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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
PMĮ 5 str. 2 dalies pakeitimai:

Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų
skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio
pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo mokestinio
laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas
taikant 0 proc. mokesčio tarifą, kitų mokestinių
laikotarpių apmokestinamasis pelnas – taikant 5 proc.
mokesčio tarifą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus
atvejus, t. y., pelno mokesčio lengvata nuo 2019 metų
taikoma ir pelno nesiekiantiems vienetams.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.

Pagal PMĮ 5 str. 3 dalies pakeitimą, lengvatinis 5 proc.
arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno
mokesčio tarifas netaikomas, kai bendras darbuotojų
skaičius ir bendros metinės pajamos viršija PMĮ 5 str.
2 dalyje nustatytus apribojimus (10 darbuotojų ir
(arba) 300 000 eurų metinių pajamų), šiems PMĮ 5 str.
3 dalyje nurodytiems susijusiems vienetams:

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.

1) individualioms įmonėms, kurių savininkai ar jų
šeimos nariai yra ir kitų individualių įmonių
savininkai;

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
Individualios įmonės X 2019 mokestinių metų pajamos 250 000 eurų, darbuotojų skaičius - 8. Įmonės X savininko
žmona yra savininkė individualios įmonės Y, kurios 2019
mokestinių metų pajamos - 100 000 eurų, darbuotojų
skaičius - 5.
Pagal PMĮ 5 straipsnio pakeitimą, abi individualios
įmonės, apmokestindamos 2019 metų apmokestinamąjį
pelną, negalės taikyti lengvatinio pelno mokesčio tarifo,
nes šių įmonių bendros pajamos (350 000 eurų) ir
bendras darbuotojų skaičius (13) viršija PMĮ 5 str. 2
dalyje nustatytus apribojimus.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
Individualios įmonės X 2019 mokestinių metų pajamos - 150 000 eurų,
vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 5 darbuotojai.
Įmonės X savininko žmona turi savo individualią įmonę Y, kurios 2019
mokestinių metų pajamos - 100 000 eurų, vidutinis sąrašuose esančių
darbuotojų skaičius – 3 darbuotojai. Bendras šių individualių įmonių
2019 mokestinių metų vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius
– 8 darbuotojai ir bendros mokestinio laikotarpio pajamos – 250 000
eurų.
Atsižvelgiant į tai, kad šių įmonių bendros pajamos ir darbuotojų
skaičius neviršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų apribojimų, tai
apmokestindamos 2019 metų apmokestinamąjį pelną, šios įmonės
galės taikyti PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytą lengvatinį pelno mokesčio
tarifą.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.

2) individualioms įmonėms, kurių savininkas ir
(arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio
laikotarpio dieną kitame vienete valdo daugiau
kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau akcijų
(dalių, pajų).

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
Individualios įmonės X savininko šeimos nariai nėra kitų
individualių įmonių savininkai, tačiau pats įmonės savininkas
paskutinę 2019 metų mokestinio laikotarpio dieną valdo UAB Y 55
proc. akcijų.
Individualios įmonės X 2019 metų mokestinio laikotarpio metinės
pajamos 80 000 eurų ir vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų
skaičius – 2 darbuotojai, o UAB Y 2019 mokestinių metų pajamos 250 000 Eur bei vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius –
15 darbuotojų. Bendras šių vienetų 2019 mokestinių metų
vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 17 darbuotojų ir
bendros mokestinio laikotarpio pajamos – 330 000 eurų.
Atsižvelgiant į tai, apmokestindami 2019 mokestinių metų
apmokestinamąjį pelną, šie vienetai negali taikyti lengvatinio
pelno mokesčio tarifo.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
Individualios įmonės Y savininkas yra viešosios įstaigos (pelno
nesiekiančios organizacijos) steigėjas ir vienintelis šios įstaigos
dalininkas.
Individualios įmonės Y 2019 metų mokestinio laikotarpio pajamos 220
000 eurų ir vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius yra 5 darbuotojai, o
viešosios įstaigos pajamos - 70 000 eurų ir vidutinis sąrašuose esančių
darbuotojų skaičius – 2 darbuotojai. Bendras šių vienetų 2019
mokestinių metų vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 7
darbuotojai ir bendros mokestinio laikotarpio pajamos – 290 000 eurų.
Atsižvelgiant į tai, šie vienetai, apmokestindami 2019 mokestinių
metų apmokestinamąjį pelną, gali taikyti lengvatinį pelno mokesčio
tarifą.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis
(akcininkas, narys ar pajininkas) paskutinę
mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau
kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau
akcijų (dalių, pajų).

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
2019 metais rugsėjo mėnesį įsteigiama mažoji bendrija, kurios
nariais yra gyventojai A ir B. Įnašai į mažąją bendriją yra
gyventojo A – 52 proc., o gyventojo B - 48 proc. Gyventojas A
paskutinę 2019 metų mokestinio laikotarpio dieną taip pat
valdo 51 proc. UAB X akcijų.
Mažosios bendrijos 2019 metų mokestinio laikotarpio vidutinis
sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 2 darbuotojai, pajamos
– 135 000 eurų, o UAB X vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų
skaičius – 9 darbuotojai, pajamos – 240 000 eurų. Bendras
mažosios bendrijos ir UAB X 2019 mokestinių metų vidutinis
sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 11 darbuotojų ir
bendros metinės pajamos – 375 000 eurų.
Atsižvelgiant į tai, šie vienetai apmokestindami 2019 metų
mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną negali taikyti
lengvatinio pelno mokesčio tarifo.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
UAB X akcininkas A paskutinę 2019 metų mokestinio laikotarpio dieną
valdo 52 proc. UAB X akcijų ir 60 proc. UAB Y akcijų.
UAB X 2019 metų mokestinio laikotarpio vidutinis sąrašuose esančių
darbuotojų skaičius – 6 darbuotojai, metinės pajamos – 165 000 eurų,
o UAB Y vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius –
3
darbuotojai, metinės pajamos – 100 000 eurų. Bendras UAB X ir UAB Y
2019 mokestinių metų vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius
– 9 darbuotojai ir bendros metinės pajamos – 265 000 eurų.
Atsižvelgiant į tai, šie vienetai apmokestindami 2019 mokestinių metų
apmokestinamąjį pelną gali taikyti PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą
lengvatinį pelno mokesčio tarifą.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai
(akcininkai, nariai ar pajininkai) paskutinę
mokestinio laikotarpio dieną kartu valdo
daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir
daugiau akcijų (dalių, pajų).

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
UAB X du akcininkai A ir B paskutinę 2019 metų mokestinio
laikotarpio dieną valdo po 30 proc. UAB X akcijų ir po 40 proc.
UAB Y akcijų.
UAB X 2019 metų mokestinio laikotarpio vidutinis sąrašuose
esančių darbuotojų skaičius – 9 darbuotojai, pajamos – 235 000
eurų, o UAB Y vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 5
darbuotojai, pajamos – 140 000 eurų. Bendras UAB X ir UAB Y
2019 mokestinių metų vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų
skaičius – 14 darbuotojų ir bendros metinės pajamos – 375 000
eurų.
Atsižvelgiant į tai, tiek UAB X, tiek UAB Y apmokestindamos 2019
mokestinių metų apmokestinamąjį pelną negali taikyti PMĮ 5 str.
2 dalyje nustatyto lengvatinio pelno mokesčio tarifo.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
2019 metais įkuriama mažoji bendrija. Mažoji bendrija turi du narius –
gyventoją A ir B (įnašų dalys lygios – t. y. po 50 proc.). Tačiau
gyventojas A kartu su gyventoju B paskutinę 2019 metų mokestinio
laikotarpio dieną kartu valdo 70 proc. akcijų UAB X, t. y. abu akcininkai
kartu valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų UAB X ir jiems kartu priklauso
100 proc. įnašų mažosios bendrijos.
Atsižvelgiant į tai, kad bendras mažosios bendrijos ir UAB X 2019
mokestinių metų vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 9
darbuotojai ir bendros metinės pajamos – 200 000 Eur, t. y. neviršija
PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų apribojimų, todėl tiek mažoji bendrija, tiek
UAB X 2019 metų mokestinio laikotarpio apskaičiuotam
apmokestinamajam pelnui gali taikyti PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje
nustatytą lengvatinį pelno mokesčio tarifą.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Nuo 2019 metų pelno nesiekiantiems vienetams, kurių
mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės
veiklos neviršija 300 000 eurų, panaikinama PMĮ 5 str. 4
dalyje nustatyta lengvata dėl lengvatinio 0 proc. pelno
mokesčio tarifo taikymo apmokestinamojo pelno daliai,
atitinkančiai 7 250 eurų sumą.
Naujai išdėstytos nuostatos dėl pelno nesiekiančių vienetų
apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumažinimo lėšomis,
skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai
finansuoti.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pelno nesiekiančių vienetų pelno mokestis bus
skaičiuojamas taikant PMĮ 5 str. 1 dalyje nustatytą 15
proc. mokesčio tarifą.

Pažymėtina
PMĮ 5 str. 2 dalies pakeitimu pelno nesiekiantys vienetai,
atitinkantys šios dalies reikalavimus dėl darbuotojų
skaičiaus, mokestinio laikotarpio pajamų dydžio ir vieneto
dalyvių kitų vienetų valdymo, galės taikyti lengvatinį 5
proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno
mokesčio tarifą.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
PMĮ papildytas nauju 463 straipsniu.
Jame
išdėstytos
nuostatos
dėl
pelno
nesiekiančių
vienetų
apskaičiuoto
apmokestinamojo pelno sumažinimo lėšomis,
skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai
veiklai finansuoti.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pagal PMĮ 463 str. 1 dalį pelno nesiekiantys
vienetai galės susimažinti apmokestinamąjį
pelną lėšomis, tiesiogiai skiriamomis, t. y.
faktiškai patirtomis, einamąjį mokestinį
laikotarpį arba numatomomis tiesiogiai skirti
per du vėlesnius vienas po kito einančius
mokestinius laikotarpius viešuosius interesus
tenkinančiai veiklai finansuoti.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pavyzdys
Viešoji įstaiga 2019 metais apskaičiavo 12 000 eurų
apmokestinamąjį pelną. Viešoji įstaiga, teikdama nemokamas
konsultacijas, 2019 metais faktiškai patyrė 4 000 eurų išlaidų bei,
nusprendusi įsteigti naują konsultacinį centrą kitoje Lietuvos
vietovėje, sudarė 2 metams preliminarią patalpų nuomos sutartį
10 000 eurų sumai.
Viešoji įstaiga apskaičiuotą 12 000 eurų apmokestinamąjį pelną
susimažina lėšomis, panaudotomis 2019 metų mokestinį
laikotarpį faktiškai patirtų išlaidų, vykdant visuomenei naudingą
veiklą, kompensavimui, t. y. 4 000 eurų, bei 8 000 eurų – nuomos
lėšomis, numatomomis panaudoti per du vėlesnius vienas po kito
einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkančiai
veiklai finansuoti, tačiau tik apmokestinamojo pelno ribose.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Jeigu einamąjį mokestinį laikotarpį viešuosius
interesus tenkinančiai veiklai finansuoti
tiesiogiai skirtų, t. y. faktiškai patirtų lėšų,
suma bus didesnė negu už tą mokestinį
laikotarpį
apskaičiuota
apmokestinamojo
pelno suma, šią sumą viršijančios lėšos galės
būti perkeliamos už vėlesnius du vienas po
kito einančius mokestinius laikotarpius
apskaičiuotoms
apmokestinamojo
pelno
sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant
perkeliamą tokių lėšų sumą.
(PMĮ 463 str. 2 dalis)

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Einamąjį mokestinį laikotarpį tiesiogiai skiriamų, t. y.
faktiškai patirtų, arba numatomų tiesiogiai skirti per du
vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius
laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai
finansuoti, lėšų dydis turės būti sumažintas viešuosius
interesus tenkinančiai veiklai finansuoti tiesiogiai
panaudotų valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų
fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos,
paramos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymą, narių mokesčių, įnašų ir įmokų lėšų suma, jeigu
tokios lėšos ar tokia parama buvo gauta.
(PMĮ 463 str. 3 dalis)

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Jeigu
pelno
nesiekiantys
vienetai,
sumažinę
apmokestinamąjį
pelną
lėšomis,
numatomomis
tiesiogiai skirti per du vėlesnius vienas po kito
einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus
tenkinančiai veiklai finansuoti, per šį laikotarpį, t. y.
per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius
laikotarpius, faktiškai šių lėšų nepanaudos viešuosius
interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, tai dėl
sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas
pelno mokestis turės būti sumokėtas į valstybės
biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių
mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.
(PMĮ 463 str. 4 dalis)

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pažymėtina
PMĮ 463 straipsnio nuostatos nebus taikomos iki 2019
metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno
nesiekiančių vienetų viešuosius interesus tenkinančiai
veiklai finansuoti panaudotoms, t. y. numatytoms
panaudoti kitais 5 vėlesniais vienas po kito einančiais
mokestiniais laikotarpiais, lėšoms.

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.

• 2018-05-24
Lietuvos
Respublikos
pelno
mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio
pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1187
• 2018-06-28
Lietuvos
Respublikos
pelno
mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio
pakeitimo ir įstatymo papildymo 46³ straipsniu
įstatymas Nr. XIII-1333

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymas (toliau – LPĮ) papildytas LPĮ 4 str. 2
d. 2 punktu, pagal kurį piniginės lėšos,
sudarančios iki 1 proc. profesinėms sąjungoms
arba profesinių sąjungų susivienijimams
pervesto gyventojo pajamų mokesčio yra
pripažįstamos parama (kaip ji suprantama
pagal LPĮ 2 str. 2 dalį).

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
LPĮ 9 straipsnyje išvardyti paramos teikimo būdai
papildyti LPĮ 9 str. 1 d. 2 punkte įrašius galimybę
profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų
susivienijimams paskirti iki 1 proc. gyventojo pajamų
mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio
deklaraciją sumos, o jeigu gyventojas metinės
pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1 proc.
mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotos
pajamų mokesčio sumos.

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
LPĮ 11 straipsnis papildytas 7 dalimi, pagal kurią VMI
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir
terminais yra įpareigota savo interneto svetainėje paskelbti
paramos gavėjus ir jiems VMI pervestas LPĮ 4 str. 2 d. 2
punkte nurodytos paramos sumas (t. y. piniginių lėšų
sumas, atitinkančias pervestą paramos gavėjams
gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį).
Konkretiems paramos gavėjams pervestų piniginių lėšų
duomenys turi būti skelbiami kasmet, be to, turi būti
skelbiami paskutiniais praėjusiais metais pervestų piniginių
lėšų patikslinti duomenys.
(įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.)

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.

Nuostatos taikomos viešinant informaciją apie
paramos gavėjus ir jų 2017 metais ir vėlesniais
metais gautą paramą piniginėmis lėšomis,
sudarančiomis pajamų mokesčio dalį iki 2 proc.
gyventojo pajamų mokesčio sumos.

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Pagal LPĮ 13 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatas
paramos gavėjas privalo turėti paramos gavėjo statusą,
jeigu:
1) įstatuose (nuostatuose) yra numatyta vykdyti LPĮ 3 str.
3 dalyje nurodytą visuomenei naudingą veiklą
ir
2) nėra LPĮ 13 str. 5 ir 6 dalyse nurodytų aplinkybių, dėl
kurių paramos gavėjo statusas gali būti panaikintas.

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
LPĮ 13 str. 5 dalis
Juridinių asmenų registro tvarkytojas arba Kultūros
ministerija paramos gavėjo statusą panaikina kontrolės
institucijos teikimu arba paties paramos gavėjo prašymu. Į
Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl juridiniam asmeniui
suteikto paramos gavėjo statuso arba į Kultūros ministeriją
dėl fiziniam asmeniui suteikto paramos gavėjo statuso
panaikinimo kreipiasi institucija, pagal savo kompetenciją
nustačiusi, kad:

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
-

-

-

asmeniui yra įsiteisėjęs teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse numatytą nusikaltimą ar baudžiamąjį
nusižengimą ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai;
asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymą;
asmuo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
neparengė šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos ataskaitos
per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą;
asmuo, pažeisdamas šio įstatymo reikalavimus, suteikė, gavo ar
panaudojo didesnę kaip 250 bazinių socialinių išmokų dydžio per
vienus kalendorinius metus arba didesnę kaip 500 bazinių socialinių
išmokų dydžio per 3 kalendorinius metus iš eilės labdaros ar
paramos lėšų sumą;

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
-

-

-

asmuo nesumokėjo mokestinės nepriemokos ir mokesčių
administratorius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo nustatyta tvarka įgijo teisę priverstinai ją išieškoti. Ši
nuostata netaikoma tais atvejais, kai Mokesčių administravimo
įstatymo 110 straipsnyje nustatyta tvarka mokestinės nepriemokos
priverstinis išieškojimas yra sustabdytas arba nepradėtas;
asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos
paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai
panaudoja, pažeisdamas šio įstatymo nuostatas dėl paramos
paskirties ar kitų įstatymų nuostatas, reglamentuojančias paramos
gavėjų veiklos, susijusios su gautos paramos naudojimu, ribojimus;
asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo
kriterijų.

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m
LPĮ 13 str. 6 dalis
Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių
asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą:
1) kai paramos gavėjas per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66
straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, jei įstatymuose nenumatytas kitas
terminas, Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė metinių
finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos
per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą;
2) kai šį statusą turinčiam juridiniam asmeniui įregistruojamas Juridinių
asmenų registro tvarkytojo inicijuotas likvidavimas arba įregistruojamas
jo kaip likviduojamo, bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens
statusas, taip pat kai pasibaigia juridinio asmens pertvarkymo
procedūros.

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Jeigu juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuriam už
LPĮ 13 str. 5 ir 6 dalyse nurodytą bent vieną
pažeidimą arba dėl to, kad jis neatitinka minimalių
patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, buvo
panaikintas paramos gavėjo statusas, tai jie
pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis
ne anksčiau kaip po vienų metų, kurie pradedami
skaičiuoti nuo paramos gavėjo statuso panaikinimo
dienos.
(įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.)

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
Paramos gavėjo statusas pakartotinai suteikiamas, jeigu
juridinis ar fizinis asmuo yra sumokėjęs visus mokėtinus
mokesčius, baudas ir delspinigius, neturi teistumo už LPĮ
13 str. 5 d. 1 punkte nurodytus nusikaltimus, per
paskutinius vienus metus nėra padaręs LPĮ 13 str. 5 d. 1
punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų, per vienų metų
laikotarpį nebuvo nustatyta Pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų, jis atitinka
minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus ir nėra
LPĮ 13 str. 6 dalyje nurodytų aplinkybių.

LPĮ pakeitimai nuo 2019 m.
• 2018-06-27 Lietuvos Respublikos Labdaros ir
paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio
pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1309
• 2018-06-28 Lietuvos Respublikos Labdaros ir
paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1326
• 2018-06-28 Lietuvos Respublikos Labdaros ir
paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio
pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1331

Registracijos į VMI seminarus būdai
• Užsiregistruoti arba išsiregistruoti galima:

• elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje
https://www.vmi.lt/renginiai/
• telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.
• E. seminarų įrašai skelbiami Renginių
sistemoje.
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Valstybinė mokesčių inspekcija
primena, kad:
Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių
klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą,
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu
(http://www.vmi.lt).
Greičiausiai informatyvius atsakymus visais
mokesčių klausimais gausite paskambinę
telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.
Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi
5 metus.
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Ačiū už dėmesį

