m. sausio 1d.

Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarka
pagal praėjusių laikotarpių veiklos rezultatus
Už pirmus devynis einamojo mokestinio
laikotarpio mėnesius – pagal faktiškai
apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už
mokestinį laikotarpį, buvusį prieš
paskutinį mokestinį laikotarpį;

Už pirmus šešis einamojo mokestinio
laikotarpio mėnesius – pagal faktiškai
apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už
mokestinį laikotarpį, buvusį prieš
paskutinį mokestinį laikotarpį;

Už paskutinius tris einamojo mokestinio
laikotarpio mėnesius – pagal praėjusio
mokestinio laikotarpio faktiškai
apskaičiuotą pelno mokesčio sumą.

Už paskutinius šešis einamojo mokestinio
laikotarpio mėnesius – pagal praėjusio
mokestinio laikotarpio faktiškai
apskaičiuotą pelno mokesčio sumą

Apskaičiuoto avansinio pelno mokesčio
sumokėjimo terminas
Iki 2016 m. gruodžio 31d.

Nuo 2017 m. sausio 1d.

Už pirmus tris einamojo mokestinio
laikotarpio ketvirčius iki kiekvieno
ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės
dienos.
Už paskutinį einamojo mokestinio
laikotarpio ketvirtį iki paskutinio
mėnesio 25 d.

Iki kiekvieno mokestinio
laikotarpio ketvirčio paskutinio
mėnesio 15 d.

PVM nuo 2016-01-01
- PVM grąžinamas kas mėnesį;
- nebelieka PVM avansinių mokėjimų;
- PVM s/f nurodytas atlygis mažinamas gautų
avansu sumomis. Jeigu avansinė sąskaita su PVM
tai išrašomos sąskaitos t.b. tik daliai PVM s/f.
- nuo 2016-01-01 PVM deklaracijos teikiamos
tik el. būdu.

Vietinių rinkliavų mokėjimas nuo 2016-01-01
Nuo 2016 metų vietinės rinkliavos yra mokamos ne į VMI, bet į savivaldybių
sąskaitas bankuose.
• leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą,
• leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimą,
• leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą,
• leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar
valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą,
• leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės
saugomas teritorijas išdavimą,
• gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose,
• leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones
išdavimą
• ir kitas vietines rinkliavas, nustatytas Rinkliavų įstatymo 11
straipsnyje, pinigus reikės pervesti į savivaldybių sąskaitas.
Įsigaliojimo data: 2016-01-01

Pakeistas mokesčio už aplinkos teršimą
deklaravimo terminas
Pakeistas LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Nuo 2016-0101 aplinkos teršimo mokestį reikia deklaruoti iki vasario mėn. 15 d.
• Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
deklaraciją FR0521;
• Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių
deklaraciją FR0522;
• Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių
atliekomis deklaraciją FR0523;
• Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės
atliekomis deklaraciją FR0524.
Iki šiol deklaracijos buvo teikiamos per 60 dienų metams
pasibaigus.
• Įsigaliojimo data: 2016-01-01

Intrastato ribos nuo 2016 m.
• LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
• GENERALINIO DIREKTORIAUS 2015 m. spalio 29 d. ĮSAKYMAS Nr.
DĮ-201 “DĖL 2016 M. INTRASTATO RIBŲ NUSTATYMO”
1.

2.

3.

4.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo
ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš ES šalių
įvežtų prekių vertė, yra 280 tūkst. EUR.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo
ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į ES šalis
išvežtų prekių vertė, yra 200 tūkst. EUR.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. įvežimo statistinės
vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš ES šalių įvežtų
prekių vertė, yra 3 mln. EUR.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. išvežimo statistinės
vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į ES šalis išvežtų
prekių vertė, yra 7 mln. EUR.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo
pakeitimai
• Įstatymo pakeitimai nustato naują metinės deklaracijos
teikimo ir mokesčio sumokėjimo terminą bei avansinio
NTM deklaravimo tvarką.
• Nuo 2016 metų ketėsi nekilnojamojo turto mokesčio
deklaracijos KIT711 forma ir mokesčio mokėjimo
terminai. Šioje deklaracijoje reikės deklaruoti ne tik
metinį, bet avansinį mokestį.
• Metinį mokestį reikės sumokėti iki vasario 15 d., o
avansinį – iki kovo 15, birželio 15 ir rugsėjo 15 dienos
(avansinis NTM mokamas už 9 mėnesius).
Įsigaliojimo data: 2016-01-01

Buhalterinė apskaita
• Nuo 2016-01-01 pakeistas Buhalterinės apskaitos
įstatymo 13 straipsnis, kuris nustato privalomus
dokumentų rekvizitus. Nuo 2016-01-01 panaikintas
reikalavimas pasirašyti sąskaitas faktūras.
• Iki 2015-12-31 sąskaitas faktūras reikėjo pasirašyti. Be
originalaus parašo VMI tokių dokumentų nepripažino.
• Nuo 2016 metų pasirašyti sąskaitų faktūrų
nebereikia, tačiau sąskaitos ir toliau bus pasirašomos,
jeigu to pageidaus pirkėjas ar tiekėjas.

Buhalterinė apskaita
Nuo 2017-01-01 (Nr. XII-2215 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymo Nr. IX-574 1, 2, 3, 5, 12, 13, 18, 21 straipsnių, penktojo skirsnio
pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas)

Griežčiau
formuluojama
vadovo
atsakomybė už informacijos teikimą – dabar jis
atsako ne tik už finansinių duomenų
išsaugojimą, bet ir už jų pateikimą.
Taip pat papildyta, jog jam gresia „civilinė,
administracinė ir baudžiamoji“ atsakomybė.

Civilinio proceso kodekso pakeitimai nuo 2017 metų
Pakeistos Civilinio proceso kodekso nuostatos, draudžiančios
daryti išskaitas iš tam tikrų darbuotojų pajamų.
Nuo 2017-01-01 išieškoti bus galima ir iš darbuotojo gaunamų
komandiruotės dienpinigių, išeitinių išmokų, kurios išmokamos atleidžiant
darbuotoją iš darbo, kompensacinių išmokų už darbuotojui priklausančių
įrankių nusidėvėjimą ir išmokų, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant
nuo normalių darbo sąlygų, taip pat kompensacijų perkeliamam,
priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves darbuotojui.
Išskaitoms iš šių darbuotojo pajamų turėtų būti taikomos tokios pačios
taisyklės, kaip išskaitoms iš darbo užmokesčio.
Išmokų, iš kurių negalima daryti išskaitų, sąraše liko:
1. motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos;
2. išmokos vaikams, mokamos pagal LR išmokų vaikams įstatymą;
3. laidojimo pašalpa;
4. išmokos, mokamos pagal Šalpos pensijų įstatymą ir LR tikslinių
kompensacijų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir
kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių
gyventojų socialinei paramai“ (CPK 739 str.).

Metinės pelno mokesčio deklaracijos
pateikimas ir apskaičiuoto pelno
mokesčio sumokėjimas
Iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2017 m. sausio 1 d.

Iki kito mokestinio
laikotarpio šešto mėnesio
pirmos dienos

Iki kito mokestinio
laikotarpio šešto mėnesio
15 dienos

Pelno mokesčio nuo išmokamų
dividendų deklaravimas ir
sumokėjimas
Iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2017 m. sausio 1 d.

Iki kito mėnesio, einančio Iki kito mėnesio, einančio
po mėnesio kurį dividendai po mėnesio kurį dividendai
buvo išmokėti, 10 dienos buvo išmokėti, 15 dienos

Mokesčių administravimo įstatymas
Mokesčius išskaičiuojantys asmenys privalės deklaruoti gyventojams nuo 2016 m.
sausio 1 d. išmokėtas tokias pajamų mokesčiu neapmokestinamas išmokas:

• į komandiruotę išsiųstiems savo darbuotojams mokamus dienpinigius;
• išmokėtas padidėjusias išlaidų kompensacijas darbuotojams, kurių darbas
atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo
pobūdžio;
• darbuotojams išmokėtus prizus, kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija
200 EUR;
• pelno nesiekiantys vienetai privalės deklaruoti savo nariams išmokėtas pašalpas
iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, išskyrus pašalpas, mokamas gyventojams,
susijusiems su šiais vienetais darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais;
• gyventojams išmokėtas premijas, kurios neapmokestinamos pajamų mokesčiu;
• pensijų kaupimo bendrovės privalės deklaruoti pensijų išmokas, mokamas pagal
LR pensijų kaupimo įstatymą.

Ačiū už dėmesį

