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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL 2004 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-13 „DĖL METINĖS
GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR
TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau — VMI prie FM) viršininko 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. VA-6 (toliau —
Įsakymas) buvo pakeistas 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo
(šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.
Įsakymu buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos FR0001 ir
jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), atsižvelgiant į 2017 m.
gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10
straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-854 nuostatas. Šiuo įstatymu, taikomu jau nuo 2018 m.
sausio 1 d., buvo papildyti:
— gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, sąrašas (papildytas viešųjų įstaigų, kurių
steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojais, visų biudžetinių įstaigų
vadovais, pavaduotojais, struktūrinių padalinių (nesančių kitame padalinyje) vadovais, jų
pavaduotojais, visų akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovais,
pavaduotojais ir šių asmenų šeimų nariais);
— atitinkamas pareigas ėjusių gyventojų ir jų sutuoktinių, kurių Metinės gyventojo
(šeimos) turto deklaracijos (toliau — deklaracijos) išrašų duomenys turi būti skelbiami be jų
sutikimo, sąrašas (papildytas visų biudžetinių įstaigų ir tų viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar
dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybės įmonių, nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbių įmonių, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė,
vadovais, jų pavaduotojais, Lietuvos banko valdybos nariais, politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojais ir šių asmenų šeimų nariais).
Dėl šių priežasčių nauja redakcija išdėstytas Taisyklių 1 priedas „2017 m. ir vėlesnių
metų turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas“ (toliau — Taisyklių 1 priedas).
Atskiruose skirsniuose sugrupuotos pareigybės (priežastys) Taisyklių 1 priede
pateikiamos dviejuose skyriuose:
— I skyriuje nurodytos pareigybės, kurias 2017 m. ir vėlesnių metų gruodžio 31 d. ėjusių
gyventojų ir jų sutuoktinių deklaracijų išrašų duomenys turi būti skelbiami be jų sutikimo;
— II skyriuje — kitos 2017 m. ir vėlesnių metų turtą deklaruoti privalančių gyventojų
pareigybės (priežastys), kurias ėjusių gyventojų deklaracijų išrašų duomenys gali būti skelbiami
tik jų rašytiniu sutikimu.
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VMI prie FM, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo
įstatymo Nr. I-1338 (toliau — Įstatymas) 10 straipsnyje, šio straipsnio 2 dalyje nurodytas pareigas
(atitinkančias Taisyklių 1 priedo I skyriuje nurodytas pareigybes) ėjusių gyventojų ir jų
sutuoktinių deklaracijų išrašų duomenis yra įpareigota kasmet paskelbti iki spalio 1 dienos VMI
prie FM interneto svetainėje.
Tam, kad VMI prie FM 2018 m. galėtų paskelbti Taisyklių 1 priedo I skyriuje nurodytas
pareigas 2017 m. gruodžio 31 d. ėjusių gyventojų ir jų sutuoktinių deklaracijų išrašų duomenis,
labai svarbu jau 2017 ataskaitinių metų deklaracijose nurodyti tikslų pareigybės (priežasties)
kodą.
VMI prie FM prašo apskričių valstybines mokesčių inspekcijas informuoti (seminarų,
teikiamų konsultacijų metu ir pan.) atitinkamas pareigas ėjusius gyventojus ne tik apie Įstatyme
nustatytą pareigą iki 2018 m. gegužės 1 d. pateikti deklaracijas, bet ir apie tai, kad jose įrašomi
pareigybių (priežasčių) kodai turi atitikti nurodytus Taisyklių 1 priede.
Be jau aptartų Įsakymo nuostatų, nauja redakcija išdėstytas Taisyklių 2 priedas „Pajamų
rūšių kodų sąrašas“, suderinant jame įrašomus pajamų rūšių kodus su pateiktais pajamų
deklaracijose, be to, jis papildytas nauju 55 kodu, skirtu įrašyti palūkanas už vartojimo kreditą,
suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą ir / ar palūkanas už lėšas, suteiktas per sutelktinio
finansavimo platformą.
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