VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2017-07-07 Nr. (18.2-31-2 E) RM-21688
Į
Nr.

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PATEIKTŲ PASLAUGŲ, KURIOS PRISKIRIAMOS / NEPRISKIRIAMOS
STATYBOS DARBAMS, I, III IR V SĄRAŠO PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM) informuoja, kad patikslinami kartu su 2015-10-20 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2)
RM-22410 išleisto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos
statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, I sąrašo 102 ir 176 punktai, III sąrašo 12
punkto 4 pastraipa, taip pat su 2016-02-09 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-2706 išleisto
V sąrašo 8, 33 ir 43 punktai, kurie sudaryti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
(toliau – Aplinkos ministerija) individualius atsakymus mokesčių mokėtojams.
Pagal Aplinkos ministerijos 2017-06-05 raštą Nr. (14-5)-D8-4079) darbai, vykdomi mažo ir
vidutinio slėgio dujotiekiuose nuo 2017 m. gegužės 1 d. nepriskirtini statybos darbams, nes mažo
ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamais daiktais (Lietuvos Respublikos gamtinių
dujų įstatymo 131 str. 2 dalis).
Atsižvelgiant į tai:
1) patikslinami I sąrašo 102 ir 176 punktai, III sąrašo 12 punkto 4 pastraipa bei V sąrašo
8, 33, 43 punktai ir išdėstomi taip:
I sąrašas
TAIP

NE

102. Lauko dujotiekio vamzdynų remontas
ir rekonstrukcija (galioja iki 2017-04-30);
176. Gyvenamųjų namų įvadinių dujų
čiaupų keitimas, požeminio mažo slėgio
dujotiekio remontas, požeminio mažo
slėgio
dujotiekio
įvado
remontas,
antžeminio mažo slėgio dujotiekio įvado
taisymas (dujotiekiai skirti dujų tiekimui
gyvenamųjų namų viryklėms) (galioja iki
2017-04-30);
III sąrašas
12. <...>, lauko dujotiekio montavimas
(galioja iki 2017-04-30) <...>;
V sąrašas
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8. Dujų technologinio vamzdyno (juo teka
gamtinės dujos) remonto darbai (galioja iki
2017-04-30);
33. Gamtinių dujų apskaitos prietaiso
išmontavimas ir naujo gamtinių dujų
apskaitos
prietaiso
sumontavimas,
dujotiekio intarpo įvirinimas, gamtinių dujų
apskaitos prietaisų spintelės įrengimas
(galioja iki 2017-04-30);
43. Apsauginių dėklų po keliais ar
geležinkeliais
dujotiekiui
įrengimas
betranšėjiniu būdu (be žemės darbų, tik
vamzdžio (kaip dėklo) prakalimas (galioja
iki 2017-04-30);
2) V sąrašas papildomas 93 – 96 punktais:
V sąrašas
TAIP
93. Gamtinių dujų apskaitos prietaiso
išmontavimas ir naujo gamtinių dujų
apskaitos
prietaiso
sumontavimas,
dujotiekio intarpo įvirinimas, gamtinių
dujų
apskaitos
prietaisų
spintelės
įrengimas,
jei
yra
statinio
dujų
inžinerinės sistemos dalis arba aukšto
slėgio gamtinių dujų dujotiekio (lauko
inžinerinio tinklo) dalis;
94. Apsauginių dėklų po keliais ar
geležinkeliais
dujotiekiui
įrengimas
betranšėjiniu būdu (be žemės darbų, tik
vamzdžio (kaip dėklo) prakalimas, jei šis
vamzdis bus naudojamas aukšto slėgio
dujotiekiui įrengti;
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NE
95. Gamtinių dujų apskaitos prietaiso
išmontavimas ir naujo gamtinių dujų
apskaitos
prietaiso
sumontavimas,
dujotiekio intarpo įvirinimas, gamtinių
dujų
apskaitos
prietaisų
spintelės
įrengimas, jei tai yra žemo ar vidutinio
slėgio gamtinių dujų dujotiekio (lauko
inžinerinio tinklo) dalis;
96. Apsauginių dėklų po keliais ar
geležinkeliais
dujotiekiui
įrengimas
betranšėjiniu būdu (be žemės darbų, tik
vamzdžio (kaip dėklo) prakalimas, jei šis
vamzdis bus naudojamas žemo ir
vidutinio slėgio dujotiekiui įrengti.
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