VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2020-07-02 Nr. (18.18-31-1E)R-3136
DĖL PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI
prie FM) praneša, kad 2020 m. birželio 29 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymas Nr. 1K-196 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies
gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“.
Šiuo įsakymu pakeisti terminai, pagal kuriuos mokesčių administratorius turi patikrinti, ar
2020 m. liepos 1 d. (vietoje gegužės 1 d.):
- paramos gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijęs paramos gavėjo statusą,
- ar politinė partija yra įregistruota Juridinių asmenų registre, ar ji atitinka įstatymų
reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus, ar jai nėra pradėta pertvarkymo arba
likvidavimo procedūra.
Nesikeičia nuostatos, kad šiuos kriterijus paramos gavėjai ir politinės partijos turi atitikti
ir pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną (laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d.).
Vadinasi, gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį šiais metais galės gauti ir tie paramos
gavėjai (juridiniai asmenys ir meno kūrėjai), kurie paramos gavėjo statusą įgijo š. m. gegužės
1 d. – liepos 1 d. laikotarpiu, ir politinės partijos, kurios buvo įregistruotos Juridinių asmenų
registre š. m. gegužės 1 d. – liepos 1 d. laikotarpiu ir liepos 1 d. atitiko kitus paminėtus kriterijus.
Atsižvelgiant į šias nuostatas ir sudarant prielaidas paremti minėtus subjektus, paramos
gavėjams (išskyrus profesines sąjungas) paskiriant iki 1,2 proc., profesinėms sąjungoms – iki 0,6
proc., politinėms partijoms – iki 0,6 proc. pajamų mokesčio dalį, VMI prie FM praneša, kad
Prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms
(FR0512 formos 04 versija, toliau - Prašymas), gyventojai gali pateikti arba patikslinti jau
pateiktus Prašymus iki š. m. rugpjūčio 20 dienos.
Mokesčių administratorius skiriamą pajamų mokesčio dalį numato pervesti ne tik pagal iki
š. m. liepos 1 d. priimtus Prašymus, bet ir:
- pagal gyventojų nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d. pateiktus naujus ar patikslintus
tinkamai užpildytus Prašymus arba
- pagal gyventojų iki liepos 1 d. pateiktus Prašymus, kurie VMI prie FM Elektroninio
deklaravimo sistemoje nebuvo priimti (laikyti klaidingais, nes Prašyme nurodytas
paramos gavėjas gegužės 1 d. neturėjo paramos gavėjo statuso arba politinė partija
liepos 1 d. neatitiko nustatytų kriterijų).
Aptartos nuostatos taikomos tik 2020 metais. Prašymų pateikimo terminą nustatantys
teisės aktai netrukus bus pakeisti.
VMI prie FM primena, kad pajamų mokesčio dalis nebus pervedama, jeigu gyventojai,
kuriems pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnį nustatyta
prievolė deklaruoti metines pajamas, šios prievolės neįvykdė iki š. m. liepos 1 dienos.
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