
 

 

Mokestinės priemonės dėl Covid-19 

 

Atnaujinta 2020-03-18 15 val. 

- Tiesioginę įtaką dėl karantino patiriantys verslai. VMI žada artimiausiu metu 
paskelbti ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl 
paskelbto karantino galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį. 
VMI taip pat šią savaitę paskelbs mokesčių mokėtojus, kuriems bus taikomos šios 
pagalbos priemonės: 

o nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas,  
o taikomas atleidimas nuo delspinigių,  
o pateikus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS), 

neskaičiuojamos palūkanos. 
Šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo 
(VSD) įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės; 

- Netiesioginę įtaką dėl karantino patiriantys verslai. jeigu Jūsų verslas nebus 
įtrauktas į sąrašą tų, kurie patiria tiesioginę įtaką dėl karantino (žr. aukščiau), 
tačiau Jūs taip pat patyrėte neigiamas pasekmes dėl COVID-19, visos pagalbos 
priemonės Jums prieinamos. Jų taikymui reikalingas atskiras prašymas dėl 
pasirinktų pagalbos priemonių taikymo (forma bus nustatyta); 

- Vienas langelis Sodros ir VMI pagalbai, kiti supaprastinimai 

o Prašymai bus priimami „vieno langelio" principu ir supaprastintu būdu, 
t.	y. vienas VMI ir SODRAI adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas 
VMI, atskirai kreiptis dėl įmokų atidėjimo į SODRĄ nereikės;  

o Atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų (pasiliekant teisę 
jų paprašyti atskirais atvejais).  

Šią savaitę VMI žada parengti bei savo interneto svetainėje paskelbti 
prašymo formą, kurią užpildžius bus galima pateikti per Mano VMI, e. paštu 
vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. 

- Mokesčių mokėjimo atidėjimas 

o sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos 
pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas 
neprašys intensyvesnio mokėjimo); 

o Jeigu įmonė jau yra pateikusi prašymą atidėti ar sudariusi darbuotojų 
VSD įmokų atidėjimo sutartį ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal 
nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – 
verslininkai per 1 mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo 
turėtų kreiptis į SODRĄ dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko 
pakeitimo;  

o Įsigaliojus 2020-03-16 priimtam įstatymo pakeitimui, sudaryti MPS bus 
galima kreiptis ir dėl darbdavio GPM mokėjimo atidėjimo; 



 

 

- Išieškojimo priemonių netaikymas: VMI, SODRA ir Muitinė žada netaikyti 
išieškojimo veiksmų (išskyrus muitus); 

- Delspinigiai: VMI, SODRA ir Muitinė žada neskaičiuoti delspinigių neigiamą 
poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo 
terminas yra po 2020-03-16 (nuo karantino paskelbimo). Šis principas galios iki 
tol, kol Lietuvoje bus atšaukta ekstremalioji situacija; 

- Mokestinės nepriemokos, susidariusios iki 2020-03-16 

o Galima kreiptis į VMI dėl MPS sudarymo; 

o Tiems, kurie jau yra sudarę tokias sutartis, gali pateikti prašymą pakeisti 
MPS grafiką ir sąlygas. 

Primename ankstesnius pranešimus dėl mokesčių: 

- Avansinio pelno mokesčio deklaracijos termino pratęsimas iki kovo 30 d.: kartu 
galima prašyti pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą – 
skaičiuoti pagal numatomus rezultatus (ypač kai akivaizdu, kad šiemet 
numatomas pelno mažėjimas). Jeigu numatomų apmokestinamųjų pajamų 
mažiau kaip 300 000 EUR, avansinio pelno mokesčio mokėti nereikia. 
Skaičiuojant pagal numatomus rezultatus, per metus avansinis pelno mokestis 
turi būti ne mažiau 80 proc. visos už tuos metus mokėtinos sumos. Jeigu avansinio 
pelno mokesčio sumokėta mažiau, skaičiuojami delspinigiai, tačiau esamomis 
aplinkybėmis galima tikėtis plataus atleidimo nuo delspinigių pagrindų taikymo; 

- VMI 2020-03-17 paskelbė, kad pratęsė metinio GPM deklaravimo ir sumokėjimo 
terminus iki 2020-07-01. 
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