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Nr. (32.42-31-1E) RM-37567

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO 1-4 DALIŲ
APIBENDRINTŲ PAAIŠKINIMŲ (KOMENTARŲ) PAKEITIMO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
atsižvelgdama į 2019 m. gruodžio 3 d. priimtus Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661
pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2598 ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172
1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2600 bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos
pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 28 straipsnio 1-4 dalių
apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su Lietuvos
Respublikos finansų ministerija (2020-06-29 raštas Nr. ((14.41E)-5K-2010432)-6K-2003708).
PRIDEDAMA. PMĮ 28 straipsnio 1-4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
lyginamieji variantai, 7 lapai.
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Lyginamasis variantas
1. PMĮ 28 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pavadinimo
„Komentaras taikomas nuo 2017-01-01“ pakeitimas
Komentaras taikomas nuo 2017-01-01
2. PMĮ 28 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 5-6 punktų
pakeitimas
5. Pagal Aprašo nuostatas paramos gavėjo metinę ataskaitą sudaro konfidencialioji ir viešoji
dalys. Paramos gavėjo metinės ataskaitos konfidencialiosios dalies forma, t. y. Paramos gavimo ir
panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma ir jos pildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-04-10
įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir
panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, o metinės
ataskaitos viešoji dalis parengiama laisva forma, tačiau joje turi būti nurodyta Apraše nustatyta
privaloma paramos gavėjo metinės viešosios ataskaitos informacija. Jeigu paramos gavėjų veiklą
reglamentuojantys įstatymai numato metinių veiklos ataskaitų parengimą ir iš jų galima gauti
paramos gavėjo viešosios ataskaitos duomenis, šios ataskaitos gali būti naudojamos ir teikiamos
vietoj paramos gavėjo metinės ataskaitos viešosios dalies.
5. Pagal Aprašo nuostatas paramos gavėjo metinę ataskaitą apie gautą paramą, jos
panaudojimą ir (arba) suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei apie veiklą, susijusią su LPĮ 3
straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu (toliau - metinė
ataskaita apie paramą ir jos panaudojimą) sudaro dvi dalys:
- Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma, patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477
formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ataskaitos FR0478 forma), ir
- veiklos, susijusios su LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų
įgyvendinimu, aprašymas (toliau – veiklos aprašymas).
Veiklos aprašymas yra parengiamas laisva forma ir mokesčių administratoriui
pateikiamas kartu su ataskaitos FR0478 forma, tačiau jame turi būti nurodyta Apraše
nustatyta informacija. Jeigu tam tikrų teisinių formų paramos gavėjų veiklą
reglamentuojantys įstatymai numato kitų finansinių ataskaitų parengimą ir jų teikimą
Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kuriose yra pateikiami Apraše nustatyti veiklos
aprašymo duomenys, tai ši laisvos formos metinės ataskaitos apie paramą ir jos panaudojimą
dalis, t. y. veiklos aprašymas, mokesčių administratoriui neteikiamas.
Pagal Aprašo nuostatas paramos gavėjo metinė ataskaita apie gautos ir (arba) suteiktos
paramos ir (arba) labdaros bei veiklos, susijusios su LPĮ 3 str. 3 dalyje nurodytų visuomenei
naudingų tikslų įgyvendinimu, metinė ataskaita apie paramą ir jos panaudojimą mokesčių
administratoriui pateikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos.
5.1. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. paramos gavėjai pagal Lietuvos
Respublikos loterijų įstatymo (toliau – Loterijų įstatymas) 19 straipsnį bei Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII2600 privalo teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie iš loterijų organizatorių
gautą paramą LPĮ nustatyta tvarka.
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Paramos gavėjai pagal Loterijų įstatymą iš loterijų organizatorių gavę paramą,
duomenis apie per kalendorinius metus gautą šią paramą turi pateikti metinėje ataskaitoje
apie paramą ir jos panaudojimą.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Loterijų įstatymą paramos gavėjams nuo 2020 m. gegužės
1 d. atsiranda prievolė teikti mokesčių administratoriui ataskaitas apie iš loterijų
organizatorių gautą paramą LPĮ nustatyta tvarka, o metinės ataskaitos apie paramą ir jos
panaudojimą formos pateikimo mokesčių administratoriui terminas yra iki kalendorinių
metų gegužės 15 dienos, todėl paramos gavėjai duomenis apie 2019 kalendoriniais metais
pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautą paramą turi pateikti metinėje ataskaitoje apie
paramą ir jos panaudojimą, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2020 m. gegužės
15 d.
6. Lietuvos tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai metinės ataskaitos
viešojoje dalyje nurodo šiuos duomenis:
6.1. Paramos gavėjo pavadinimą, teisinę formą, identifikacinį numerį (kodą), buveinės
adresą;
6.2. Per praėjusius kalendorinius metus vykdytos LPĮ 3 str. 3 dalyje nurodytos visuomenei
naudingos veiklos aprašymą (laisva forma);
6.3. Duomenys apie per praėjusius kalendorinius metus iš Lietuvos Respublikos bei užsienio
fizinių ir juridinių asmenų gautą paramą ir pačių suteiktą labdarą bei paramą. Religinės
bendruomenės, bendrijos ar centro pageidavimu gali būti teikiama informacija ir apie konkrečius
paramos teikėjus bei jų suteiktą paramą.
3. PMĮ 28 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 8 punkto
pakeitimas
8. Pagal LPĮ nuostatas juridiniai asmenys, kurie turi teisę gauti paramą, taip pat privalo teikti
mėnesio ataskaitą, kai nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo gautos paramos
arba šių juridinių asmenų vienam paramos ir (arba) labdaros gavėjui suteiktos paramos ir (arba)
labdaros suma viršija 15 000 Eur. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. į pateikiamas
mėnesio ataskaitas privalo būti įtraukiama parama pagal Loterijų įstatymą, todėl
skaičiuojant nuo metų pradžios iš vieno paramos teikėjo gautos paramos dydį, įtraukiama ir
parama gauta pagal Loterijų įstatymo nuostatas. Mėnesio Aataskaitos apie vienam asmeniui
suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur,
PLN203 formą ir jos užpildymo tvarka yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49
„Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens
gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“.
8.1. Paramos gavėjai, per kalendorinius metus iš vieno paramos teikėjo gavę didesnę negu
15 000 Eur paramos sumą, teikia mokesčių administratoriui gautos paramos mėnesio ataskaitas.
Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, per kurį nuo kalendorinių metų pradžios iš to paties
paramos teikėjo gautos paramos suma viršija 15 000 Eur, ir už kiekvieną toliau einantį tų
kalendorinių metų mėnesį, per kurį iš to paties paramos teikėjo gaunama parama. Atitinkamo
mėnesio ataskaita mokesčių administratoriui turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos.
1 pavyzdys
UAB X 2017 metais suteikė paramą:
– viešajai įstaigai A – 5 000 eurų vasario mėnesį, 12 000 eurų liepos mėnesį ir 5 000 eurų
rugpjūčio mėnesį;
– asociacijai B – 17 000 eurų kovo mėnesį ir 3 000 eurų rugpjūčio mėnesį.
UAB X privalo pateikti mėnesio ataskaitos PLN203 formas:
– kovo mėnesio (apie asociacijai B suteiktą 17 000 eurų paramą);
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– liepos mėnesio (apie nuo metų pradžios viešajai įstaigai A suteiktą 17 000 eurų paramos
sumą);
– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios viešajai įstaigai A suteiktą 22 000 eurų ir
asociacijai B – 20 000 eurų paramos sumą).
Asociacija B privalo pateikti šias mėnesio ataskaitos PLN203 formas:
– kovo mėnesio (apie iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 17 000 eurų paramą)
– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 20
000 eurų paramos sumą).
Viešoji įstaiga A privalo pateikti šias mėnesio ataskaitos PLN203 formas:
– liepos mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 17 000
eurų paramos sumą)
– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 22
000 eurų paramos sumą).
Taip pat, UAB X duomenis apie visą per 2017 kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka
suteiktą paramą mokesčių administratoriui pateikia Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477
formoje, o atitinkamai asociacija B bei viešoji įstaiga A duomenis apie visą per 2017 metus gautą
bei pačių suteiktą paramą (labdarą) mokesčių administratoriui pateikia Paramos gavimo ir
panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formoje.
Mėnesio ataskaitose privalo būti pateikta informacija pagal konkrečius paramos teikėjus nurodomas gautos paramos dalykas ir jo vertė. Šiose ataskaitose pateikiama informacija tik apie iš
tų paramos teikėjų, kurie per atitinkamus kalendorinius metus suteikė didesnę negu 15 000 Eur
paramos sumą, gautą paramą.
8.2. Paramos gavėjai, patys per kalendorinius metus suteikę vienam paramos gavėjui
didesnę negu 15 000 Eur paramos sumą, teikia mokesčių administratoriui suteiktos paramos
mėnesio ataskaitas pagal patvirtintą Aprašą.
8.3. Paramos gavėjai, per kalendorinius metus suteikę vienam labdaros gavėjui didesnę negu
15 000 Eur labdaros sumą, teikia mokesčių administratoriui suteiktos labdaros mėnesio ataskaitas.
Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, per kurį nuo kalendorinių metų pradžios vienam
labdaros gavėjui suteiktos labdaros suma viršija 15 000 Eur, ir už kiekvieną toliau einantį
kalendorinį mėnesį, per kurį tam pačiam labdaros gavėjui teikiama labdara. Atitinkamo mėnesio
ataskaita mokesčių administratoriui turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos.
Ataskaitose privalo būti pateikta informacija pagal konkrečius labdaros gavėjus nurodomas suteiktos labdaros dalykas ir jo vertė. Šiose ataskaitose pateikiama informacija tik apie
tiems labdaros gavėjams, kuriems per atitinkamus kalendorinius metus suteikta didesnė negu 15
000 Eur labdaros suma, suteiktą labdarą.
(Pagal VMI prie FM 2017-10-27 raštą Nr. (18.10-31-1E) RM-33036)
4. PMĮ 28 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pavadinimo
„Komentaras taikomas nuo 2017-01-01“ pakeitimas
Komentaras taikomas nuo 2017-01-01
5. PMĮ 28 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 3 punkto
pakeitimas
3. Pagal LPĮ 5 straipsnio 2 dalį paramą gali teikti:
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1) Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politines
organizacijas, valstybės ir savivaldybės įmones, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, biudžetines
įstaigas, valstybės bei savivaldybių institucijas ir Lietuvos banką.
Įmonių, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos
visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, nuo 2019-01-30 taip
pat ir jų patronuojamųjų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, o nuo 2020-05-01
ir jų patronuojamųjų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kaip jos suprantamos
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, bei visų kitų su
valstybės ir (ar) savivaldybės valdomomis bendrovėmis per patronuojamąsias bendroves
susijusių paskesnių eilių patronuojamųjų bendrovių, kaip jos suprantamos Akcinių bendrovių
įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės), parama pagal
šį įstatymą LPĮ yra pripažįstama, jeigu jos neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius
administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat įsiskolinimų su praleistais mokėjimo
terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei laiku neįvykdytų skolinių
įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pasirašytus
su Finansų ministerija, arba pagal sutartis su valstybės garantija (taikoma nuo LPĮ įstatymo 5
straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo;
2) užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės
organizacijos.
Parama pagal LPĮ nepripažįstama, jeigu ją nuo 2017-01-01 teikia įmonės, kuriose valstybei
ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime
suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės savo dalyviui, t.
y. akcininkui, kitiems juridiniams asmenims, kuriuose šios įmonės dalyvis turi įstatinio kapitalo ir
(arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti juridinio asmens veiklą, arba juridiniams
asmenims, kurie yra susiję su šios įmonės dalyviu, išskyrus atvejus, kai parama teikiama juridiniams
asmenims, kurių veikla yra bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, švietimas, sportas,
socialinių paslaugų gyventojams teikimas arba visuomenės sveikatos priežiūra.
LPĮ 5 straipsnio 4 dalyje apibrėžta, kokie juridiniai asmenys yra laikomi su įmonės valstybės
ir (ar) savivaldybės bendrovės dalyviu susijusiais asmenimis.
6. PMĮ 28 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pavadinimo
„Komentaras taikomas nuo 2017-01-01“ pakeitimas
Komentaras taikomas nuo 2017-01-01
7. PMĮ 28 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 1.1-1.2 papunkčių
pakeitimas
1.1. Paramos gavėjams – juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykai yra:
1) piniginės lėšos;
2) piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų
mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos
gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį
išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos; piniginės lėšos, sudarančios iki 1,2
procentų (iki 2020 metų – iki 2 procentų), bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų
susivienijimų lėšos, sudarančios iki 0,6 procento (iki 2020 metų – iki 1 procento) gyventojo
pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos arba iki 1,2
procento (iki 2020 metų – iki 2 procento) bei profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų
susivienijimams iki 0,6 procento (iki 2020 metų – iki 1 procento), mokestį išskaičiuojančio
asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės
pajamų mokesčio deklaracijos neteikia.
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3) bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;
4) suteiktos paslaugos.
1.2. Paramos dalykų teikimo būdai:
1) neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba
įsigytas prekes), suteikiant paslaugas;
2) suteikiant turtą naudotis panaudos teise;
3) testamentu paliekant bet kokį turtą (įskaitant pinigines lėšas);
4) kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei tarptautinės sutartys.
5) skiriant iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų
mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio
deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų
mokesčio sumos skiriant iki 1,2 procentų (iki 2020 metų – iki 2 procentų), bei profesinėms
sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams iki 0,6 procento (iki 2020 metų – iki 1
procento) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją,
sumos arba iki 1,2 procento (iki 2020 metų – iki 2 procento) bei profesinėms sąjungoms arba
profesinių sąjungų susivienijimams iki 0,6 procento (iki 2020 metų – iki 1 procento), mokestį
išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, kai nuolatinis Lietuvos
gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia.
Labdaros ir paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių,
Valstybinio socialinio draudimo fondo, Sveikatos draudimo fondo biudžetų, Privatizavimo fondo
ir kitų valstybės pinigų fondų, Lietuvos banko ir kitos valstybės ir savivaldybių duodamos piniginės
lėšos, taip pat tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai bei ribotai
apyvartoje esantys daiktai. Ribotai esantys apyvartoje daiktai yra tam tikras savybes turintys daiktai,
kurių apyvarta ribojama saugumo, sveikatos apsaugos ar kitų visuomenės poreikių, pvz., ginklai.
Ribotai apyvartoje esantiems daiktams nepriskiriamos laisvoje prekyboje esančios prekės, pvz.,
maisto produktai ar medikamentai, nors jų realizavimo terminas gali būti apribotas.
9. PMĮ 28 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) ir jo pavadinimo
„Komentaras taikomas nuo 2015-01-01“ pakeitimas
Komentaras nuo 2015-01-01
Pagal Loterijų įstatymą privalomai teikiama parama nėra savanoriškas paramos suteikimas,
todėl vienetų privalomo dydžio paramai skirtinoms sumoms netaikomos šio straipsnio 2 dalyje
nustatytos lengvatos. Loterijų įstatyme nustatyta tvarka loterijų organizatorių privalomai
skiriama parama yra laikoma šių vienetų privalomomis įmokomis, kurios pagal PMĮ 24
straipsnio nuostatas yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
Atkreiptinas dėmesys, kad šios nuostatos galioja ir nuo 2020 m. gegužės 1 d., kai Lietuvos
Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2598 yra įteisinta
nauja loterijų organizatorių 8 procentų nominaliosios išplatintų loterijos bilietų vertės
privalomai skiriamos paramos skyrimo ir jos apskaitos tvarka.
(Pakeista pagal VMI prie FM 2015-04-24 raštą Nr. (18.11-31-1)-RM-8346.)
Pažymėtina, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. loterijų organizatoriai, t. y. bendrovės,
turinčios priežiūros institucijos išduotą loterijų veiklos licenciją, kuria suteikiama teisė
vykdyti loterijų veiklą, pagal Loterijų įstatymo 19 straipsnį bei Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2600 privalo
teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie suteiktą šią paramą LPĮ nustatyta
tvarka.
Atsižvelgiant į aukščiau minėtus teisės aktų pakeitimus, loterijų organizatorių per
kalendorinius metus privalomai suteiktos pagal Loterijų įstatymą paramos duomenys turi
būti pateikiami Paramos teikimo metinėje ataskaitoje, kurios FR0477 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
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2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477
formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo
taisyklių patvirtinimo“ (pagal 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. VA-21 redakciją). Pasibaigus
kalendoriniams metams, paramos teikėjai ataskaitos FR0477 formą mokesčių
administratoriui privalo pateikti iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Loterijų įstatymą loterijų organizatoriams nuo 2020 m.
gegužės 1 d. atsiranda prievolė teikti mokesčių administratoriui ataskaitas apie suteiktą
paramą LPĮ nustatyta tvarka, o ataskaitos FR0477 formos pateikimo mokesčių
administratoriui terminas yra iki kalendorinių metų gegužės 15 dienos, todėl loterijų
organizatoriai duomenis apie 2019 kalendoriniais metais pagal Loterijų įstatymo nuostatas
privalomai suteiktą paramą LPĮ nustatytiems paramos gavėjams pateikia ataskaitos FR0477
formoje, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2020 m. gegužės 15 d.
Atkreiptinas dėmesys, kad loterijų organizatoriai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. taip pat
privalo teikti mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitą, kurios forma ir pateikimo tvarka
patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam
asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip
15 000 EUR, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

