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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2012 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1K-046 
PAKEITIMO 
 

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu 
Nr. 1K- 223 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų 
pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“1 buvo 
pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos 
gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas2.  

Įsakymu pakeista:  
1. Aprašo 5 punktas, kuriame nustatyta, kad paramos gavėjas ar politinė partija, 

pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų3, birželio 
30 d. (iki pakeitimo − rugpjūčio 31 d.), turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos 
prašymą, kuriame nurodomi Lietuvoje registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų 
įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys. 

Atsižvelgiant į tai, apie pasikeitusias sąskaitas, į kurias šiemet pageidaujama gauti pajamų 
mokesčio dalį, mokesčių administratorių reikia informuoti iki š. m. birželio 30 d. Prašymo nereikia 
teikti, jeigu sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys nepasikeitė. 

2. Aprašo 7 punktas, nustatantis paramos gavėjams ir politinėms partijoms nuolatinių 
Lietuvos gyventojų paskirtos pajamų mokesčio dalies pervedimo terminą. 

Nustatyta, kad mokesčių administratorius apskaičiuotą paramos gavėjui ar politinei partijai 
tenkančią pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ar politinei partijai perveda nuo kitų metų, 
einančių po ataskaitinių metų, liepos 1 d. iki lapkričio 15 dienos. Pajamų mokesčio dalies 
pervedimo pradžios terminas paankstintas dviem mėnesiais (iki pakeitimo − nuo rugsėjo 1 d.).  

3. Aprašo 9.1 papunktis, kuriame aptarta: jei paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesnį 
mokestinį laikotarpį buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota 
pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. 
Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ar politinei partijai pajamų mokesčio suma iš viso 
nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių 
metų liepos 1 d. (iki pakeitimo − nuo rugsėjo 1 d.) iki lapkričio 15 d. 

Įsakymo nuostatos įsigalioja š. m. birželio 15 d., taikomos, pervedant pajamų mokesčio dalį 
2022 m. ir vėlesniais metais. Taigi paramos gavėjams ir politinėms partijoms gyventojų paskirta 
pajamų mokesčio dalis nuo jų 2021 m. gautų pajamų šiemet bus pradėta dalimis pervesti jau liepos 
mėnesį, baigta − iki lapkričio 15 d. Tokia pat tvarka pervedimai bus vykdomi ir vėlesniais metais.  

 
Teisės departamento direktorė  Rasa Virvilienė 
 
Virginija Trafimovienė, tel. (8 5) 268 7932, el. p. virginija.trafimoviene@vmi.lt 

                                                 
1 Toliau – Įsakymas. 
2 Toliau – Aprašas. 
3 Kalendorinių metų, už kuriuos nuo gautų pajamų skiriama sumokėto pajamų mokesčio dalis. 
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