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Testo klausimas

Atsakymas

Ar gali įmonė įsigyti nekilnojamąjį turtą, kuriuo
naudosis įmonės vadovas?
Iki kada įmonė turi pateikti metinę pelno mokesčio
deklaraciją?
Kokio dydžio sumą (skolą) vienetas gali pripažinti
beviltiška skola be privalomų dokumentų praėjus
metams po įtraukimo į pajamas?
Ar už automobilį, motociklą, ar kitą transporto
priemonę reikia mokėti nekilnojamojo turto mokestį?
Kiek dienų maksimaliai gali trukti viena komandiruotė į
užsienį ?
Kas moka pelno mokestį?
Ar perėmus skolą iš kito, galima taikyti skolos
beviltiškumą?
Ar į įmonės pajamas įtraukiama akcininkų, narių ar
savininkų įnašai?
Kuris teiginys teisingas?

Taip.

Ar į juridinio asmens įsigytą turto savikainą
įtraukiamas PVM mokestis?
Kas yra atvirkštinis apmokestinimas PVM?
Lietuvos pilietis, nuolat gyvenantis Norvegijoje,
atvykęs į Lietuvą pirko maisto produktų, striukę,
mobilų telefoną. Prekes asmuo išsivežė į Norvegiją.
Už kurias prekes jam gali būti sugrąžintas Lietuvoje
sumokėtas PVM?
Keliose, Europos Sąjungos valstybėse šiuo metu yra
nustatytas toks pat standartinis 21 proc. PVM tarifas
kaip ir Lietuvoje?
Kas yra MOSS:
Kiekvienoje šalyje yra nustatytas standartinis PVM
tarifas, kuris taikomas daugumai prekių ir paslaugų.
Už kokį PVM tarifą jis negali būti mažesnis?
Kuriuo atveju gyventojas, vykdantis individualią veiklą,
privalo įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvoje?
Kaip tiksliai vadinasi kas mėnesį teikiama VMI
ataskaita, kurioje PVM mokėtojai parodo kiek prekių
pardavė ir paslaugų suteikė kitų Europos sąjungos
valstybių asmenims PVM mokėtojams?
Koks PVM tarifas taikomas prenumeruojamiems
laikraščiams ir žurnalams?
Iš Vokietijos įmonės PVM mokėtojos, ūkininkas,
neįsiregistravęs PVM mokėtoju, 2020m. sausio mėnesį
įsigijo naudotą traktorių, kurio vertė 30 000 eurų
(neįskaitant PVM sumokėto Vokietijoje). Vokietijos
įmonė PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiavo „vokišką“
PVM. Ar reikia ir kodėl ūkininkui atsigabenus traktorių
mokėti PVM Lietuvoje?
Įmonė organizavo reklaminę akciją, kurios metu
visiems įmonės biure apsilankiusiems klientams buvo
įteikti suvenyrai su įmonės logotipu. Šių suvenyrų vertė

Birželio 15 d.
300 €
Ne.
183 dienas.
Juridinis asmuo.
Ne.
Ne.
Įmonės pajamas sudaro, visos vieneto
vykdomų veiklų pajamos.
Ne.
Kai prekių/paslaugų pirkėjas už
pardavėją apskaičiuoja ir sumoka PVM
į biudžetą.
Už striukę ir mobilų telefoną.

5 (Belgija, Čekija, Ispanija, Latvija,
Nyderlandai).
PVM registravimo sistema, teikiant
elektronines paslaugas kitų ES valstybių
narių asmenims, nevykdantiems veiklos.
15 proc.
Kai per metus įsigijo prekių iš Lenkijos
PVM mokėtojų už 20 000 eurų, jas
atvežė į Lietuvą, bet jų dar nepardavė.
Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas
Europos Sąjungos valstybes nares
ataskaita FR0564.
5 proc.
Taip, įsigyto traktoriaus vertė be
„vokiško“ PVM yra didesnė negu 14 000
eurų, todėl jam atsiranda prievolė nuo
visos 30 000 eurų pirkinio vertės (nes
būtent dėl šio sandorio buvo viršyta 14
000 eurų riba) apskaičiuoti ir sumokėti į
biudžetą PVM ir registruotis PVM
mokėtoju.
Taip, kadangi reklaminės akcijos metu
nemokamai atiduotos prekės, kurių
kiekvienos vertė buvo didesnė kaip 10
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– 12 eurų (pagal įsigijimo kainą). Klausimas: ar įmonei
reikia ir kodėl nuo nemokamai išdalintų suvenyrų
skaičiuoti ir mokėti PVM?
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Ar tiesa, kad 2020 metais Lietuvoje taikomi tokie GPM
tarifai: 5 proc. 15 proc. 20 proc. 32 proc.?
Andrius iš senelio paveldėjo butą. Kokį mokestį Andriui
reikės mokėti?
Agnė ir Rokas, dirbantys pagal darbo sutartį, parašė
prašymą buhalterei jiems netaikyti
neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD). Agnė 2019
metais rugsėjo mėnesį uždirbo 2 000 eurų atlyginimą,
iš jo buvo išskaičiuota 300 eurų GPM. Rokas 2020
metais rugsėjo mėnesį uždirbo 2000 eurų atlyginimą.
Kokia GPM suma buvo išskaičiuota iš Roko algos?
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Kas yra neapmokestinamasis pajamų dydis?
15 metų Nijolė iš mamos gavo dovanų nekilnojamąjį
turtą (butą), kurio vertė 100000 Eur. Ar reikės Nijolei
mokėti gyventojų pajamų mokestį?
2020 metais: Paulius gavo dovanų motociklą iš tetos,
kurio vertė 4000 Eur, Marija įsigijo butą, kurio vertė
100000 Eur, Danguolė pardavė automobilį, kurį buvo
įsigijusi 2015 metais. Kuriam iš jų reikės mokėti
gyventojų pajamų mokestį?
Kas nustato mokesčių rūšis, tarifus, lengvatų teikimo
tvarką?
Kurioje iš išvardintų institucijų galima įsigyti verslo
liudijimą?
Jonas vykdė individualią veiklą ir gavo 5000 Eur
pajamų ir patyrė 5200 Eur išlaidų, Petras pardavė
vertybinius popierius už 3000 Eur, kuriuos buvo įsigijęs
už 3500 Eur, Antanas gavo 1000 Eur nedarbo išmoką iš
Užimtumo tarnybos? Kuriam iš šių asmenų reikia
mokėti gyventojų pajamų mokestį?
VMI savo darbe vadovaujasi vertybėmis. Kokia vertybė
atvaizduota šiame paveikslėlyje?

eurų (vertė pagal įsigijimo kainą - 12
eurų), todėl laikoma, kad šios akcijos
metu išdalintos prekės nėra nedidelės
vertės dovanos ir dėl to nuo kiekvienos
dovanos apmokestinamosios vertės
apskaičiuojamas 2,52 euro pardavimo
PVM (12 x 21 proc.).
Taip.
Nei vieno iš aukščiau išvardintų
(gyventojų pajamų ir paveldimo turto
mokestį).
400 eurų.

Suma, nuo kurios neskaičiuojamas
gyventojų pajamų mokestis.
Nereikės, nes dovana gauta iš mamos.
Pauliui.

Seimas.
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
Nei vienam.

Atjauta.
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