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DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 
VIRŠININKO 2022 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO VA-57 

 
Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-

172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-944 nuostatas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-57 yra 
pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo 
metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. 
įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir 
panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“. 
 

Pažymėtina, kad nuo 2022 m. vasario 24 d.1  paramos gavėjais yra laikomi į Vyriausybės 
sudarytą sąrašą2 įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus, 
kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą3, ir šių nusikaltimų 
padarinius, įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, kurių veiklos tikslas nėra pelno 
siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, taip pat, šių demokratinių bei teisinių 
valstybių valstybinės institucijos. 

Todėl nuo 2022 m. vasario 24 d. paramos teikėjų (juridinių asmenų) neatlygintinai suteikta 
parama (pinigais, materialinėmis vertybėmis ar paslaugomis) Ukrainoje įsteigtiems juridiniams 
asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas 
negali būti skiriamas jų dalyviams, bei Ukrainos valstybinėms institucijoms visuomenei 
naudingiems tikslams tenkinti, yra traktuojama kaip suteikta parama pagal LPĮ4. 

Paramos teikėjai, pelno siekiantys vienetai, suteikę paramą į Vyriausybės sąrašą įtrauktose 
demokratinėse bei teisinėse valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms 
bei šių valstybių valstybinėms institucijoms, Apraše5 nurodytus dokumentus mokesčių 

                                                 
1 t. y. nuo nepaprastosios padėties įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos, nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento 
2022 m. vasario 24 d. dekretu Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“; 
2 patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ (toliau – Vyriausybės sąrašas); 
3 ratifikuotą Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto ratifikavimo“, ir jo 
pakeitimus, ratifikuotus Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto pakeitimų 
dėl agresijos nusikaltimo ir Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio pakeitimų ratifikavimo“; 
4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (LPĮ); 
5 Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse ir į Vyriausybės 

sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal 
Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtų juridinių asmenų ar kitų 
organizacijų ir šių demokratinių bei teisinių valstybių valstybinių institucijų visuomenei naudingiems tikslams, 
nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių 
inspekcijai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas); 
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administratoriui privalės pateikti kartu su Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 forma, 
teikiama  pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. Jeigu 
paramą suteikia LPĮ 7 straipsnio 1 dalyje nustatyti pelno nesiekiantys vienetai, tai Apraše 
nurodytus dokumentus jie turėtų pateikti kartu su Paramos gavimo ir panaudojimo metinės 
ataskaitos FR0478 forma. 

 
Tačiau per laikotarpį, kai Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, pelno nesiekiantiems 

vienetams, paramą suteikusiems į Vyriausybės sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei 
teisinėse valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms bei šių valstybių 
valstybinėms institucijoms, Aprašo nuostatos netaikomos, t. y. jame nustatyti dokumentai kartu 
su Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma mokesčių administratoriui 
neteikiami. Šiuo laikotarpiu pelno nesiekiančių vienetų teikiama parama anksčiau minėtiems 
užsienio vienetams ir valstybinėms institucijoms yra laikytina panaudota LPĮ numatytiems 
visuomenei naudingiems tikslams, o ne perduota kitiems asmenims, ir deklaruojama ataskaitos 
FR0478 formos 22 laukelyje. Šiame formos laukelyje įrašoma visa per laikotarpį, kai visoje 
Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, suteikta parama (piniginės lėšos, materialinės vertybės 
bei paslaugos) į Valstybių sąrašą įtrauktai valstybei remti, t. y. tiek juridiniams vienetams ir 
organizacijoms, valstybinėms institucijoms, tiek ir kitiems nukentėjusiems nuo karo Ukrainos 
asmenims, nes laikytina, kad tokiu būdu gauta parama yra panaudota LPĮ numatytiems visuomenei 
naudingiems tikslams įgyvendinti, o ne perduota kaip parama / labdara kitiems asmenims. 

 
 
 

 
Teisės departamento direktorė                   Rasa Virvilienė 
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