3 priedas
Ūkininkai, jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

Deklaruoti pajamas privalo ūkininkai, Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistravę ūkį Ūkininkų ūkio
registre, bei jų partneriai (t. y. gyventojai, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal su juo
sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir Ūkininkų ūkio registre yra įregistruoti kaip ūkininko
partneriai). Ūkininkų sutuoktiniai (sutuoktinės) pajamas privalo deklaruoti, jeigu jie (jos) Ūkininkų ūkio
registre yra įregistruoti (įregistruotos) kaip ūkininkų partneriai (partnerės).
Ūkininkai bei jų partneriai deklaruoti metines pajamas privalo, jeigu jie:
- yra įregistruoti arba mokestiniu laikotarpiu privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
mokėtojais arba
- nėra įregistruoti ir neprivalo mokestiniu laikotarpiu registruotis PVM mokėtojais, tačiau per mokestinį
laikotarpį iš gyventojų ar iš šaltinio užsienio valstybėje yra gavę didesnę nei 3000 eurų žemės ūkio veiklos
pajamų sumą arba
- pageidauja, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio
veiklos pajamas bei su šiomis pajamomis susijusias patirtas išlaidas.
Deklaruoti pajamų neprivalo tie ūkininkai ir jų partneriai, kurie mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis
ir nėra įregistruoti PVM mokėtojais, jeigu jie žemės ūkio veiklos pajamas gavo tik iš Lietuvos vienetų
(nesvarbu, kokia suma yra gauta), o iš gyventojų – ne didesnę nei 3000 eurų sumą, ir jeigu jie nepageidauja,
kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos
pajamas bei su šiomis pajamomis susijusias patirtas išlaidas.
Deklaruoti pajamas privalo kiti žemės ūkio individualią veiklą vykdantys gyventojai (neįsiregistravę
ūkininkais ar jų partneriais), per mokestinį laikotarpį iš gyventojų ar iš šaltinio užsienio valstybėje yra gavę
didesnę nei 3000 eurų žemės ūkio veiklos pajamų sumą. PVM mokėtojais įregistruoti arba privalantys
registruotis gyventojai privalo deklaruoti pajamas, nesvarbu kokią sumą ir iš kokio šaltinio jie yra gavę.
Kiti žemės ūkio individualią veiklą vykdantys gyventojai deklaruoti pajamų neprivalo, jeigu jie mokestiniu
laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti PVM mokėtojais ir jei jie žemės ūkio veiklos pajamas
yra gavę tik iš Lietuvos vienetų ir / arba iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje yra gavę ne didesnę nei
3000 eurų žemės ūkio veiklos pajamų sumą.

