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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO
NR. VA- 128 „DĖL GYVENTOJŲ, PRIVALANČIŲ DEKLARUOTI TURTĄ, VARDINIŲ SĄRAŠŲ
DEKLARACIJOS FR0002 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. VA-25 buvo pakeistas 2015 m. gruodžio
31 d. įsakymas Nr. VA-128 „Dėl gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų
deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.
2018 m. kovo 17 d. įsigaliojusiu įsakymu pakeistos Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą,
vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
(toliau – Taisyklės). Taisyklės pakeistos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto
deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-854, kuriuo buvo
patikslinta gyventojų vardinių sąrašų pateikimo mokesčių administratoriui tvarka.
1. Taisyklių 3.2, 3.3 ir 3.4 papunkčiai papildyti šiomis nuostatomis:
- tais atvejais, kai savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti valstybės ar
savivaldybės institucija netvarko Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) 2 str. 1 d.
19-22, 31 ir 32 punktuose nurodytas pareigas ėjusių gyventojų duomenų, taip pat į šias pareigas
kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų asmenų duomenų, tai juos pateikti privalo tokius
duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos;
- tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Respublikos Prezidento
kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija netvarko GTDĮ 2 str. 1 d. 17, 18 ir 35 punktuose nurodytas
pareigas ėjusių gyventojų duomenų, taip pat į šias pareigas kandidatavusių, priimtų ar paskirtų
asmenų duomenų, tai juos pateikti privalo tokius duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos;
- Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija centriniam mokesčio administratoriui
turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio
1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas pareigas, taip pat išrinktų į šias pareigas vardinius sąrašus.
2. Taisyklių priedas „Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas“ išdėstytas
nauja redakcija.
3. Taisyklių 11.1, 11.2 ir 11.3 papunkčiuose pateikiami paaiškinimai dėl pareigybių kodų
įrašymo pagal naująjį Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašą.
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