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Nr. (18.18-31-1E) RM-40495

DĖL GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE IŠLAIDAS PRC912 FORMOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos,
papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtinta Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 forma,
papildomo lapo PRC912 forma (toliau – Pranešimas apie išlaidas) ir Gyventojo pranešimo apie
išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių
administratoriui taisyklės (toliau – Taisyklės).
Įsakymas priimtas siekiant įgyvendinti bei tinkamai administruoti 2018 m. birželio 28 d.
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27
straipsnių pakeitimo įstatyme Nr. XIII-1335 nustatytą mokesčio lengvatą nuolatiniams Lietuvos
gyventojams (toliau - gyventojas) iš apmokestinamųjų pajamų atimti per mokestinį laikotarpį
(2019 m., 2020 m., 2021 m.) sumokėtas sumas už:
— atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus;
— suteiktas lengvojo automobilio remonto paslaugas;
— suteiktas nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė
globa(rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas.
Taisyklėse įtvirtinta gyventojo, pageidaujančio pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata,
teisė informuoti mokesčių administratorių apie mokestiniu laikotarpiu (toliau – kalendoriniai
metai) patirtas išlaidas pateikiant Pranešimą apie išlaidas ir Taisyklėse nurodytus dokumentus.
Taisyklės nustato Pranešimo apie išlaidas užpildymo ir pateikimo tvarką.
Pranešimas apie išlaidas gali būti teikiamas tuo atveju, jeigu:
— darbus atliko/paslaugas suteikė Lietuvoje įregistruoti juridiniai asmenys ar/ir fiziniai
asmenys, vykdantys individualią veiklą su pažyma arba verslo liudijimu ir
— gyventojas turi darbų/paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.
į Pranešimą apie išlaidas negali būti įrašomos sumos, sumokėtos už darbams/paslaugoms
atlikti reikalingas medžiagas, priemones, detales, mechanizmus, sistemas ir pan., taip pat sumos,
sumokėtos už daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), nes tokioms
išlaidoms pajamų mokesčio lengvata netaikoma.
Duomenys į Pranešimą apie išlaidas įrašomi iš paslaugos suteikimą patvirtinančių
dokumentų (sąskaitos faktūros (PVM sąskaitos faktūros) arba prekių (paslaugų) pirkimo—
pardavimo kvito.
Pranešimas apie išlaidas teikiamas už atitinkamų kalendorinių metų mėnesį:
— kai darbai/paslauga atlikti ir apmokėti tais pačiais kalendoriniais metais, Pranešimas
apie išlaidas teikiamas už tų kalendorinių metų mėnesį, kurį išrašyta sąskaita faktūra (PVM
sąskaita faktūra) arba prekių (paslaugų) pirkimo—pardavimo kvitas;
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— kai darbai/paslauga atlikti vienais kalendoriniais metais, o sumokėta kitais
kalendoriniais metais, Pranešimas apie išlaidas teikiamas už tų kalendorinių metų mėnesį, kurį
sumokėta.
Prie atitinkamų kalendorinių metų mėnesio Pranešimo apie išlaidas pridedama sąskaita
faktūra (PVM sąskaita faktūra) ar prekių (paslaugų) pirkimo—pardavimo kvitas, jeigu šiuose
dokumentuose pažymėta apie apmokėjimą. Tuo atveju, kai iš šių dokumentų turinio negalima
nustatyti ar paslauga buvo apmokėta (pvz., kai apmokėta kitą mėnesį nei išrašyta sąskaita arba
darbai atlikti vienais kalendoriniais metais, o apmokėti kitais kalendoriniais metais) prie
Pranešimo apie išlaidas taip pat pridedamas sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų
priėmimo kvitas, kasos aparato kvitas, kasos pajamų orderis ar bankinio pavedimo išrašas).
Atitinkamų kalendorinių metų mėnesio Pranešimas apie išlaidas su pridedamais
dokumentais pateikiamas tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo informacinę
sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).
Gyventojo pasirinkimu Pranešimas apie išlaidas gali būti pateikiamas pasibaigus
kalendoriniam mėnesiui, už kurį teikiamas, iki kito mėnesio 15 d. arba ne vėliau kaip pasibaigus
kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. (pvz., už 2019 m. vasario mėn.
- iki 2019 m. kovo mėn. 15 d. arba iki 2020 m. vasario 15 d.).
Pranešime apie išlaidas pateiktus duomenis mokesčių administratorius perkels į gyventojo
atitinkamų kalendorinių metų preliminariąją deklaraciją.
Tie gyventojai, kurie nepateiks Pranešimo apie išlaidas, teisę į mokesčio lengvatą galės
realizuoti, užpildydami ir pateikdami metinę pajamų deklaraciją bei pridėdami prie jos lengvatą
pagrindžiančius dokumentus.
Įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
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