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PRANEŠIMAS SPAUDAI: Atidėlioti neverta – pajamų deklaracijas kol kas
pateikė tik pusė savarankiškai dirbančiųjų
2020 m. birželio 9 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad
pajamas iš individualios veiklos už 2019 metus deklaravo daugiau nei 132 tūkst. gyventojų, tačiau
pajamų deklaracijas iki liepos 1 dienos už minėtą laikotarpį dar turi pateikti dar tiek pat (50
proc.) savarankiškai dirbusių gyventojų.

„Pastebime, kad nemaža dalis gyventojų, vykdančių individualią veiklą, vis dar atidėlioja pajamų
deklaravimą, nors šiais metais, su vedlio pagalba, deklaruoti yra kur kas paprasčiau“ - teigia VMI
Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Verta paminėti, kad COVID-19 paveiktas ekonomines veiklas (jų sąrašą rasite čia) vykdantiems
savarankiškai dirbantiems gyventojams automatiškai, be papildomo prašymo taikomos mokestinės
pagalbos priemonės – per ekstremaliąją situaciją ir 2 mėnesius po jos, gyventojams nebus
skaičiuojami delspinigiai ir pradedamas mokesčių išieškojimas.
„Nors šie gyventojai mokesčius sumokėti galės ir vėliau, deklaruoti pajamas laiku, iki liepos 1
dienos, jiems vis tiek būtina“, - pabrėžia VMI atstovė primindama, jog savarankiškai dirbantys
pajamų deklaraciją turi pateikti net tuo atveju, jei negavo jokių pajamų iš individualios veiklos.
Pardavę nekilnojamąjį turtą ar automobilį – deklaruoti neskuba.
Gyventojų pajamų deklaravimo pamiršti neturėtų ir gyventojai, praėjusiais metais pardavę
nekilnojamąjį turtą ar turėtą transporto priemonę. Sumokėti GPM nuo skirtumo tarp pardavimo ir
pirkimo kainos reikia tuo atveju, kai nekilnojamas turtas parduodamas brangiau nei buvo įsigytas,
neišlaikius jo nuosavybėje 10 metų, o transporto priemonės - 3 metus.
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Naujausiais duomenimis, 33 tūkst. gyventojų pardavę nekilnojamą turtą ir 46 tūkst. gyventojų
praėjusiais metais pardavę automobilį vis dar nepateikė pajamų deklaracijų. Jiems tai padaryti
reikia iki liepos 1 dienos.
Švelninant šalyje paskelbto karantino sąlygas, nuo birželio 1 d. gyventojai jau gali gauti gyvą
konsultaciją klientų aptarnavimo padaliniuose visoje Lietuvoje. Atsižvelgiant į galiojančias COVID19 prevencijos darbo vietose rekomendacijas, aptarnavimo padaliniuose laikinai ribojamas klientų
srautas - atvykti numatytu laiku gali tik iš anksto telefonu užsiregistravę gyventojai. Telefonus
registracijai rasite čia.
„Norime atkreipti dėmesį, kad konsultacijos pirmiausia turėtų būti skirtos tiems klientams, kurie
turi neatidėliotinų ir laikui jautrių mokestinių klausimų, arba pajamų deklaracijas turi pateikti
skubiau nei iki numatyto liepos 1 d. termino bei neturi galimybės naudotis VMI e. paslaugomis. Su
kitais pajamų deklaravimo ar savarankiškos veiklos registravimo klausimais susidūrusius klientus
kviečiame peržiūrėti VMI parengtus vaizdo gidus Youtube kanale, jungtis prie Mano VMI bei
Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir VMI elektronines paslaugas išbandyti savarankiškai arba
kreiptis konsultacijai telefonu“, - primena VMI atstovė.
Konsultacijas telefonu šiemet teikia mokesčių specialistai visoje šalyje. Kilus klausimams,
pasikonsultuoti gyventojai galės ne tik paskambinus bendruoju Mokesčių informacijos telefonu
1882, bet ir kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI interneto svetainėje.
Savarankiškai aktualią informaciją, paaiškinimus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus
galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt ir VMI vaizdo kanale. Išsami informacija apie
pajamų deklaravimą pasiekiama adresu https://www.vmi.lt/cms/deklaravimas-uz-2019-m. Aktuali
informacija

skelbiama

ir

oficialiame

VMI

socialinio

tinklo

„Facebook“

www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija.
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