Viktorinos „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ I etapo klausimai
1. Ar gyventojai gali užsisakyti verslo liudijimą elektroniniu būdu?
a. taip, gali užsisakyti per Mano VMI sistemą;
b. ne, verslo liudijimą gali užsisakyti tik atvykus į VMI skyrių.
c. ne, verslo liudijimą gali užsisakyti tik paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.
2. Gyventojas nori vykdyti veiklą – prekyba internetu. Norimą vykdyti veiklą gyventojas turi
užregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje išsiimdamas individualios veiklos vykdymo
pažymą. Kokiu būdu gyventojas gali užsisakyti individualios veiklos vykdymo pažymą?
a. Elektroniniu būdu per Mano VMI sistemą;
b. Nuvykus į AVMI skyrių;
c. Abiem aukščiau nurodytais atvejais.
3. Ką turi daryti gyventojas norėdamas įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą?
a. Pateikti prašymo REG812 formą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą;
b. Paskambinti į Mokesčių informacijos centrą ir užsisakyti pažymą;
c. Parašyti Valstybinei mokesčių inspekcijai laišką, kad pradėjote vykdyti individualią
veiklą.
4. Iš kurio
a.
b.
c.

mokesčio gaunamos didžiausios pajamos į biudžetą?
Pridėtinės vertės mokesčio
Akcizų mokesčio
Pelno mokesčio

5. Ar gali kasos aparatą naudoti gyventojas?
a. Negali, nes kasos aparatus naudoja tik įmonės.
b. Gali, kai vykdo individualią veiklą.
c. Gali, jei ketina apskaityti savo namų išlaidas.

6. Kuris teiginys teisingas?
a. Gyventojo gaunamas atlyginimas apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu, taip
pat išskaičiuojamos socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
b. Gyventojo gaunamas atlyginimas apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu ir
išskaičiuojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
c. Gyventojo gaunamas atlyginimas apmokestinamas tik gyventojų pajamų mokesčiu.
7. Ar reikia Tadui pateikti deklaraciją, jei 2018 metais jis buvo įregistravęs individualią veiklą,
bet iš jos negavo jokių pajamų.
a. Reikia, nes taip numatyta teisės aktuose;
b. Nereikia, nes negavo jokių pajamų;
c. Gali pateikti, jei nori, bet nėra būtina.
8. Gimtadienio proga 18 m. Ieva iš tėčio gavo dovanų automobilį, kurio vertė 3000 eurų. Ar
reikės Ievai gavus šią dovaną mokėti gyventojų pajamų mokestį?
a. Taip, nes dovana viršija 2500 Eur;
b. Ne, nes dovaną gavo iš tėčio;
c.Taip, nes visos gautos dovanos yra apmokestinamos.
9. Ar nepilnametis gali vykdyti individualią veiklą su verslo liudijimu ?

a. Nepilnametis veiklos vykdyti negali;
b. Taip, nuo 16 metų, kai savarankiškai nusprendžia;
c. Taip, nuo 14 metų, kai yra vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimas.
10. Gabrieliaus tėtis gyvena Lietuvoje ir dirba Lietuvos įmonėje. Ar Gabrieliaus tėčio gaunamas
darbo užmokestis apmokestinamas gyventoju pajamų mokesčiu?
a. Taip, nes taip numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;
b. Ne, nes Lietuvoje darbo užmokestis apmokestinamas tik socialinio draudimo
įmokomis.
c. Ne, nes darbuotojų darbo užmokestis apmokestinamas tik pelno mokesčiu.
11. Jūratė 2018 m. vasarą pririnko ir pardavė įvairių miško gėrybių už 3500 Eur? Ar Jūratei reikės
mokėti gyventojų pajamų mokestį?
a. Taip, nes suma viršijo 3000 Eur ;
b.Ne, nes miško gėrybės neapmokestinamos gyventoju pajamų mokesčiu;
c.Ne, nes neviršijo 3500 Eur.
12. Jono mama nuomoja butą savo draugei Agnei gyventi ir kas mėnesį iš jos gauna po 300 eurų
nuomos pajamų. Ar Jono mamai reikės mokėti gyventojų pajamų mokestį?
a. Taip, nes gauna nuomos pajamų;
b. Ne, nes Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatyta, kad nuomos pajamos yra
neapmokestinamos.
c. Ne, nes nuomos pajamos neviršija 500 Eur.
13. Jonas pardavė televizorių už 200 Eur. Adelė vasarą pririnko ir pardavė uogų už 100 Eur. Ugnė
vykdė individualią veiklą pagal pažymą ir gavo 300 Eur pajamų, šiai veiklai patyrė 250 eurų
išlaidų. Kuriam iš jų reikės mokėti gyventojų pajamų mokestį?
a. Adelei;
b. Ugnei;
c. Jonui.
14. 18 metų Andriui 2017 m. močiutė padovanojo butą, kurio vertė 30 000 eurų. Andrius butą
2018 m. pardavė savo draugui Antanui už 35000 eurų (Andrius šiame bute nedeklaravęs
gyvenamosios vietos). Kas mokės gyventojų pajamų mokestį?
a. Andrius;
b. Močiutė;
c. Antanas.
15. 2018 m. gyventojas iš sesės gavo 10 000 Eur dovanų. Ar dovana bus apmokestinama
gyventoju pajamų mokesčiu?
a. Apmokestinama GPM 15 proc. 2500 Eur viršijanti dalis;
b. Apmokestinama 15 proc. visa dovana;
c. Neapmokestinama.
16. Per kokią elektroninę VMI sistemą galima pateikti gyventojų pajamų mokesčio metinę
deklaraciją?
a. Mano VMI;
b. EDS;
c. i.SAF;
17. Už kurį laikotarpį galima pateikti ir patikslinti gyventojų pajamų deklaracijas?
a. už einamuosius metus ir 5 praėjusius metus;
b. tik už praėjusius metus;
c. už 10 praėjusių metų.

18. Per kiek laiko VMI prie FM turi atsakyti ir išnagrinėti raštu pateiktą paklausimą?
a. per 14 dienų nuo paklausimo gavimo dienos;
b. per 5 arba 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos;
c. per 30 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.
19. Kiek mokesčių administruoja VMI prie FM?
a. 23 mokesčius;
b. 28 mokesčius;
c. 33 mokesčius.
20. Sūnus iš savo tėvo paveldėjo butą, sodą ir automobilį. Ar reikės sūnui mokėti paveldimo turto
mokestį ?
a. Reikės mokėti paveldimo turto mokestį tik už paveldėtą butą;
b. Reikės mokėti paveldimo turto mokestį už visą paveldėtą turtą;
c. Iš tėvų paveldėtas turtas neapmokestinamas paveldimo turto mokesčiu.
21. Kotryna gavo piniginę dovaną iš savo pusseserės Mildos 3000 Eur. Ar turės Kotryna mokėti
gyventojų pajamų mokestį?
a. Taip, nes gavo dovaną iš pusseserės;
b. Ne, nes gauta dovana neviršijo 3000 Eur.;
c. Ne, nes visos dovanos yra neapmokestinamos
22. Kur įskaitomas („nukeliauja“) sumokėtas pelno mokestis?
a.Į SODRĄ;
b.Į valstybės biudžetą;
c.Į įmonių banko sąskaitas.
23. Studentė Rūta turgavietėje nori prekiauti drabužiais. Kuris teiginys teisingas?
a. Rūta privalo įsteigti įmonę;
b. Rūta turi įsigyti verslo liudijimą arba įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą;
c. Rūta turi sumokėti tik prekyvietės mokestį ir gali prekiauti.
24. Kaip vadinamos pajamos iš paskirstytojo pelno?
a. Dividendai;
b. Tantjemos;
c. Obligacijos.
25. Aušra pirko prekes turgavietėje, gavo fiskalinį kasos aparto kvitą. Ką Aušrai reikia daryti, norint
sudalyvauti kasos aparatų kvitų žaidime?
a. Užregistruoti gautą fiskalinį kasos aparato kvitą internetu
b. Atvykti į VMI padalinį ir užpildyti anketą, nurodant kvito rekvizitus
c. Paskambinti į skambučių centrą (mokesčių informacijos centrą) ir užregistruoti kvitą.
26.Kokiu telefonu galima kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių informacijos
centrą ?
a.1288;
b.1882;
c.1822.

27. Aušra 2017 m. pardavė savo automobilį už 10000 eurų. Jonas 2017 m. gavo 20000 eurų darbo
užmokestį iš įmonės UAB „X“. UAB „X“ uždirbo 100000 eurų pajamų ir patyrė 30000 sąnaudų. Kas
mokės pelno mokestį?
a. Aušra;
b. Jonas;
c. UAB „X“.
28. Saulius iš parduotuvės, kuri nėra PVM mokėtoja ir jai nėra prievolės registruotis PVM mokėtoja,
nusipirko paspirtuką, už kurį sumokėjo 121 eurų. Kokia mokėtina į biudžetą PVM suma susidarys
parduotuvei už šį parduotą paspirtuką?
a. 121 euras;
b. 21 euras;
c. Mokėtino PVM nebus.
29. Kas yra PVM atskaita?
a. Formulių rinkinys, naudojamas mokesčiams apskaičiuoti;
b. PVM įstatymo terminų žodynas;
c. Pirkimo ir (arba) importo PVM dalis, kurią PVM mokėtojas gali atskaityti (t. y. mažinti
mokėtiną į biudžetą PVM sumą ar didinti grąžintiną iš biudžeto PVM sumą) PVM
įstatymo nustatyta tvarka.
30. Gabrielė internetu pardavinėja savo pagamintus papuošalus ir gautos pajamos iš tokios veiklos
neviršija 45 000 eurų per praėjusius 12 mėnesių. Ar Gabrielei atsiranda prievolė registruotis PVM
mokėtoja Lietuvoje?
a.Prievolės nėra;
b.Prievolė yra, jei pirkėjai yra įmonės;
c.Prievolė yra, jei papuošalai pagaminti iš saldumynų.

