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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FORMŲ IR TAISYKLIŲ
PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022
m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-35 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių
pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintos pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos užpildymo taisyklės.
Pažymime, kad minėtu įsakymu pakeičiamas deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N,
PLN204U formų vaizdas bei užpildymo taisyklės, atsižvelgiant į 2020 m. birželio 30 d. priimtas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr.
XIII-3213 nuostatas dėl juridiniams asmenims, įgyvendinantiems stambų projektą pagal pasirašytą
stambaus projekto sutartį (toliau – stambus projektas), teikiamų lengvatų.
Mokesčių mokėtojai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, nuo 2022 metais prasidėjusio
mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimui ir
deklaravimui privalo naudoti deklaracijų PLN204 (08 versija) formą ir PLN204A, PLN204N, PLN204U
(7 versijos) atnaujintas formas.
Papildomai pažymime, kad deklaracijų PLN204 (08 versija) ir PLN204A, PLN204N, PLN204U
(7 versijos) formų pildymas mokesčių mokėtojams, neįgyvendinantiems stambaus projekto,
nepasikeitė.
Mokesčių mokėtojams, įgyvendinantiems stambų projektą pagal galiojančią stambaus
projekto investicijų sutartį, gautų pajamų deklaravimui parengtas:
naujas deklaracijos PLN204 priedas PLN204R „Stambus projektas (PMĮ 58 str. 162 arba
3
16 dalis)“ ir
PLN204 deklaracijoje naujas 18A laukelis „Vykdomo stambaus projekto veiklos gautų
pajamų suma (įrašoma suma iš PLN204R priedo R6 laukelio)“.
Tuo atveju, kai įgyvendinant stambų projektą gautos pajamos yra laikomos pajamomis, nuo
kurių nemokamas pelno mokestis, ir jos atitinka PMĮ 58 str. 162 arba 163 dalies nuostatas, užpildomi
PLN204R priedo R1- R28 laukeliai. Tuo atveju, kai įgyvendinant stambų projektą gautos pajamos
neatitinka PMĮ 58 str. 162 arba 163 dalių nuostatų, todėl įtraukiamos į pelno mokesčio
apmokestinimo bazę, užpildomi R1 – R6 laukeliai.
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