INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL
PAŽYMĄ IR JOS
BUHALTERINĖS
APSKAITOS PAGRINDAI

Mokesčių informacijos departamentas
Atnaujinimo data: 2022-09-28

Seminaro planas
 Individualios veiklos pagal pažymą (toliau – IV)
pajamos
 IV leidžiami atskaitymai
 IV buhalterinė apskaita
 IV buhalterinė apskaitos tvarkymas I.APS posistemyje
 IV pajamų apmokestinimas
 IV pajamų deklaravimas
 Teisės aktai
 Atsakymai į klausimus
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IV pagal pažymą pajamos
IV pajamos pripažįstamos

Pinigų apskaitos
principu

Faktišku pajamų
gavimo momentu

Kaupimo apskaitos
principu

Tuo momentu, kai pajamos
uždirbamos,
neatsižvelgiant į
apmokėjimo laiką
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IV pagal pažymą pajamos
Kaupimo apskaitos principą privalo taikyti gyventojas, kuris verčiasi IV ir yra
įregistruotas PVM mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje
naudoja ilgalaikį turtą, t. y., VMI pateikia FR0457 formą.
Nuo 2023-01-01 kaupimo apskaitos principą galės pasirinkti ir kiti IV vykdantys
Gyventojas, pradėjęs taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos
pabaigos.

Kiti IV vykdantys gyventojai (ne PVM mokėtojai ir veikloje nenaudojantys
ilgalaikio turto), pajamas pripažįsta jų gavimo momentu - pinigų apskaitos
principu, t. y., kai pajamos bet kokia forma faktiškai gaunamos.
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IV pagal pažymą pajamos
IV
apmokestinamosios
pajamos

IV pajamos

Leidžiami
atskaitymai ir
neapmokestinamosios
pajamos
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IV leidžiami atskaitymai
Išlaidų priskyrimo leidžiamiems
atskaitymams būdai
Faktiškai
patirtos išlaidos,
pagrįstos
juridinę galią
turinčiais
dokumentais

arba

Suma, lygi 30 proc.
mokestiniu laikotarpiu
gautų (uždirbtų) IV
pajamų (nuostata
netaikoma, kai pajamos (ar
jų dalis) gaunamos iš
darbdavio)
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IV leidžiami atskaitymai
IV leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos, pvz.:

perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo
išlaidos,
veikloje naudojamo turto nuomos, įsigijimo, eksploatavimo bei
remonto išlaidos (veikloje naudojamas ilgalaikis turtas (toliau – IT)
turi būti nurodytas VMI pateiktoje formoje FR0457),
samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos,
valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos
draudimo (PSD) įmokos,
reprezentacinės išlaidos, beviltiškos skolos ir kitos išlaidos, kurių
priskyrimas leidžiamiems atskaitymams yra ribojamas
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IV leidžiami atskaitymai
IV naudojamas turtas (GPMĮ 2 str. 29 dalis)
IV turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.
IT – tai turtas, kuris naudojamas IV ilgiau kaip 1 metus ir
kurio įsigijimo kaina ne mažesnė už gyventojo nusistatytą
kainą.
Trumpalaikis turtas – tai tIV turtas – turtas (ar jo dalis),
kurį (kurią) gyventojas naudoja tik savo IV.
urtas, kuris IV naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti
(ekonominei naudai gauti) trumpiau kaip vienerius metus,
o jo įsigijimo kaina į leidžiamus atskaitymus įskaitoma tą
mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.
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IV leidžiami atskaitymai
IV naudojamas turtas
Gyventojas, prieš pradėdamas IV naudoti IT, turi VMI
pateikti užpildytą Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio
turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba
kitai ekonominei veiklai FR0457 formą (toliau – FR0457
forma).
Apie trumpalaikio turto naudojimą IV pranešti VMI
nereikia.
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IV leidžiami atskaitymai
Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto įsigijimo išlaidos
vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams gali būti
priskiriamos tik esant kito sutuoktinio sutikimui šį turtą valdyti, naudoti ir juo
disponuoti kaip individualios veiklos turtu.
Nesant minėto sutikimo, apskaičiuota ilgalaikio turto, naudojamo individualioje
veikloje, įsigijimo kaina mažinama 50 procentų.

Sutuoktinio sutikimas dėl bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kaip individualios veiklos turtu vieno iš
sutuoktinių vykdomoje individualioje veikloje yra laisvos formos dokumentas, kuriame
turi būti nurodyta dėl kokio turto šis sutikimas yra surašytas ir abiejų sutuoktinių
rekvizitai (vardas, pavardė, parašas).

IV leidžiami atskaitymai
IT nusidėvėjimas
IT įsigijimo išlaidos (išskyrus gyvenamųjų pastatų ir
patalpų, lengvųjų automobilių) atimamos lygiomis dalimis
per laikotarpį – ne trumpesnį negu Pelno mokesčio
įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas
metais.
Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to
mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti IV
Žemės įsigijimo išlaidos negali būti atimamos iš IV pajamų
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IV leidžiami atskaitymai
 IT įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su PVM,
jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas,
t. y. toks gyventojas turto nusidėvėjimą turi skaičiuoti nuo
turto įsigijimo kainos su PVM.
 Jeigu IT priskiriamas IV turtui ne tą patį mokestinį
laikotarpį (kalendoriniais metais), kurį įsigytas, nustatant to
turto įsigijimo išlaidas, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų,
turi būti skaičiuojamas sąlyginis nusidėvėjimas, t. y. IT
įsigijimo kaina turi būti sumažinta kainos dalimi, kuri atitinka
to IT sąlyginio nusidėvėjimo sumą. Sąlyginis nusidėvėjimas
pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po
turto įsigijimo ir skaičiuojamas iki to mokestinio laikotarpio,
kurį IT buvo deklaruotas kaip IV turtas, pradžios.
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IV leidžiami atskaitymai
Pavyzdys
Gyventojas 2021 m. sausio 3 d. už 30 000 Eur įsigijo sandėlį, kurį 100 proc.
IV pradėjo naudoti nuo 2022 m. sausio 15 d. (PMĮ 1 priedėlyje turtui
nustatytas 15 metų nusidėvėjimo normatyvas).
Sąlyginis nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo kito mėnesio
1 dienos po sandėlio įsigijimo (2021 m. vasario 1 d.) iki
mokestinio laikotarpio, kurį pastatas buvo pradėtas naudoti
IV, pradžios (iki 2022 m. sausio 1 d.):
30 000 Eur : 15 metų : 12 mėn. x 11 mėn. = 1 833,33 Eur
FR0457 formos 12 laukelyje nurodoma sandėlio
įsigijimo kaina sumažinta sąlyginio nusidėvėjimo suma,
t. y. 28 167 Eur (30 000 Eur – 1 833,33 Eur)
2022 metų leidžiamiems atskaitymams priskiriama
1 877,78 Eur (28 166,67 Eur : 15 m.) šio pastato nusidėvėjimo suma.
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IV leidžiami atskaitymai
Pavyzdys
Gyventojas 2022 m. sausio 15 d. įsigijo stakles už 3 000 Eur, kurias IV
pradėjo naudoti 2022 m. vasario 20 d.
Gyventojo nusistatyta IT minimali kaina 300 Eur. Mašinoms ir įrengimams PMĮ
1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas – 5 metai.
Mėnesiui tenkanti staklių nusidėvėjimo suma – 50 Eur
(3 000 Eur : 60 mėn. (5 metai)).
Metinė 2022 m. staklių nusidėvėjimo suma – 550 Eur (50 Eur x 11 mėn.).
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IV leidžiami atskaitymai
 Svarbu. IT įsigijimo išlaidos turi būti sumažintos tam tikslui

panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,
kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos
Sąjungos lėšų ir kitos finansinės paramos suma, jeigu tokios
lėšos ar tokia parama buvo gauta.
 Jei pagal PMĮ 1 priedėlyje nustatytus nusidėvėjimo normatyvus IT
yra pilnai nusidėvėjęs, nurodžius jį FR0457 formoje, bus galima
leidžiamiems atskaitymams priskirti tik tokio turto eksploatacines /
remonto išlaidas.
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IV leidžiami atskaitymai
 IV naudojamo turto eksploatavimo ir remonto (paprasto) išlaidos
leidžiamiems atskaitymams priskiriamos pagal to turto faktinį
naudojimą IV (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą IV),
neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis)
buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams, ar ne.
 Šios išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį
laikotarpį, kurį patiriamos.
 Šis ilgalaikis turtas turi būti nurodytas FR0457 formoje.
 Jeigu IV turtas buvo naudojamas ne visą mokestinį laikotarpį, tai
leidžiamiems atskaitymams turto eksploatavimo ir remonto išlaidos
priskiriamos nuo to mėnesio, kurį turtas pradėtas naudoti IV.
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IV leidžiami atskaitymai
Pavyzdys
Gyventojas, vykdantis konsultavimo individualią veiklą, 2022 m. kovo 15 d. veiklai
priskyrė (pateikė FR0457 formą) savo lengvąjį automobilį, kurį vykdomoje veikloje
naudoja 50 proc.
Automobiliui buvo atliktas remontas:

• 2022 m. sausio 9 d. (sąskaita faktūra 250 Eur sumai),
• 2022 m. kovo 29 d. (sąskaita faktūra 300 Eur sumai),
• 2022 m. gegužės 10 d. (sąskaita faktūra 250 Eur sumai).
Leidžiamiems atskaitymams gyventojas galės priskirti 275 Eur automobilio remonto
išlaidų (300 + 250) x 50 %.

Pastaba. 2022 m. sausio mėnesį patirtos automobilio remonto išlaidos negali būti
priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kadangi automobilis IV priskirtas nuo
2022 m. kovo 15 d.
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IV leidžiami atskaitymai
 Degalų įsigijimo išlaidos:
reikia pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos,
bet ir sunaudotų degalų kiekį IV pajamų uždirbimui, t. y.
gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo
vykdydamas IV.
 Gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti IV naudojamos
transporto priemonės panaudojimo ir degalų sunaudojimo duomenis. (Degalų
sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į
gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis).
 Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam
(siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį sunaudotų degalų
kiekį, neviršijantį normos.
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IV leidžiami atskaitymai
Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos išlaidos:
gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos;

lengvųjų automobilių, išskyrus tuos, kurie naudojami tik
teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba)
nuomojami, įsigijimo išlaidos;
į biudžetą mokamas PVM ir GPMĮ nustatytas pajamų mokestis;

pirkimo (importo) PVM, gyventojo, kuris yra PVM mokėtojas,
įtrauktas į PVM atskaitą;
sumokėtos netesybos, į biudžetą ir valstybės pinigų fondus
sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų
pažeidimus ir kitos GPMĮ 18 str. 3 d. nurodytos išlaidos.
19

IV leidžiami atskaitymai
 Kai pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu (taikant pinigų
apskaitos principą), leidžiamų atskaitymų suma negali viršyti
per tą mokestinį laikotarpį gautų IV pajamų.
 Jei taikant kaupimo apskaitos principą gaunami mokestinio
laikotarpio nuostoliai (iš IV pajamų atėmus
neapmokestinamąsias pajamas ir leidžiamus atskaitymus), – jų
suma perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį.
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IV buhalterinė apskaita
Gyventojas, besiverčiantis IV
(išskyrus notarus, antstolius ir
advokatus), privalo naudoti tokius
apskaitos dokumentus:
•
•
•
•

sąskaitą faktūrą;
PVM sąskaitą faktūrą;
kasos aparato kvitą.
kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo
pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).
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IV buhalterinė apskaita
Apskaitos dokumentai
Pardavus prekę ar suteikus paslaugą kiekvienam pirkėjui
privaloma išrašyti ir išduoti sąskaitą faktūrą arba PVM
sąskaitą faktūrą (kai individualią veiklą vykdantis gyventojas
yra PVM mokėtojas) arba kasos aparato kvitą, kai veiklos
pajamoms apskaityti naudojamas kasos aparatas.
Pastaba. Vykdant lauko prekybos veiklą, kiekvienam pirkėjui
neprivaloma išrašyti sąskaitą faktūrą, tačiau privaloma išrašyti,
pirkėjui pareikalavus. Pasibaigus dienai, iš lauko prekybos
veiklos gauti pinigai turi būti užpajamuojami viena sąskaita
faktūra, kurioje nurodoma bendra per dieną parduotų prekių
suma (išskyrus sumą pagal išrašytas sąskaitas faktūras).
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IV buhalterinė apskaita
Apskaitos dokumentai

Kai paslaugos suteikimo ar prekės pardavimo momentas
nesutampa su apmokėjimo momentu (arba iš anksto gavus
avansą), suteikus paslaugą ar pardavus prekę išrašoma
sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, o atsiskaičius vėliau
(ar gavus avansą) grynaisiais pinigais, pinigų gavimo momentu,
išrašomas pinigų priėmimo kvitas. Atsiskaitant bankiniu
pavedimu pinigų priėmimo kvitas nerašomas.

Pinigų priėmimo kvito pavyzdinė forma, naudojimo, išrašymo ir
apskaitos taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministro viršininko 2019 m.
gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39.
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IV buhalterinė apskaita
Pavyzdys (paslaugos suteikimo momentas sutampa su atsiskaitymo momentu)
 IV pagal pažymą vykdantis gyventojas (ne PVM mokėtojas) teikia valymo
paslaugas įmonei. Paslauga atlikta 2022-01-20. Pinigai sumokėti 2022-0120.

 Nepriklausomai nuo atsiskaitymo būdo (pavedimu per banką ar
grynaisiais pinigais) – 2022-01-20 išrašoma sąskaita faktūra.
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IV buhalterinė apskaita
Pavyzdys (paslaugos suteikimo momentas nesutampa su atsiskaitymo momentu –
sumokama vėliau)

 IV vykdantis gyventojas (ne PVM mokėtojas) teikia valymo paslaugas įmonei.
Paslauga atlikta 2022-01-07. Pinigai sumokėti 2022-01-12.
 Atsiskaitoma pavedimu – 2022-01-07 išrašoma sąskaita faktūra, nurodant
vėlesnį apmokėjimą. Gavus pinigus pavedimu, joks dokumentas neišrašomas
(sąskaitoje faktūroje pažymima, kad atsiskaityta pavedimu per banką).
 Atsiskaitoma grynaisiais – 2022-01-07 išrašoma sąskaita faktūra (pažymint,
kad atsiskaityta bus vėliau). 2022-01-12 išrašomas pinigų priėmimo kvitas.
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IV buhalterinė apskaita

Notarai naudoja tokius
apskaitos dokumentus:
• grynųjų pinigų priėmimo kvitą;
• sąskaitą faktūrą;
• PVM sąskaitą faktūrą;
• kitus apskaitos dokumentus
(mokėjimo pavedimus ir pan.).
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IV buhalterinė apskaita

Antstoliai naudoja tokius
apskaitos dokumentus:
• antstolio kvitus;
• sąskaitą faktūrą;
• PVM sąskaitą faktūrą;
• kitus apskaitos dokumentus
(mokėjimo pavedimus ir pan.).
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IV buhalterinė apskaita

Advokatai naudoja tokius
apskaitos dokumentus:
• grynųjų pinigų priėmimo kvitus;
• sąskaitą už teisines paslaugas;
• PVM sąskaitą faktūrą;
• kitus apskaitos dokumentus
(mokėjimo pavedimus ir pan.).
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IV buhalterinė apskaita
Išlaidų dokumentai:
•
•
•
•
•

sąskaitomis faktūromis,
PVM sąskaitomis faktūromis,
importo deklaracijomis,
laisvos formos apskaitos dokumentais,
kasos aparato kvitais.

• Prekių ir paslaugų įsigijimo iš užsienio vienetų ir gyventojų
atvejais išlaidos gali būti pagrindžiamos užsienio vienetų ir
gyventojų surašytais dokumentais, jeigu iš šių dokumentų
galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.
(GPMĮ 18 str. 8 ir 9 dalys)
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IV buhalterinė apskaita
 Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių
ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant
PVM) neviršija 100 Eur.
 Įsigyjant degalus – jei vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 Eur ir jame yra
visi privalomi rekvizitai, taip pat pirkėją identifikuojantis rekvizitas (-ai)
 Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias IV pajamas apskaičiuoti GPMĮ 18
str. 12 dalyje nustatyta tvarka, neprivalo turėti atskaitomą sumą
pagrindžiančių dokumentų
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IV buhalterinė apskaita
Gyventojai, nenaudojantys kasos aparato, privalo pildyti
Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos
žurnalą (toliau – Žurnalas).
Pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas daro įrašą Žurnalo
pajamų skiltyje, kai faktiškai gauna pajamų iš IV.
Kaupimo apskaitos principą taikantis gyventojas daro įrašą, kai
uždirba pajamų, neatsižvelgdamas į pinigų gavimą.
Išlaidos Žurnale registruojamos, kai jos patiriamos,
neatsižvelgiant į taikomą apskaitos principą ir į tai, ar jos
apmokėtos.
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GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS
___________________________________________________________________
(gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)
___________________________________________________________________
(gyvenamoji vieta)
___________________________________________________________________
(veiklos pavadinimas)
Eil.
Nr.

Data

Dokumento data,
pavadinimas ir
numeris

Operacijos
turinys

Pajamų
suma
(eurais)

Išlaidos – leidžiami atskaitymai, susiję su
individualios veiklos pajamų gavimu arba
uždirbimu

prekių,
medžiagų,
žaliavų,
detalių
įsigijimo

1

2

3

4

5

6

7

8
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Eil.
Nr.

Data

Dokumento data,
pavadinimas ir numeris

Operacijos
turinys

Pajamų
suma
(eurais)

1

2

3

4

5

1.

202201-02

2022-01-02 PVM
sąskaita faktūra
KL Nr.1345

Medienos
įsigijimas

2.

202201-06

2022-01-06
KA kvitas 110/542

Degalai

3.

202201-17

2022-01-17
Sąskaita faktūra
BO Nr.0101

Dažai,
gruntas

4.

202201-21

2022-01-21
Sąskaita faktūra
AA Nr. 2017-001

Virtuvinis
stalas

300

5.

202202-14

2022-02-14
Sąskaita faktūra
AA Nr. 2017-002

Kėdės

220

Išlaidos – leidžiami atskaitymai, susiję su
individualios veiklos pajamų gavimu arba
uždirbimu
prekių,
medžiagų,
žaliavų,
detalių
įsigijimo

Eksploatac.
išlaidos,
ilgalaikio
turto
nusidėvėji
mas

6

7

Mokesčiai,
rinkliavos

8

300,00

15,00
52,00
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IV buhalterinė apskaita
Pajamoms ir išlaidoms iš skirtingų veiklų
apskaityti gali būti pildomas vienas Žurnalas
arba kiekvienai veiklai atskiras.
Duomenys apie gautas pajamas ir patirtas
išlaidas į Žurnalą įrašomi ne vėliau kaip iki
kito mėnesio paskutinės dienos.

Gyventojai privalo saugoti apskaitos
dokumentus ir apskaitos registrus ne
mažiau kaip 10 metų.
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IV buhalterinė apskaita
Metų pabaigoje atliekama
inventorizacija
Inventorizacija įforminama laisvos formos
dokumentu, kuriame nurodomas neparduotų
prekių, gaminių, nesunaudotų gamybai medžiagų,
detalių kiekis, įsigijimo kaina, suma.
Inventorizacijos duomenys įrašomi į Žurnalo 6
skiltį (suma su minuso ženklu).

Kito mokestinio laikotarpio pradžioje Žurnale
daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu.
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IV buhalterinė apskaita
Naudojantys kasos aparatą pildo
Individualia veikla besiverčiančio
gyventojo kasos aparato kasos
operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą
(toliau – KA žurnalas).
Kiekvienam kasos aparatui pildomas
atskiras KA žurnalas.

KA Žurnalo VMI registruoti nereikia.

36

IV buhalterinė apskaita
Kasos aparatus privalo naudoti IV besiverčiantys
gyventojai, prekiaujantys tiek maisto produktais,
tiek ne maisto produktais) pastatuose ar
patalpose, kioskuose, vagonėliuose,
kilnojamuosiuose nameliuose, autoparduotuvėse.
Nereikalaujama, kad kasos aparatus naudotų
gyventojai, kurie verčiasi IV ir teikia paslaugas arba
parduoda savo gamybos ne maisto prekes.
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Tai Valstybinės mokesčių inspekcijos nemokama e. paslauga,
skirta gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą
ar įsigijus verslo liudijimą

Kodėl verta
naudotis
i.APS ?

Nereikia
pildyti
popierinio
Apskaitos
žurnalo

Kaip naudotis i.APS?
Programa galima naudotis prisijungus prie VMI
informacinės sistemos i.MAS — per e. bankininkystę
ar su VMI priemonėmis.
Išbandyti, kaip veikia virtualus buhalteris i.APS,
susipažinti su jo funkcijomis ir galimybėmis,
gyventojai gali demonstracinės
virtualaus buhalterio („i.APS DEMO“) versijos
pagalba.
Kaip prisijungti prie virtualaus buhalterio i.APS?
https://www.youtube.com/watch?v=NOH9mukRXk
4

Įvedamų pajamų dokumento tipai

Sąskaitos faktūros išrašymo funkcija

Sąskaitos faktūros anuliavimas

Sąskaitos faktūros išrašymas anglų k.

Apskaitos žurnalas

Naudinga informacija apie vykdomą veiklą i.APS posistemyje
• Virtualaus buhalterio dėka gyventojas žino, kiek konkretus klientas
jam šiuo metu yra skolingas, ir atvirkščiai, kiek skolingas yra pats.
• programoje mato ilgalaikio turto, apie kurio naudojimą veiklai
pranešė VMI, duomenis, gyventojams nereikia patiems
apskaičiuoti ir pildyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo duomenų.
• programa nustato, kurios išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems
atskaitymams, kokios nepriskiriamos, o kurių priskyrimas yra ribojamas
— tai nustato programa pagal gyventojo įvestą išlaidų rūšį.
• programos naudotojai matys, kokias mokesčių deklaracijas ir iki kada
turi pateikti.
• galės stebėti, kokia yra PVM riba ir kokia pajamų suma liko iki jos
• gyventojui pačiam nieko nereikės skaičiuoti.
Daugiau informacijos apie i.APS posistemį skelbiama VMI svetainėje
www.vmi.lt >Mokesčių žinynas>VMI elektroninės sistemos>i.APS

IV pajamų apmokestinimas
Individualios veiklos pajamoms taikomas 15 proc.
pajamų mokesčio tarifas.

Mokėtino pajamų mokesčio dydis nustatomas iš
sumos, gautos metinėms apmokestinamosioms
pajamoms, pritaikius 15 proc. pajamų mokesčio
tarifą, atėmus pajamų mokesčio kredito sumą,
apskaičiuotą GPMĮ 182 straipsnyje nustatyta
tvarka (pritaikius atitinkamas formules).
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IV pajamų apmokestinimas

Apmokestinant IV pajamas taikomas pajamų mokesčio kreditas
 Kai metinės apmokestinamosios IV pajamos neviršija 20000
eurų per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas
apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos

apmokestinamosios pajamos x 0,1.
 Jei apmokestinamosios IV pajamos didesnės negu 20000
eurų, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas
pagal šią formulę:
Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos
apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2/300000 x (metinės
individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)).
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IV pajamų apmokestinimas
Pavyzdžiai:
1) 2022 m. gauta 20 000 Eur IV apmokestinamųjų pajamų.

Pajamų mokestis: 20000 x 15 proc. = 3000 Eur
Pajamų mokesčio kreditas: 20000 x 0,1 = 2000 Eur
Mokėtina pajamų mokesčio suma: 3000 – 2000 = 1000 Eur.
2) 2022 m. gauta 25 000 Eur IV apmokestinamųjų pajamų.
Pajamų mokestis: 25000 x 15 proc. = 3750 Eur
Apskaičiuojamas pajamų mokesčio kreditas: 25 000 x (0,1– 2/300000 x (25
000 – 20 000)) = 1 666,66(6)
Mokėtina pajamų mokesčio suma: 3 750 – 1 666,67 = 2 083,33 Eur.
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IV pajamų apmokestinimas
Pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo individualios veiklos
apmokestinamųjų pajamų (apskaičiuotų iš pajamų atėmus
faktiškai patirtas veiklos išlaidas arba sumą, lygią 30 proc.
gautų/uždirbtų pajamų)

Jei per kalendorinius metus apmokestinamosios pajamos:
neviršija 20000 eurų,
faktiškai mokama
5 proc.

viršija 20000 eurų
ribą, bet nėra
didesnės nei 35000
eurų, mokama nuo 5
proc. iki 15 proc.

pasiekia 35000
eurų ribą,
taikomas 15 proc.
pajamų mokesčio
tarifas
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IV pajamų apmokestinimas

Gyventojų, vykdančių IV ir įsigijusių VL,
mokamas VSD ir PSD įmokas administruoja
(nustato įmokų mokėjimo tvarką, mokestinę
bazę, terminus ir kt.) – SODRA.
SODROS informacijos centro telefonas 1883;
internetinė svetainė www.sodra.lt
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IV pajamų apmokestinimas
Mokesčių skaičiuoklė
Nuo individualios veiklos pajamų mokėtinų mokesčių
(gyventojų pajamų mokesčio, PSD ir VSD įmokų)
dydžius galima apskaičiuoti ir savarankiškai,
naudojantis skaičiuokle, kurią galite rasti:
www.vmi.lt > Pagrindinis > Skaičiuoklės >
Individualios veiklos skaičiuoklė.
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IV pajamų deklaravimas
 Gyventojai, vykdę IV įregistravę IV pagal pažymą,
mokestiniu laikotarpiu gautas (uždirbtas) pajamas privalo
deklaruoti metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d.
pateikdami metinę pajamų deklaraciją GPM311 (toliau –
Deklaracija).
 IV pajamos deklaruojamos Deklaracijos GPM311C priede
(vedlio C dalyje).
 Deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį reikia
sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos
(toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą
įmokos kodu 1441 iki Deklaracijos pateikimo termino
pabaigos.
 Deklaraciją privalo pateikti ir tie gyventojai, kurie
mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravę IV pagal pažymą,
bet pajamų iš vykdomos veiklos negavo.
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Teisės aktai
 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780
„Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir
pripažinimo taisyklių patvirtinimo
 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K040 „Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus įsigijusius
verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283
„Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo
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Teisės aktai
 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr.
303 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų
gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems
atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens
pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai
individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos
papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių
administratoriui taisyklių patvirtinimo
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• Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais,
seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir
komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt.
• Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami VMI YouTube
kanale.
• Su asmenine informacija galima susipažinti Mano VMI
adresu https://www.vmi.lt/mvmi/ arba VMI svetainės
skiltyje „Mano VMI“.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama
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