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SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ MOKAMI MOKESČIAI IR ĮMOKOS
 Netiesioginius mokesčius pagrinde

 Mokesčiai yra tiesioginiai ir

netiesioginiai
 Tiesioginius mokesčius matom atvirai

ir sumokam patys tiesiogiai į biudžetą
: žemės mokestis, atskaitomus iš
apmokestinamų pajamų ar
atlyginimo PSD, VSD, GPM, įvairios
rinkliavos ir t.t.

www.zur.lt

sumokam pirkdami prekes per
prekių kainą pardavėjams ir jie gautas
mokesčių sumas perveda į valstybės
biudžetą : PVM mokestis, akcizai ir
pan.
 Mokesčių dydžio kitimai priklauso

nuo ūkio kategorijos, mokesčio
objekto bazės, tarifų, taikomų
lengvatų kitimų.

SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ MOKAMI MOKESČIAI IR ĮMOKOS
 1. Mokestinės prievolės įkūrus ūkį 15 min.

2. VSD ir PSD ( sodros ) mokesčiai ir kaip pasinaudoti
ligos pašalpa. 30 min
 3.Kada tapti PVM mokesčio mokėtoju. 20 min
 4.Kas turi rūpėti ūkininkui buhalterinėje apskaitoje ir

gyventojų pajamų mokestis. 40 min
 5. Klausimai, diskusija. 15 min

www.zur.lt

SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ MOKAMI MOKESČIAI IR ĮMOKOS"
 Ūkio registravimui rajono žemės ūkio

skyriuje pateikiama :
prašymas, asmens tapatybės
dokumentas, žemės nuosavybės arba
nuomos dokumentai, sklypo planas ar
schema, profesinio pasirengimo
dokumentai, ūkis įregistruojamas
ūkininko vardu. Kasmet iki gruodžio
31d. reikia atnaujinti duomenis registre.

www.zur.lt

 Per 10 dienų ūkis privalo būti

įregistruotas ūkininkų ūkių registre (
arba raštu nurodoma neįregistravimo
priežastis ) ir išduotas ūkininko
pažymėjimas
 Ūkyje galima žemės ūkio veikla bei ūkyje
išaugintų produktų perdirbimas,
realizavimas ir paslaugų žemės ūkiui
teikimas nesteigiant įmonės, taip pat
kitokia įstatymų neuždrausta veikla
Lietuvoje ir už jos ribų.


SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ MOKAMI MOKESČIAI IR ĮMOKOS
 Pradėjus savarankiškai dirbti,

 Mokesčių prievolei atsiradus, tarifai

vienerius metus taikomos mokestinės
atostogos, t. y. nereikia mokėti VSD,
GPM mokesčių.
 Pirmoji individuali veikla pradėta

pirmą kartą po 2018m 01 01d., jei ne
pirmą, tai VSD reikia mokėti.
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priklauso nuo ūkio dydžio išreikšto
ekonominio dydžio vienetais.
EDV apskaičiuojamas kasmet už
praėjusius metus ir paskelbiamas iki
einamų metų sausio 30 d.
Jei ūkis teikia paslaugas, po birželio 1 d.
EDV perskaičiuojamas, atsižvelgiant į
gautas pajamas už paslaugas.

 Privalomo sveikatos draudimo PSD

 Kas mėnesį PSD gali nemokėti

įmokos dydis – 6,98 proc. nuo MMA.
Šiais metais ši suma siekia 44,81 euro.
Įmoka turi būti sumokėta iki
paskutinės einamo mėnesio dienos.

dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės
tarnautojai, taip pat tie gyventojai, kurie
yra drausti sveikatos draudimu valstybės
lėšomis – gauna senatvės arba netekto
darbingumo pensiją, studijuoja
aukštosiose mokyklose pagal nuolatines
studijų programas ir kiti.

 PSD mokestis yra visuotinis, jį moka

visi Lietuvos gyventojai. Jei yra skola
125 – 1500 eur, kartą per metus ją
galima atidėti parašius prašymą .

 Jie privalės sumokėti PSD įmokas už

 Patys PSD įmokas nuo MMA turi

mokėti individualią veiklą, individualią
žemės ūkio veiklą vykdantys, verslo
liudijimus turintys žmonės.
www.zur.lt

2021 m. vykdytą individualią veiklą, kai
kitais metais deklaruos pajamas VMI.

 Kas mėnesį mokėti po 44,81 eur PSD,

 Jei EDV iki 2 -

o deklaravus pajamas, 6,98 % nuo
90% apmokestinamų pajamų metinės
sumos.

PSD įmoka 2,33% nuo 642 MMA ir
lygi 14,96 eur per mėnesį

 Maksimalus metinis PSD įmokų dydis

 Jei EDV virš 2 ir iki 4 - PSD įmoka

2021 metais 4060 eurų.

6,98 % nuo MMA ir lygi 44,81 eur

 Maksimali PSD ir VSD įmokų suma

2021 metais 58166,10 eur (43 VDU 1
VDU 2021m. – 1352,70 )

 Virš 4 EDV - PSD įmoka priklauso

nuo apmokestinamų pajamų. Taip pat
atsiranda prievolė mokėti ir valstybinio
socialinio draudimo mokestį VSD.

 Siūloma pakelti „lubas „ iki 60 VDU

www.zur.lt

 Valstybiniu socialiniu draudimu (12,58

 Svarbu : nemokant VSD įmokų, stažas

% - 80,38 eur/ mėn, ar + 2,4 % =95,79
, ar +3 % = 99,64 eur/mėn:

visai nesikaups, o nepasiekus metinės
įmokų sumos 964,56 eurų, susikaups
mažesnis, negu 12 mėn. per
kalendorinius metus.

 Pensijų 8,72 %;
 Ligos 2,09 % ;

 VSD moka turintys nuo 4 EDV dydžio

 Motinystės 1,71 %.

ūkius ir esantys PVM mokesčio
mokėtojais nuo 90 % apmokestinamųjų
pajamų, deklaravę pajamas. Jei metų
eigoje mokėjo VSD avansą, po
deklaravimo sumokės likusį skirtumą.

 Siūloma įtraukti ir nedarbo socialinį

draudimą. Tada prisidės dar 1,31 %
įmokų.

 Siūloma taikyti mokestį nuo100 % .

www.zur.lt

 Informacija

„Sodrai” apie
savarankišką veiklą
vykdantį asmenį
(SAV pranešimas)
teikiama
asmeninėje
„Sodros” paskyroje
draudėjui. Kelias: 

Prisijungti –
Draudėjui /
darbdaviui –
Formos ir šablonai
(Ruošiniai) –
Sukurti naują –
SAV, pranešimas
apie savarankiškos
veiklos pajamas

 Įmokėjus PSD ir VSD įmokas avansu

ir pateikus SAV pranešimą iki
sekančio mėn 15 d., ūkininkas bus
laikomas pilnai apdraustu , susirgęs
galės gauti ligos išmoką jau sekantį
mėnesį, jei yra asmeninėj „ Sodros“
paskyroj užpildytas prašymas
išmokoms mokėti.
 Kitu atveju ligos išmoka mokama tik

deklaravus pajamas ir nuo jų
sumokėjus VSD įmokas po 05 01 d.

 www.sodra.lt –

www.zur.lt
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 Pranešimus galima

vasario 15 d.

teikti 2 būdais,
priklausomai nuo veiklą  Jei Jūsų teiktų SAV
pranešimų duomenys
vykdančio asmens
nesutaps
įmokų mokėjimo:
su VMI pateikta metine
 Jei įmokas mokate už
pajamų deklaracija, bus
einamuosius metus
vadovaujamasi
(avansu) bent vieną
paskutiniu pateiktu
mėnesį. SAV
dokumentu, šiuo atveju,
pranešimas teikiamas iki
metine pajamų
sekančio mėnesio 15
deklaracija.
dienos.
 Pavyzdžiui, jei įmokas



mokate už 2021 m.
sausio mėnesį, SAV
pranešimas turi būti
pateiktas iki 2021 m.

www.zur.lt

 Deklaravus bendrą metinę pajamų sumą

bei neišdėsčius gautų pajamų kiekvieną
mėnesį - šis veiksmas bus atliekamas
automatiškai ir visos Jūsų metinės
pajamos padalintos lygiomis dalimis.
 Pateikus VMI kartu su pajamom priedą

GPM311C „Individualios veiklos
pajamos pagal mėnesius “ir pateikus
metinį SAV pranešimą galima metines
pajamas paskirstyti kaip norim.

www.zur.lt

PVM

MOKESTIS

 Nuo 2021 m. sausio 1 d. kompensacinio PVM tarifo ūkininkams galimybe gali

pasinaudoti tie ūkininkai, kurių registruotas ūkio žemės plotas arba suteiktas
asmeniniam ūkiui žemės plotas neviršija 20 hektarų, o bendra ūkininko ir jo
partnerių pajamų suma iš šalies teritorijoje vykdomos ekonominės veiklos per
paskutinius 12 mėnesių neviršija 45 tūkst. Eur. Pažymėtina ir tai, kad įsigytų iš
kitų Europos Sąjungos valstybių narių prekių vertė (išskyrus naujas transporto
priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius kalendorinius
metus turi neviršyti 14 tūkst. Eur.
 Pasinaudoti PVM kompensaciniu 6 procentų priedu prie parduodamos

produkcijos vertės yra ne tik paprasta, bet ir naudinga smulkiems ūkiams.

www.zur.lt

PVM

MOKESTIS

 Norint įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma lengvatinio PVM tarifo schema, turi

užpildyti Prašymą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės
vertės mokesčio tarifo schema / (toliau – Prašymas, forma REG815).
 Prašymas pateikiamas:

 prisijungus prie VMI svetainės (e. VMI) autorizuotų elektroninių paslaugų srities

Mano VMI;
 tiesiogiai įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

(toliau – AVMI).

www.zur.lt
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PVM

MOKESTIS

 Mokesčių administratorius per 1 darbo dieną nuo teigiamo Sprendimo priėmimo (sprendimas

turi būti priimtas per 3 darbo dienas) parengia įregistravimo ūkininku, kuriam taikoma
kompensacinio PVM tarifo schema, pažymą. Įregistravimo pažymoje yra nurodomas suteiktas
kodas.
 6 % PVM priedas gaunamas už parduotą ž. ū. produkciją ir suteiktas ž. ū. paslaugas. Jei perka

PVM mokėtojas, sąskaitą- faktūrą išrašo pirkėjas, jei ne PVM mokėtojas, laisvos formos
dokumentą išrašo pardavėjas, kuriame nurodomas mokesčio tarifas ir suma.
 Ūkininkai savo patiektos žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų apskaitą gali savarankiškai ir

nesudėtingai tvarkyti pagal nustatytas apskaitos taisykles laisvos formos žurnaluose ar
kompiuterinėse laikmenose, kur turi būti nurodyta produkcijos ir (ar) suteiktų paslaugų
apskaitos forma.

www.zur.lt

PVM

MOKESTIS
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PVM MOKESTIS
 PVM mokėtojais privalomai

 Išmaniosios mokesčių administravimo

tampama viršijus 45 000eurų per
paskutinius 12 mėnesių apyvartos
sumą arba nupirkus prekių iš
užsienio už 14 000 eurų per
kalendorinius metus, registruotis
nedelsiant užpildant formą FR033.

sistemos (i.MAS) tikslas - mažinti
administracinę naštą mokesčių
mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų
pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą
ir mokesčių administratoriaus veiklos
efektyvumą, diegiant elektronines
paslaugas ir perkeliant mokesčių
mokėtojų ūkinių operacijų duomenų
rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į
elektroninę erdvę.

 Savanoriškai registruotis ne vėliau

kaip prieš 3 d.d. iki norimos datos.
Per 3 d.d. gaunamas sprendimas FR
0618 su mokėtojo kodu ir reg. data
www.zur.lt

PVM MOKESTIS
 Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju

 Mokėtojas privalo :
 • tvarkyti apskaitą ir turėti visus

PVMĮ reikalaujamus dokumentus; •
laikytis PVMĮ ir kitų teisės aktų
reikalavimų dėl prekių tiekimo ir
paslaugų teikimo įforminimo; • teikti
PVMĮ reikalaujamas PVM
deklaracijas, ataskaitas ir PVMĮ
nustatyta tvarka bei terminais mokėti
į biudžetą apskaičiuotą mokėtiną
PVM.
www.zur.lt

nepateikimas neatleidžia nuo
prievolės skaičiuoti ir mokėti PVM
Viršijus 45 000 Eur ribą, PVM
skaičiuojamas nuo visos sandorio
sumos, dėl kurios buvo viršyta
nustatytoji riba.
 Apskaičiuotą sumą sumokėti iki kito

mėnesio 25 d. pateikiant formą
FR0608

PVM

MOKESTIS

 Mokestinis laikotarpis pusmetis :

 Mokestinis laikotarpis mėnuo :

fiziniams asmenims ( taip pat ir
ūkininkams) ir juridiniams
asmenims, kurių pajamos per
kalendorinius metus neviršijo 60 000
eur.

juridiniams asmenims, fizinių
asmenų prašymu ir visiems,
pirkusiems prekių iš ES šalių PVM
mokėtojų

 Pateikti PVM deklaraciją FR0600 į

EDS iki kito pusmečio pirmo mėn.
25 d. o sąskaitų elektroninį registrą į
i.SAF iki 20 d.

 Kiekvienam prekių ar paslaugų

tiekimui išrašomos PVM sąskaitos,
jos saugomos 10 metų.

www.zur.lt
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 Išrašomų sąskaitų registre registruojama :
 •per mokestinį laikotarpį išrašytos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant dokumentus, kurie turi

PVM sąskaitų faktūrų privalomus rekvizitus ir kuriais įformintas prekių tiekimas / paslaugų
teikimas);

 •pirkėjo ar trečiojo asmens už pardavėją išrašytos PVM sąskaitos faktūros;
 •išrašytos kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros;
 •privatiems poreikiams sunaudotų prekių (paslaugų) įforminimui išrašytos PVM sąskaitos

faktūros;
 •ilgalaikio materialaus turto pasigaminimo įforminimui išrašytos PVM sąskaitos faktūros;
 •prekėms pervežti į kitą valstybę narę verslo tikslais išrašytos PVM sąskaitos faktūros;
 Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų už tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti,

žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta
perdirbti) išrašytos PVM sąskaitos faktūros;

www.zur.lt

 Gaunamų PVM sąskaitų registre registruojama :
 Per mokestinį laikotarpį iš Lietuvos ir užsienio apmokestinamųjų asmenų gautos PVM

sąskaitos faktūros;
 •už pardavėją pirkėjo išrašytos PVM sąskaitos faktūros;

 •gautos kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros;
 •iš kitos ES valstybės narės asmens disponuojamų prekių atsigabenimui įformintos

PVM sąskaitos faktūros;
 •avansinės PVM sąskaitos faktūros;
 •pirkėjų, PVM mokėtojų, už ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo

schema, tiekiamą žemės ūkio produkciją išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir savo
nuožiūra už teikiamas žemės ūkio paslaugas išrašytus laisvos formos apskaitos
dokumentus;

www.zur.lt

 Nuostatos dėl fizinio asmens PVM mokėtojo ilgalaikio turto PVM atskaitos

 Jei fizinis asmuo naudoja ilgalaikį materialųjį turtą PVM apmokestinamoje

veikloje ir nori naudotis to turto pirkimo PVM atskaita, jo priskyrimą
ekonominei veiklai vykdyti turi deklaruoti VMI – teikti fizinio asmens
pranešimą apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai
individualiai ir (arba) kitai ekonominei veiklai (FR0457 formą).

 Ūkininkai PVM mokėtojai privalomai moka GPM ir VSD bei PSD įmokas

nuo apmokestinamų pajamų ir tuo tikslu turi skaičiuoti apmokestinamas
pajamas.

www.zur.lt

KAS TURI RŪPĖTI ŪKININKUI BUHALTERINĖJ APSKAITOJ
 Ūkininkas atsako už ūkio apskaitos

 Periodiškai peržiūrėti apskaitos

teisingumą, kaip ir už visas kitas ūkio
sritis
 Apskaita yra privaloma, bet ūkininkas
laisvai pasirenka apskaitos būdą
 Visus sandorius ir paslaugas privalu
įforminti dokumentais, juos įvesti į
apskaitą, PVM ir darbo apskaita
harmonizuota visoje ES
 PVM mokėtojai privalo išrašyti sau
sąskaitą už produkciją sunaudotą savo
reikmėms

rezultatus, palyginant su praėjusiu
mėnesiu ar kitu laikotarpiu ir įvertinti
pokyčius, priimti skaičiais pagrįstus
sprendimus ateičiai
 Įforminti laisva forma, kaip bus

naudojamas ūkio veikloj bendras
sutuoktinių turtas

 Paėmus produkciją savo reikmėms,

sumažėja ūkio kapitalas
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GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS
 Ūkininkams taikomas 15 % GPM tarifas,

 Skaičiuojamas nuo apmokestinamų

pajamų , kurios gaunamos iš visų per
kalendorinius metus gaunamų
pajamų atėmus neapmokestinamas
pajamas ir leidžiamą atskaityti sumą
( išlaidas parduotai produkcijai gauti )

tačiau kol kas taikoma lengvata –
mokesčio kreditas , pagal formulę
 Iki 20000 apmokestinamų pajamų

faktiškai gaunasi 5 %
 Nuo 20000 iki 35000 tarifas laipsniškai

 Išlaidos yra skaičiuojamos 2 būdais :

renkant išlaidų dokumentus arba
atimant 30 % pajamų dalį. (pernai tuo
naudojosi apie 67000 asmenų, iš jų
7000 PVM mokėtojų)
www.zur.lt

pakyla iki 15 %
 Galima dengti ankstesnių metų

nuostoliais, pvz 2021 m pelną mažinti
2019, 2020 m nuostolių suma.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

 Vykdant nuolatinę miško veiklą, GPM tarifas 15 %, o už vienkartines pajamas

išminusuojama neapmokestinama 2500 eurų suma.
 Už nekilnojamų daiktų nuomą 15 % GPM tarifas. Privalu išskaičiuoti, mokant pinigus

už žemės nuomą ir pravesti VMI sekantį mėnesį po išmokėjimo , pateikiant
mėnesinę o iki vasario mėn ir metinę ataskaitas.

 Už ligos išmokas taip pat 15 % GPM tarifas
 Neapmokestinamų pajamų dydis NPD šiuo metu yra 400 eur. mėnesiui ir 4800 eur

metams, jei atlyginimas neviršija MMA (642 eur/mėn.) , neįgaliesiems 600 ar 645
pagal darbingumo lygį. Virš MMA taikoma formulė , kuri mažina neapmokestinamą
sumą, didėjant atlyginimui.
www.zur.lt

 Kasmet deklaravus metines pajamas, VMI sistema perskaičiuoja sumokėtus per metus

mokesčius ir permokas grąžina gyventojams. Arba gyventojai sumoka nepriemokas.
 Apmokestinamas pajamas galima sumažinti pastatų, automobilio remonto darbų ( be

medžiagų ir detalių ) suma, auklių, namų tvarkytojų paslaugų suma. Taip pat jei
mokamas gyvybės, studijų kaupiamasis draudimas. Visos lengvatos negali sudaryti
daugiau 25 % apmokestinamųjų pajamų.
 Tiesioginės išmokos neapmokestinamos. Iš 27 ES valstybių narių jos apmokestinamos

šešiolikoje valstybių.
 Valstybė kiekvieną mokestį ar lengvatą vertina kaštų ir naudos principu. Laikomasi

turinio viršenybės prieš formą.

www.zur.lt
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 2021 m. 02 mėn. FM pristatė, kad visos lengvatos valstybei atsieina apie 2,2 mlrd. Eurų,

todėl sudaryta darbo grupė mokesčių lengvatų peržiūrai.
 Lengvata žalio dyzelino akcizui valstybei neduoda pajamų 82,9 mln, raudono dyzelino -

18,1 mln, neapmokestinamos artimų giminaičių dovanos ir palikimas - 64,6 mln,
neapmokestinamos tiesioginės išmokos – 15,8 mln., paskatos kaupimui ir investavimui –
53,7 mln
 Dėl lengvatinio tarifo žemei savivaldybės netenka apie 51,1mln. Neapmokestinti pastatai,

naudojami ž.ū. gamyboje, netekimai nesuskaičiuoti.
 Tarifas žemės mokesčio išliko lengvatinis, bet žemės vertė per 23 metus pakilo 5,3 karto.
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