VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2019-12-02 Nr. (32.42-31-1E)RM-35483
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR.1797 „DĖL
VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI
VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad 2019 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1165 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų
išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių
sąrašo“ pakeitimo“ (toliau ─ Nutarimo pakeitimas), kuris įsigaliojo nuo 2019 m. lapkričio 30 d.,
išskyrus Nutarimo pakeitimo 1.3 ir 1.6 papunkčius (kuriuose nustatytas gyvenamosios paskirties
patalpų nuomos veiklai fiksuoto dydžio pajamų mokesčio mokėjimo sąlygos bei Veiklų, kuriomis
gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo pakeitimai). Šių Nutarimo pakeitimo 1.3 ir
1.6 papunkčių įsigaliojimas nustatytas nuo 2020 m. liepos 1 dienos.
Esminiai pakeitimai:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl Verslo
liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo
liudijimą, rūšių sąrašo“ papildytas 2.8 papunkčiu, kuriame nustatoma, jog atskiras fiksuoto dydžio
pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, mokamas už
kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą, įregistruotą (registruotiną) Nekilnojamojo turto
registre.
2. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės (toliau – taisyklės):
2.1. Papildytos 161 punktu, kad prekybos bei gamybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai,
kurie buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi Virtualiu buhalteriu i.APS ir kai jame saugo prekių,
medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus arba skaitmenines jų kopijas, prekybos ir / ar
gamybos vietoje neprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų.
2.2. Papildytos 162 punktu, kuriame nustatyta, jog, kai prekių, medžiagų arba žaliavų
įsigijimo dokumentai yra elektroniniai, tai verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo užtikrinti
Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau ─ VMI) ir kitoms kontrolės institucijoms visišką prieigą prie
šių dokumentų elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ar kitaip naudoti.
2.3. 11 punktas (kuriame buvo nurodyta, jog verslo liudijimus, išskyrus verslo liudijimą
gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, įsigyjantis gyventojas buhalterinei apskaitai tvarkyti
privalo įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus) pripažintas netekusiu galios, kadangi
verslo liudijimus įsigijusių gyventojų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas, reglamentuotas
Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių
verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau ─ Įsakymas). Vadinasi,
panaikinus šią nuostatą, panaikinama ir išimtis gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo
liudijimus įsigijusiems gyventojams, todėl ir jie, vadovaudamiesi Įsakymu patvirtintomis
Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių nuostatomis, privalės
išduoti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, kai to paprašys paslaugos gavėjai.
3. Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše (toliau ─
sąrašas):
3.1. Panaikintos šios veiklos rūšys:
─ „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (EVRK klasė 45.20; įeina
į EVRK klasę 52.21)“;
─ „Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas (įeina į
EVRK klases 43.21; 43.22)“
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─ „Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių,
aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą) (įeina į EVRK klasę 43.22)“.
3.2. Patikslintos šios veiklos rūšys:
─ Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, būtų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas,
vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) (įeina į EVRK
klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)“
─ „ Statybos baigimo apdailos ir Pastatų valymo po statybų darbai (EVRK klasės 43.31–
43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)“.
─ Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas,
mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas,
dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus“ (EVRK klasės
43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)“
─ „ Ateinančių auklių, n Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų
asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla (įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)“.
─ „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma** (įeina į EVRK klasęes 68.20; 55.20; 55.90)“.
Žyma „**“ patikslinta ir nustatyta, kad gyvenamosios paskirties patalpos gali būti
nuomojamos gyventojo pasirinktam laikotarpiui. Apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos
tik įsigijus atitinkamą verslo liudijimą (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių
paslaugos).“
4.
Nutarimo pakeitime nustatyta, jog VMI verslo liudijimus iš sąrašo išbraukiamoms ir
keičiamoms veikloms bei verslo liudijimus gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veiklai
(kurį įsigijus nuomojamų objektų skaičius neribojamas) išduoda ne ilgesniam laikotarpiui nei iki
2020 m. birželio 30 dienos.
Teisės departamento direktorė
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