FINALINIO ETAPO I-o TURO KLAUSIMAI.
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Klausimas
Paveldėtas turto kiekis
Likimas
Noras, pageidavimas
Valdomas nekilnojamas (nejudamasis)
turtas
Ar apmokestinamas PVM
parduodamas senas pastatas, kurio
rekonstravimui yra išduotas statybos
leidimas, tačiau rekonstravimo darbai
nėra pradėti? Kodėl?
Reprezentacinės išlaidos - įmonės
lėšos, kurias ji skiria naujiems verslo
ryšiams su kitomis įmonėmis ar
fiziniais asmenimis (išskyrus, įmonės
darbuotojus, akcininkus, savininkus bei
kontroliuojančius asmenis) užmegzti ar
esamiems pagerinti.
Kiek procentų šių sąnaudų įmonė gali
priskirti leidžiamiems atskaitymams?
Kokios sąnaudos priskiriamos
komandiruočių sąnaudomis? (išrinkti
teisingus variantus)

2018 metais Paulius sulaukęs
pilnametystės nusipirko pirmąjį
automobilį iš senelių dovanotų pinigų.
Automobilis kainavo 1000 Eur. 2020
metais jis automobilį pardavė už 1100
Eur. Kokio dydžio ir kada Tadui reikės
mokėti gyventojų pajamų mokestį?
Austėjai reikia sumokėti privalomąjį
sveikatos draudimą (PSD), valstybinį

Variantai

Atsakymas
Dalis
Dalia
Valia
Valda
Šio pastato pardavimas PVM
neapmokestinamas (nepradėtas
rekonstruoti objektas nėra laikomas
nauju pastatu ar statiniu)

1. Ne daugiau
kaip 50 % šių
sąnaudų
2. Visas 100 %
3. Ne daugiau
kaip 75 % šių
sąnaudų

Ne daugiau kaip 50 % šių sąnaudų

1. Dienpinigių
išlaidos
2. Lauktuvių
pirkimas
kolegoms
3.
Gyvenamojo
ploto išlaidos
4. Kelionių
draudimas
komandiruotė
s metu
5. Valiutos
keitimo
sąnaudos
6. Laisvalaikio
ar pramogų
sąnaudos

Dienpinigių išlaidos, Kelionių draudimas
komandiruotės metu, Gyvenamojo
ploto išlaidos, Valiutos keitimo
sąnaudos

15 Eur, iki 2021 metų gegužės 1 d.

GPM, žemės mokestis, bauda – VMI;
PSD ir VSD -SoDrai

7

8

socialinį draudimą (VSD) ir gyventojų
pajamų mokestį už vykdomą
individualią veiklą pagal pažymą. Taip
pat Austėjai reikia sumokėti žemės
mokestį bei administracinę baudą už
kelių eismo taisyklių pažeidimus. Į
kokias institucijas Austėjai reikia
sumokėti šias įmokas?
Eglė persikraustė į naują butą ir 2020
metais pardavė savo asmeninius
daiktus: spintą už 300 Eur, stalą už 100
Eur, kilimą už 50 Eur. Taip pat pririnko
grybų, kuriuos pardavė už 500 Eur.
Kiek Eglei 2021 metais reikės mokėti
gyventojų pajamų mokesčio?
Lentelėje išvardintos datos, susijusios
su pridėtinės vertės mokesčio tarifo
pakeitimais Lietuvoje. į lentelę po
datomis reikia įrašyti PVM tarifus,
nustatytus tuo laiku.
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Nereikės mokėti.
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1 d.

Kodėl yra naudojamos keturios
skirtingos metinės pelno mokesčio
deklaracijos formos?
Ar tiesa, kad PVM mokėtojas,
parduodamas prekę, privalo imti PVM
iš pirkėjo, tačiau pardavimo PVM
nepriklauso pardavėjui, nes jis turi
PVM sumokėti į valstybės biudžetą.

2009
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o1
d.
19
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.

2009 rugsė
jo 1 d.
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Nes yra skirtingos verslo formos. Tad
priklausomai nuo verslo formos,
atitinkamai
Tiesa.

FINALINIO ETAPO VMI VADOVŲ TURO KLAUSIMAI.
Apskritis
Kauno

Šiaulių
Klaipėdos
Vilniaus

Klausimas
Lietuvoje ši diena pradėta skaičiuoti nuo 1993 m.
Kiekvienais metais tai skirtinga diena, pavyzdžiui 1993 m.
ji minima buvo balandžio 13 d., o 2019 m. gegužės 20 d.
Tai simbolinė diena, kai mokesčių mokėtojas nustoja
dirbti valdžiai ir pradeda dirbti sau ir savo šeimos
gerovei. Kaip vadinama ši diena?
Kas gali atleisti nuo Nekilnojamo turto mokesčio?
Išgirskite viską ką reikia žinoti: kad mokesčiai būtų...
Eglė iš internetinės parduotuvės įsigijo trys telefono
dėkliukus, bet du jai nepatiko ir ji juos sėkmingai
pardavė. Eglės draugei Liepai kilo mintis pardavinėti

Atsakymas
Laisvės nuo mokesčių diena

savivaldybė
paprasta
Variantai:
a) Ir Eglė, ir Liepa turi įsigyti
verslo liudijimus;

telefono dėkliukus facebook'e. Liepa atsisiuntė 10
dėkliukų ir juos sėkmingai pardavė internetu. Jai tai
patiko ir nutarė toliau juos pardavinėti. Kuri iš draugių
turi užsiregistruoti individualią veiklą bei kokį
individualios veiklos būdą turi pasirinkti?

b) Liepa turi įsigyti verslo
liudijimą;
c) Liepa turi įsigyti individualios
veiklos pažymą;
d) nei Eglei, nei Liepai nereikia
registruoti individualios
veiklos/įsigyti verslo liudijimų.
Atsakymas:
Variantas C. (internetinė
prekyba galima tik su
individualios veiklos pažyma,
vienkartiniam pardavimui
nereikia registruoti veiklos).

Panevėžio Šis namas pastatytas XVII amžiuje Jungtinėje karalystėje,
Albleside mieste. Jį statydamas savininkas norėjo išvengti
vieno mokesčio. kokio?
VMI
Įmonė patyrė mokestinį nuostolį 2018 m., sekančiais
metais uždirbo pelną. Ar gali įmonė 2019 m.
apmokestinamąjį pelną susimažinti apskaičiuotu 2018 m.
nuostoliu?

Žemės

Gali, jei vykdo tą pačią veiklą.

