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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GVYENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ IR
NUO JŲ LIETUVOJE SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0594 FORMOS BEI
NENUOLATINIO LIETUVOS GVYENTOJO LIETUVOJE GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ SUMOKĖTO
PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0595 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO BEI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ
PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. VA-69 pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų
pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos (toliau –
pažymos FR0594 forma) bei Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų
sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos (toliau – pažymos FR0595 forma) bei jų
užpildymo ir išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės).
Esminiai pakeitimai:
Taisyklėse nustatyta, kad prašymą išduoti pažymos FR0594 formą nuolatinis Lietuvos
gyventojas (išskyrus galutinai iš Lietuvos išvykstantį gyventoją ir gyventoją, A klasės pajamų
gavusį iš likviduoto Lietuvos vieneto) gali pateikti ne anksčiau kaip gegužės 1 dieną kalendorinių
metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą)
pajamų mokestį gyventojas prašo nurodyti pažymos FR0594 formoje.
Taisyklėse nurodyta, iš kokių deklaracijos formų ir duomenų bazių mokesčių
administratorius turi rinkti duomenis, reikalingus pažymos FR0594 ir FR0595 formų užpildymui.
Nuo 2017 m. sausio 2 d. mokesčių administratoriui teikdami prašymus išduoti pažymos
FR0594 arba FR0595 formas, juose gyventojai pažymi, ar pageidauja, kad pažymos FR0594 arba
FR0595 formoje kartu su mokestinio laikotarpio apmokestinamosiomis pajamomis būtų
nurodytos ir neapmokestinamosios pajamos, o nenuolatiniai Lietuvos gyventojai savo prašyme
pažymi, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje būtų nurodytos ir tokios pajamos, kurios
pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nėra laikomos nenuolatinio
Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu. Atsižvelgdamas į tai, pažymų FR0594 ir FR0595
formose pastabai įrašyti skirtoje skiltyje mokesčių administratorius privalės nurodyti, kokios
pajamos įrašytos šioje pažymoje: tik apmokestinamosios, ar apmokestinamosios ir
neapmokestinamosios pajamos (nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – ir pajamos, kurios
nepriskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektui).
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