Vertinimo
kriterijai

Mažoji bendrija
(MB)

Uždaroji akcinė
bendrovė (UAB)

Individuali
įmonė (ĮI)

Asociacija

Viešoji įstaiga

Tikroji ūkinė
Komanditinė
bendrija (TŪB) ūkinė bendrovė

Žemės ūkio
bendrovė

Kooperatinė
bendrovė

Minimalus
dalyvių skaičius

1 (narys)

1 (akcininkas)

1
(savininkas)

3 (nariai)

Dalininkai (neribotai)
arba 1 savininkas

2 tikrieji nariai

2 − 3 tikrieji
nariai ir 1
komanditorius

2 nariai

5 nariai

Maksimalus
dalyvių skaičius

10 narių. Gali būti
tik fiziniai asmenys

249 (akcininkai) Gali
būti fiziniai ir
juridiniai asmenys

1 savininkas.
Savininkas
gali būti tik
fizinis
asmuo

Neribotas. Gali
būti fiziniai ir
juridiniai
asmenys

Gali būti fiziniai ir
juridiniai asmenys

20 tikrųjų narių

20 dalyvių, kurių
bent 2 yra tikrieji
nariai

Neribotas (be
dalininkų gali būti
ir dalininkų
pajininkų)

Neribotas

Minimalus
kapitalo dydis

Nėra nustatytas

Ne mažesnis kaip 2
500 Eur

Kapitalo
Kapitalo
reikalavimas reikalavimas
netaikomas netaikomas

Nėra nustatytas

Kapitalo
reikalavimas
netaikomas

Kapitalo
reikalavimas
netaikomas

Kapitalo
reikalavimas
netaikomas

Kooperatinės
bendrovės
steigėjai (nariai)
įneša lėšas
kapitalui sudaryti
(pajinius įnašus).
Minimalaus ir
maksimalaus pajų
dydžiai nustatomi
Kooperatinės
bendrovės
įstatuose

Steigėjai
(dalyviai)

Fiziniai asmenys

Fiziniai ir/ar
juridiniai asmenys

Fizinis
asmuo

Fiziniai ir/ar juridiniai
asmenys

Fiziniai ir/ar
Fiziniai ir/ar
Fiziniai ir/ar
juridiniai asmenys juridiniai asmenys juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar
juridiniai
asmenys

Dalyvio
atsakomybė už
juridinio
asmens
prievoles

MB nario ribota
civilinė atsakomybė

Akcininko ribota
civilinė atsakomybė

IĮ savininko Ribotos civilinės Ribotos civilinės
neribota
atsakomybės
atsakomybės
civilinė
atsakomybė
(jeigu
prievolėms
įvykdyti
neužtenka IĮ
turto, už IĮ
prievoles
atsako IĮ
savininkas
visu savo
turtu)

Neribota (jei TŪB
prievolėms
įvykdyti
neužtenka TŪB
turto, tikrieji
nariai atsako
solidariai visu savo
turtu)

Neribota (jei KŪB Ribota civilinė
prievolėms
atsakomybė
įvykdyti
neužtenka jos
turto, tikrieji
nariai atsako
solidariai visu
savo turtu, o
komanditoriai −
tik tuo savo turtu,
kurį įnešė į KŪB))

Ribota civilinė
atsakomybė
(kiekvienas KB
narys atsako
sumokėto
stojamojo
mokesčio ir į KB
įnešto pajinio
dydžiu)

Buhalterinė
apskaita
(teisinis

Supaprastinta

LR buhalterinės
apskaitos įstatymas,
LR įmonių finansinės

Supaprastint LR buhalterinės
a apskaitos apskaitos
tvarka,
įstatymas, LR

Supaprastinta
apskaitos tvarka,
metinių finansinių

Supaprastinta
LR buhalterinės
apskaitos tvarka, apskaitos
metinių finansinių

LR buhalterinės
apskaitos

Fiziniai ir/ar
juridiniai
asmenys

LR buhalterinės

reglamentavima apskaitos tvarka
s)

atskaitomybės
įstatymas, LR įmonių
grupių
LR buhalterinės
konsoliduotosios
apskaitos įstatymas,
finansinės
LR įmonių finansinės
atskaitomybės
atskaitomybės
įstatymas,
įstatymas, verslo
tarptautiniai
apskaitos standartas
apskaitos standartai,
verslo apskaitos
standartai

metinių
finansinių
ataskaitų
rinkinys gali
būti
nesudaroma
s. Jeigu IĮ
nuostatuose
nurodoma,
kad
sudaromas -

įmonių
finansinės
atskaitomybės
įstatymas.

apskaitos įstatymas,
LR finansų ministro
įsakymas 1K-372

LR finansų
ministro
įsakymas 1K-372

LR
buhalterinės
apskaitos
įstatymas,

MB narių įnašai gali
būti piniginiai ir
nepiniginiai.
Nepiniginių įnašų
vertė nustatoma visų
MB dalyvių bendru
sutarimu.
Įnašu negali būti
darbai ir paslaugos

Pelno
paskirstymas

Pelnas skirstomas
proporcingai įnešto
įnašo dydžiui,
nebent MB
nuostatuose
nustatyta kitaip.

Kapitalas, padalytas į
dalis, vadinamas
akcijomis. Akcijos
apmokamos pinigais
ir/ar akcininkui
nuosavybės teise
priklausančiu
nepiniginiu įnašu,
kuris turi būti
įvertintas teisės aktų
nustatyta tvarka

Akcininkui skiriamų
dividendų dydis
proporcingas jam
priklausančių akcijų
nominaliai vertei.
Galimas dividendų
išmokėjimas už
trumpesnį nei
Galimas pelno
finansiniai metai
išmokėjimas avansu.
laikotarpį
Pasibaigus
finansiniams metams
ir paaiškėjus, kad

ataskaitų rinkinys
gali būti
nesudaromas.

Jeigu IĮ
nuostatuose
nurodoma, kad
sudaromas −LR
buhalterinės
apskaitos
įstatymas,

Jeigu IĮ
nuostatuose
nurodoma, kad
sudaromas −

LR įmonių
finansinės
atskaitomybės
įstatymas, verslo
apskaitos
standartai

LR įmonių
finansinės
atskaitomyb
ės
įstatymas,
verslo
apskaitos
standartai
Kapitalas ir
įnašai

ataskaitų rinkinys
gali būti
nesudaromas.

įstatymas,

įstatymas,

LR įmonių
finansinės
atskaitomybės
įstatymas, verslo
apskaitos
standartai

LR įmonių
finansinės
atskaitomybės
įstatymas, verslo
apskaitos
standartai

LR buhalterinės
apskaitos
įstatymas,
LR įmonių
finansinės
atskaitomybės
įstatymas, verslo
apskaitos
standartai

Įnašai − IĮ
savininkui
asmeninės
nuosavybės
teise
priklausęs
turtas

Įnašai − nario
metiniai
mokesčiai

Dalininkų įnašai

Tikrųjų narių
įnašai gali būti
piniginiai ir
nepiniginiai

Tikrųjų narių
įnašai gali būti
piniginiai ir
nepiniginiai

Pajiniai narių įnašai Kooperatinės
bendrovės
steigėjai (nariai)
įneša lėšas
kapitalui sudaryti
(pajinius įnašus).
Minimalaus ir
maksimalaus pajų
dydžiai nustatomi
Kooperatinės
bendrovės
įstatuose

Visas IĮ
pelnas
paskiriamas
savininkui

Pelną skirstyti
nariams
draudžiama, jis
skirtas veiklos
vystymui

Veiklos pelną skirstyti
dalininkams
draudžiama, jis skirtas
veiklos vystymui

Tikrosios ūkinės
bendrijos pelno
dalis, skirta
tikriesiems
nariams,
paskirstoma
kiekvienam
tikrajam nariui
proporcingai jo
įnašo dydžiui,
jeigu bendrijos
jungtinės veiklos
sutartyje

Tikrosios ūkinės
bendrijos pelno
dalis, skirta
tikriesiems
nariams,
paskirstoma
kiekvienam
tikrajam nariui
proporcingai jo
įnašo dydžiui,
jeigu bendrijos
jungtinės veiklos
sutartyje

bendrovės pelno
dalis − dividendai
− skaičiuojami
proporcingai
turimo pajaus
vertei, kurie gali
būti išmokami
pinigais. Bendrovės
narių susirinkimui
nutarus ir jeigu
nariai ir pajininkai
pageidauja, už
dividendus gali būti

Dividendų negali
būti išmokama
daugiau nei 10%
nuo grynojo
pelno

avansu išmokėta
pelno dalis yra
didesnė, nei
priklausytų,
skirtumas turi būti
grąžintas
Mokėtinas pelno 5 arba 15 proc.
mokestis

nenustatyta kitaip nenustatyta
kitaip.

5 arba 15 proc.

atlyginama
materialiosiomis
vertybėmis arba
paslaugomis

5 arba 15
proc.

Mokestinė
lengvata − jei
mokestinio
laikotarpio
pajamos iš
ūkinės
komercinės
veiklos neviršija
300 000 Eur, tai
7 250 Eur yra
neapmokestina
mi. Likusi
apmokestinamoj
o pelno dalis
apmokestinama
taikant 15 proc.
tarifą.
Asociacija moka
pelno mokestį
tik nuo ūkinės
komercinės
veiklos pajamų

Mokestinė lengvata −
5 arba 15 proc.
jei mokestinio
laikotarpio pajamos iš
ūkinės komercinės
veiklos neviršija 300
000 Eur, tai 7 250 Eur
yra neapmokestinami.
Likusi apmokestinamojo
pelno dalis
apmokestinama taikant
15 proc. tarifą. VšĮ
moka pelno mokestį tik
nuo ūkinės komercinės
veiklos pajamų

5 arba 15 proc.

5 proc. pelno
mokesčio tarifu,
jeigu per mokestinį
laikotarpį daugiau
kaip 50 proc.
pajamų sudaro
pajamos iš žemės
ūkio veiklos

5 proc. pelno
mokesčio tarifu,
jeigu per
mokestinį
laikotarpį
daugiau kaip 50
proc. pajamų
sudaro pajamos iš
žemės ūkio
veiklos, įskaitant
kooperatinių
bendrovių
pajamas už
parduotus
įsigytus iš savo
narių šių narių
pagamintus
žemės ūkio
produktus

Mokėtinas
pridėtinės
vertės mokestis

0, 5, 9 arba 21 proc. 0,5, 9 arba 21 proc.

0, 5, 9 arba
21 proc.

0, 5, 9 arba 21
proc.

0, 5, 9 arba 21 proc.

0, 5, 9 arba 21
proc.

0, 5, 9 arba 21
proc.

0, 5, 9 arba 21
proc.

0, 5, 9 arba 21
proc.

Nekilnojamojo
turto mokestis

NTM pagal
savivaldybės
patvirtintą tarifą
moka už savo
nuosavybės teise
valdomą NT, už
įgyjamą NT ir už
neterminuotai ar
ilgesniam kaip vieno
mėnesio laikotarpiui
perimtą naudotis NT
(arba jo dalį),
nuosavybės teise
priklausantį fiziniam
asmeniui arba jo
įsigyjamą.

NTM pagal
savivaldybės
patvirtintą
tarifą moka
už savo
nuosavybės
teise
valdomą NT,
už įgyjamą
NT ir už
neterminuot
ai ar
ilgesniam
kaip vieno
mėnesio
laikotarpiui
perimtą
naudotis NT
(arba jo

Juridinių
asmenų,
veikiančių pagal
Lietuvos
Respublikos
asociacijų
įstatymą, NT (ar
jo dalis),
naudojamas tik
nekomercinei
veiklai

Neapmokestinama,
jeigu patenka į NTMĮ 7
str. 2 dalyje pateiktą
juridiniams asmenims
taikomų NTM lengvatų
sąrašą.

NTM pagal
savivaldybės
patvirtintą tarifą
moka už savo
nuosavybės teise
valdomą NT, už
įgyjamą NT ir už
neterminuotai ar
ilgesniam kaip
vieno mėnesio
laikotarpiui
perimtą naudotis
NT (arba jo dalį),
nuosavybės teise
priklausantį
fiziniam asmeniui
arba jo įsigyjamą.

NTM pagal
savivaldybės
patvirtintą tarifą
moka už savo
nuosavybės teise
valdomą NT, už
įgyjamą NT ir už
neterminuotai ar
ilgesniam kaip
vieno mėnesio
laikotarpiui
perimtą naudotis
NT (arba jo dalį),
nuosavybės teise
priklausantį
fiziniam asmeniui
arba jo įsigyjamą.

Taikoma lengvata
juridiniams
asmenims, kurių
daugiau kaip 50
procentų pajamų
per mokestinį
laikotarpį sudaro
pajamos iš žemės
ūkio veiklos, kaip
tai apibrėžta
Lietuvos
Respublikos pelno
mokesčio įstatyme.

Taikoma lengvata
juridiniams
asmenims, kurių
daugiau kaip 50
procentų pajamų
per mokestinį
laikotarpį sudaro
pajamos iš žemės
ūkio veiklos, kaip
tai apibrėžta
Lietuvos
Respublikos pelno
mokesčio
įstatyme.

NTM pagal
savivaldybės
patvirtintą tarifą
moka už savo
nuosavybės teise
valdomą NT, už
įgyjamą NT ir už
neterminuotai ar
ilgesniam kaip vieno
mėnesio laikotarpiui
perimtą naudotis NT
(arba jo dalį),
nuosavybės teise
priklausantį fiziniam
asmeniui arba jo
įsigyjamą.

Kitu atveju taikomos
bendrosios
apmokestinimo NTM
nuostatos

Kitu atveju
taikomos
bendrosios
apmokestinimo
NTM nuostatos

Kitu atveju
taikomos
bendrosios
apmokestinimo

dalį),
nuosavybės
teise
priklausantį
fiziniam
asmeniui
arba jo
įsigyjamą

Nuo darbo
užmokesčio
mokami
mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis

NTM nuostatos

15% (moka darbuotojas 1)
3% (moka įmonė)

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
6% (moka darbuotojas 1)
27.98% (moka įmonė)
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
3% (moka darbuotojas 1)
Įmokos į Garantinį fondą
____________________
1

Mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalo įmonė

0.2% (moka įmonė)

