Viktorinos „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ pirmojo etapo testo atsakymai
KLAUSIMAS
1. Koks gyventojų pajamų mokesčio tarifas taikomas darbo užmokesčiui 2019 m.?
2. Kas yra mokestis?
3. Studentas vasarą dirbo Anglijoje. Ar turės Lietuvoje deklaruoti Anglijoje gautas
pajamas?
4. Jonas pririnko grybų ir juos pardavė už 3500 €. Ar jam reikės mokėti gyventojų
pajamų mokestį?
5. Kokiu būdu gyventojai gali įsigyti verslo liudijimą?

6. Kas yra neapmokestinamasis pajamų dydis?
7. Ar sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį gyventojas gali skirti bažnyčiai,
mokyklai ir sau?
8. Arūnas dirba įmonėje vadybininku pagal darbo sutartį. Ar gali Arūnas po darbo
remontuoti automobilius?
9. Kaip gyventojas gali susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką?
10. Kam pavaldi Valstybinė mokesčių inspekcija?
11. Jonas Teleloto žaidime laimėjo automobilį. Ar laimėjimas apmokestinamas
gyventojų pajamų mokesčiu?
12. Kaip vadinasi interneto svetainė, skirta šviesti jaunimą įvairiais mokesčių
klausimais?
13. Kuris teisės aktas reglamentuoja mokesčių administratoriaus ir mokesčių
mokėtojų teises ir pareigas?
14. Kaip vadinasi VMI sistema deklaracijų teikimui elektroniniu būdu?
15. Kur galima peržiūrėti VMI sukurtus e. seminarų įrašus?
16. Kokioje elektroninėje sistemoje galima savarankiškai sužinoti ar esi skolingas
Valstybinei mokesčių inspekcijai?
17. Marytė vyksta padirbėti į Vokietiją ir jai reikalinga pažyma, patvirtinanti, kad ji
yra Lietuvos mokesčių mokėtoja. Ar Valstybinė mokesčių inspekcija išduoda tokias
pažymas?
18. Kur įskaitomas („nukeliauja“) sumokėtas pelno mokestis?
19. Kam taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas?
20. 16 metų Jonas norėtų vykdyti individualią veiklą. Ar Jonas gali registruoti
individualią veiklą ir ar reikia turėti tėvų sutikimą?
21. Iki kada gyventojai turi pateikti Metinę pajamų deklaraciją?
22. Koks įstatymas nustato gyventojų pajamų apmokestinimo pajamų mokesčiu
tvarką?
23. Lukas gauna nedarbo išmoką iš Užimtumo tarnybos. Ar ši išmoka
apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu ?
24. Koks dokumentas patvirtina, kad gyventojas legaliai vykdo individualią veiklą?
25. Ar reikia Martynui pateikti deklaraciją, jei 2019 metais jis buvo įregistravęs
individualią veiklą, bet iš jos negavo jokių pajamų?
26. Pridėtinės vertės mokestis – tai:
27. Kokį mokestį reikia sumokėti norint įregistruoti individualią veiklą pagal
pažymą?
28. Kuriam laikotarpiui išduodama individualios veiklos pažyma?
29. Kaip skirstomi mokesčiai?
30. Įmonė slepia mokesčius, vedama „juodoji buhalterija“. Kuriai institucijai reikėtų
apie tai pranešti?
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ATSAKYMAS
b. 20 proc.
a. Mokestis - tai mokesčio įstatyme
mokesčių mokėtojui nustatyta
piniginė prievolė valstybei
c. Turės
c. Reikės mokėti nuo 500 €.
c. Abiem aukščiau nurodytais atvejais
(Elektroniniu būdu per Mano VMI
sistemą arba atvykus į Apskrities
valstybinę mokesčių inspekciją)
a. Suma, nuo kurios neskaičiuojamas
gyventojų pajamų
a. Gali skirti bažnyčiai ir mokyklai
c. Gali, įregistravęs individualią
veiklą pagal pažymą arba įsigijęs
verslo liudijimą
c. Pateikdamas VMI Metinę pajamų
deklaraciją
a. Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai
c. Ne
c. TAXEDU
c. Mokesčių administravimo
įstatymas
a. EDS
b. Youtube kanale
c. Mano VMI
a. Taip
b. Į valstybės biudžetą
a. Vaistams
a. Gali, jei turės tėvų sutikimą
a. iki gegužės 2 d.
a. Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų mokesčio įstatymas
b. Ne, nes tai yra nedarbo išmoka
a. Individualios veiklos vykdymo
pažyma ir Verslo liudijimas
a. Reikia
a. Vartojimo mokestis
a. Registruojant veiklą pagal pažymą,
mokesčio mokėti nereikia
a. neribotam laikui
a. Į tiesioginius ir netiesioginius
a. Valstybinei mokesčių inspekcijai

