Klausimai Kahoot programoje (I turas)

Klausimas

Galimi atsakymo variantai

1. Kurie apskaitos
dokumentai tinkami
pagrįsti įmonės
sąnaudas?

PVM sąskaita-faktūra
Bet koks kvitas, svarbu, kad būtų įmonės vadovo
parašas
Kasos aparato kvitas iš degalinės, be įmonės
rekvizitų
Kreditinė sąskaita-faktūra su išrašiusio
buhalterio parašu

2. Už kokį nekilnojamąjį
turtą (išskyrus žemę)
yra mokamas
nekilnojamojo turto
mokestis?
3. Ar šiuo metu taikomas
metinis papildomas
neapmokestinamasis
pajamų dydis už
auginamus vaikus?

Už visą turimą Lietuvoje
Už visą turimą pasaulyje
Už visą turimą Europoje
Lietuvoje turto mokesčio nereikia mokėti

4. Ar tiesa, kad
savivaldybė moka
pelno mokestį?
5. Ar gali įmonė
nusistatyti trumpesnį
nei 12 mėnesių
mokestinį laikotarpį?
6. Ar tiesa, kad įmonė
turi galimybę taikyti 0
proc. pelno mokesčio
tarifą?
7. Įmonė įsigijo žemės
sklypą. Ar tiesa, kad
skaičiuojamas
nusidėvėjimas žemei?
8. Ar tinkamas kasos
aparato kvitas 90 eur.
vertės su PVM iš
parduotuvės pripažinti
įmonės sąnaudas?
9. Ar dirbantis
gyventojas, patyręs
lengvojo automobilio

Teisingas
atsakymas
PVM sąskaitafaktūra

Už visą turimą
Lietuvoje

Taikomas, tik šeimoms auginančioms 3 ir
daugiau vaikų;
Netaikomas
Taikomas visoms šeimoms auginančioms vaikus
iki 18 metų.
Taikomas daugiavaikėms šeimoms

Netaikomas

Tiesa
Netiesa

Netiesa

Tiesa
Netiesa

Netiesa

Tiesa
Netiesa

Tiesa

Tiesa
Netiesa

Netiesa

Taip
Ne

Taip

Taip
Ne

Taip

remonto išlaidas, gali
pasinaudoti pajamų
mokesčio lengvata?
10. Ar tiesa, kad mokestis
Tiesa
už valstybinės žemės
Netiesa
nuomą mokamas
Valstybinei mokesčių
inspekcijai?
11. Rūta gavo dovanų iš
Tiesa
tetos 5000 Eur. Ar
Netiesa
tiesa, kad Rūtai reikės
mokėti gyventojų
pajamų mokestį?
12. Ar tiesa, kad įsigijus
Tiesa
baldus galima
Netiesa
pasinaudoti pajamų
mokesčio lengvata?
13. Petras Teleloto
Tiesa
laimėjo 1000 000 Eur .
Netiesa
Ar tiesa, kad
laimėjimas
apmokestinamas
gyventojų pajamų
mokesčiu?
14. Ar PVM mokėtojas gali
Tiesa
susigrąžinti PVM,
Netiesa
sumokėtą kitose ES
valstybėse narėse?
15. Kas išrašo kreditinę
Pirkėjas arba pardavėjas
PVM sąskaitą faktūrą? Pirkėjas PVM mokėtojas
Kreditinės PVM sąskaitos faktūros neišrašomos
nuo įstojimo į ES
Pardavėjas PVM mokėtojas
16. Kam taikomas
lengvatinis 9 proc.
PVM tarifas?

Makaronams ir kruopoms
Knygoms
Vaistams
Elektriniams paspirtukams

17. PVMĮ nuostatų
taikymo požiūriu
automobilis laikomas
senu (nenauju), kai jis
:

patiektas daugiau nei 12 mėn ir nuvažiavęs
daugiau kaip 10 tūkst. km
patiektas daugiau nei 3 mėn ir nuvažiavęs
daugiau kaip 10 tūkst. km
patiektas daugiau nei 6 mėn ir yra nuvažiavęs
daugiau kaip 6 tūkst. km
patiektas daugiau nei 24 mėn ir nuvažiavęs
daugiau kaip 20 tūkst. km

Netiesa

Tiesa

Netiesa

Netiesa

Tiesa

Pardavėjas
PVM
mokėtojas

Knygoms

patiektas
daugiau nei 6
mėn ir yra
nuvažiavęs
daugiau kaip 6
tūkst. km

18. Kas yra lengvatinis
PVM tarifas?

PVM tarifas, mažesnis už standartinį, taip pat
ir 0 proc. PVM tarifas
PVM tarifas, didesnis už standartinį, išskyrus 5
procentų PVM tarifą
PVM tarifas, didesnis už standartinį, išskyrus 0
procentų PVM tarifą
PVM tarifas, mažesnis už standartinį, išskyrus 0
procentų PVM tarifą

PVM tarifas,
mažesnis už
standartinį,
išskyrus 0
procentų PVM
tarifą

19. Kas išrašo debetinę
PVM sąskaitą faktūrą?

Pardavėjas
Šalių susitarimu pirkėjas PVM mokėtojas
Pirkėjas
Nėra skirtumo kas išrašys debetinę sąskaitą
faktūrą

Šalių
susitarimu
pirkėjas PVM
mokėtojas

20. Luko senelis yra
dirbantis pensininkas.
Ar jis gali paremti
bažnyčią ir skirti 1,2
proc. pajamų
mokesčio? Kodėl?

Pajamų mokesčio dalies skirti negali, nes jis yra
pensininkas;
Gali skirti pajamų mokesčio dalį, nes yra
pensininkas
Gali skirti pajamų mokesčio dalį, nes yra
dirbantis
Bažnyčioms galima skirti ne mažiau negu 2 proc.
pajamų mokesčio

Gali skirti
pajamų
mokesčio dalį,
nes yra
dirbantis

Atviri klausimai (Powerpoint programoje)

Klausimas
1. Kokiu atveju išrašoma kreditinė arba
debetinė PVM sąskaita-faktūra?

2. Kas yra PVM atskaita?

3. Kokį mokestį reikia sumokėti norint
įregistruoti individualią veiklą pagal
pažymą?

Atsakymas
Pagal PVMĮ nuostatas, kreditinė ar debetinė
PVM sąskaita faktūra išrašoma, jeigu po prekių
tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimo keičiasi
tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų)
apmokestinamoji vertė, kiekis, suteikiamos
nuolaidos, prekės grąžinamos, paslaugų
atsisakoma, ar dėl kokių nors kitų priežasčių
keičiasi pirkėjo mokėtinas atlygis.
Pirkimo ir (arba) importo PVM dalies
atskaitymas, kai pagal šio Įstatymo nuostatas
apskaičiuota atskaitoma pirkimo ir (arba)
importo PVM dalimi sumažinama mokėtina į
biudžetą ar padidinama grąžintina iš biudžeto
PVM suma.
Nereikia mokėti.

4. Andriaus tėvas dirba UAB „Statyba“
statybininku ir uždirba 1000 Eur per
mėnesį. Andriaus močiutė gauna 400
Eur pensiją. Andriaus mama gauna
nedarbo išmoką. Andriaus sesuo gavo
dovanų iš krikšto mamos 3000 Eur,
Andriaus brolis gavo 500 Eur paskolą iš
draugo. Nuo kurių pajamų šeima turės
mokėti gyventojų pajamų mokestį?
5. Dirbantis Juozas patyrė tokias išlaidas:
remontavo traktorių, remontavo
lengvąjį automobilį, įsigijo kompiuterį,
remontavo televizorių, mokėjo už
pirmas magistro studijas. Nuo kokių
patirtų išlaidų Juozas gali pasinaudoti
pajamų mokesčio lengvata?
6. Jonuko tėvai 2020 metais ruošiasi
parduoti: žemės sklypą, kurį buvo įsigiję
2009 metais bei automobilį, kurį buvo
įsigiję 2016 metais. Ar Jonuko tėvams
pardavus šį turtą reikės mokėti
gyventojų pajamų mokestį?
7. Kas yra sąnaudos?
8. Ar gali užsienio pilietis registruoti įmonę
Lietuvoje
9. Iš žodžio FARENHEITAS ir KOSMETINIS
sudėliokite žodžius ir sakinius, susijusius
su mokesčiais (gali būti nepanaudotos
visos raidės)
10. Tais metais nuo 1 d. Lietuvoje įvestas
darbo pajamų mokestis. Lapkričio 8 d.
JAV prezidento rinkimus laimėjo
Franklinas Ruzveltas. Džeimsas Čadvikas
atrado neutroną. Įvardinkite kokie tai
metai.

Darbo užmokestis, dovana.

Lengvojo automobilio remontas, magistro
studijos.

Ne

Visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas
Ne
Tarifas ir mokestis

1932 m.

