2017 m. sausio 31 d.
MOKESČIŲ PASIKEITIMAI 2017 m.
1. Akcizai
1.1. Nuo 2017 m. sausio 1 d.:
panaikinama akcizų lengvata, pagal kurią nuo akcizų atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės, jeigu
jos eksportuotos iš specialių prekybos vietų, esančių Lietuvos Respublikos valstybės sienos su
trečiosiomis valstybėmis perėjimo punkte, t. y. iš neapmuitinamų („duty-free") parduotuvių, ir patiektos
keleiviams, išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes.
1.2. Nuo 2017 m. kovo 1 d. keičiasi:
1.2.1. akcizų tarifai apdorotam tabakui:
- cigarečių specifinis elementas 56 eurai (vietoj 50,68 euro) už 1 000 cigarečių;
- cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 90 eurų (vietoj 85 eurų) už 1 000 cigarečių kombinuotasis
akcizų tarifas;
- cigarams ir cigarilėms nustatomas 33 eurų (vietoj 29,54 euro) už kilogramą akcizų tarifas.
1.2.2. akcizų tarifai etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams:
- alus: 7,11 euro už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais, kuris nustatomas už
hektolitrą (iki pakeitimo - 3,36 euro);
- Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio procentais yra ne didesnė kaip 8,5
proc.: 65,46 euro už hektolitrą (iki pakeitimo - 30,96 euro);
- Vynai iš šviežių vynuogių ir kiti fermentuoti gėrimai: 164,67 euro už hektolitrą (iki pakeitimo - 77,89
euro);
- Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 proc.:
185,82 euro už hektolitrą (iki pakeitimo - 96,65 euro);
- Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 proc.:
264,52 euro už hektolitrą (iki pakeitimo - 136,37 euro);
- Etilo alkoholis: 1 665,04 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą (iki pakeitimo - 1 353,69 euro).
2. GPM
2.1. Didėja neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD)
2.1.1. Mėnesio NPD didėja iki 310 eurų
Nuo 2017 m. sausio 1 d. gyventojui NPD nuo 200 eurų padidėja iki 310 eurų (tačiau tokio gyventojo su
darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neturi viršyti minimaliosios mėnesinės algos (MMA).
MMA nuo 2016-07-01 – 380 eurų).
Kitiems gyventojams taikoma ši NPD formulė:
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 310 – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios
pajamos – MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).

2.1.2. Mėnesio NPD, taikomas riboto darbingumo asmenims
Gyventojams, kuriems nustatytas 0 – 25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių
sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų
poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo
lygis, 2017 m. mokestiniu laikotarpiui taikytinas mėnesio NPD yra 380 eurų.
Gyventojams, kuriems nustatytas 30 – 55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių
sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių
specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis
ar lengvas neįgalumo lygis, taikytinas mėnesio NPD yra 320 eurų.
2.1.3. Papildomas NPD už vaiką didėja iki 200 eurų (100 eurų kievienam tėvui)
Tėvams (įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi
mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo būdais, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) papildomas NPD yra 200 eurų.
Mokestiniu laikotarpiu papildomas NPD vaikus kartu auginantiems tėvams (įtėviams) yra taikomas per
pusę, vadinasi, kiekvienam iš tėvų (įtėvių), 2017 m. taikytina ½ papildomo NPD dalis yra 100 eurų.
2.1.4. Metinis NPD (3720 EUR) ir metinis papildomas NPD (2400 EUR)
Maksimalus metinis NPD yra 3720 eurų. Toks metinis NPD 2017 m. mokestiniu laikotarpiu yra taikytinas
tiems gyventojams, kurių 2017 m. pajamos neviršys 12 MMA, t. y. 4560 eurų (380 eurų x 12 mėn.) sumos.
Gyventojams, kurių metinės pajamos yra apmokestinamos, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą,
išskyrus išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ar tokią sutartį
nutraukus (toliau – GMP), yra didesnės nei 4560 eurų, metinis NPD apskaičiuojamas pagal pakeistą
metinio NPD formulę:
Gyventojui taikytinas MNPD = 3720 – 0,5 x (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios
einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių).
Metinis papildomas NPD už vieną auginamą vaiką (įvaikį) 2017 m. sudarys 2400 eurų, už du vaikus – 4800
eurų ir t.t.
2.2. Lengvatos išmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis taikymas
Nuo 2017 m. sausio 1 d. GPM įstatyme nustatytos lengvatos išmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis,
kurias gauna neįgalieji, sulaukę tam tikro pensinio amžiaus ar jaunesni, negu 26 metų, bus taikomos,
jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos,
išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos,
arba jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Bendra maksimali iš pajamų atimama gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų į pensijų fondus suma
negalės viršyti 2000 eurų per mokestinį laikotarpį.
3. Įmokos į garantinį fondą
Nuo 2017-01-01 įmokos į Garantinį fondą mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (už ataskaitinius
laikotarpius iki 2016-12-31 įmokos mokamos į VMI prie FM sąskaitas).

4. Labdaros ir paramos mokestis
4.1. Parama meno kūrėjams
Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiras galimybė skirti iki 2
procentų pajamų mokesčio meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims, kurie šią gautą paramą
privalės naudoti meno kūrybai.
Meno kūrėjas tampa paramos gavėju ir įgyja teisę gauti paramą, kai Meno kūrėjo ir meno kūrėjų
organizacijų informacinėje sistemoje, kurią tvarko Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, jis
įregistruojamas kaip paramos gavėjas.
4.2. Parama juridiniams asmenims
Nuo 2017 m. sausio 1 d. juridiniams asmenims teikiamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio
dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją,
sumos bus laikomos parama, teikiama pagal LPĮ.
Todėl, juridiniai vienetai, t. y. paramos gavėjai, nuo 2017 m. sausio 1 d. šios gautos paramos
panaudojimo duomenis turės pateikti ataskaitos FR0478 formoje, kuri teikiama iki kitų kalendorinių
metų gegužės 15 d., t. y. iki 2018 m. gegužės 15 d.
5. Pelno mokestis
5.1. PM deklaravimo ir sumokėjimo data
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įvedama pelno mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo vienos datos (15 diena)
taisyklė, t.y. deklaracijos turi būti pateiktos ir mokestis sumokėtas iki atitinkamo mėnesio 15 dienos:
- Metinė pelno mokesčio deklaracija (PLN204) ir/arba metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija
(PLN205) turi būti pateikiama ir pelno mokestis ir/arba fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas ne
vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos (iki birželio 15 d., jeigu
mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais);
- Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430) už pirmuosius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius
pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. pirmą
pusmetį - kovo 15 d., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais).
- Avansinio pelno mokesčio deklaracija už mokestinio laikotarpio septintą – dvyliktą mėnesius
pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio devinto mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. antrą
pusmetį - rugsėjo 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).
Jeigu avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio
sumą, avansinio pelno mokesčio deklaracija pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio
mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. - kovo mėn. 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su
kalendoriniais metais).
Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio
paskutinio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. – kovo 15 d, birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15
d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).
- Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir/ar užsienio vienetams ir/ar nuolatinei buveinei išmokėję
apmokestinamus dividendus pagal PMĮ 33 str. 1 dalį ir 34 str. 1 dalį
arba

juos gavę iš užsienio vienetų, taip pat nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus
dividendus pagal PMĮ 35 str. 1 dalį už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių
turėjimą,
nuo dividendų apskaičiuotą pelno mokestį turi sumokėti į biudžetą ir dividendų pelno mokesčio
deklaraciją (FR0640) mokesčių administratoriui pateikti ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po to
mėnesio, kurį buvo išmokėti ir/arba gauti dividendai, 15 dienos.
5.2. Avansinis mokestis
Keičiasi avansinio pelno mokesčio skaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus tvarka. Mokesčių
mokėtojai, kurie avansinį pelno mokestį pasirinko skaičiuoti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus:
- už pirmuosius 6 mokestinio laikotarpio mėnesius (už sausio – birželio mėn., jeigu mokestiniai metai
sutampa su kalendoriniais metais) apskaičiuoja pagal faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už
mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį (pavyzdžiui, apskaičiuojant avansinį pelno
mokestį už 2017 mokestinių metų pirmąjį pusmetį mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2015
mokestinių metų pelno mokesčio sumą);
- už 7 – 12 mokestinio laikotarpio mėnesius (už liepos – gruodžio mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa
su kalendoriniais metais) apskaičiuojama pagal praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotą pelno
mokesčio sumą (apskaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2017 mokestinių metų antrąjį pusmetį
mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2016 mokestinių metų pelno mokesčio sumą).
Kiekvieno ketvirčio avansinis pelno mokestis sudarys atitinkamai 1/4 faktiškai per minėtus mokestinius
laikotarpius apskaičiuoto pelno mokesčio sumos.
5.3. LEZ įmonių vykdoma veikla
Nuo 2017 m. sausio 1 d. LEZ įmonė, kurioje vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra ne mažiau kaip 20
ir kapitalo investicijos sieks ne mažesnę kaip 100‘000 eurų sumą:
- 6 mokestinius laikotarpius neturės mokėti jokio pelno mokesčio; ir
- kitus 10 mokestinių laikotarpių jai bus taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas.
Ši lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai:
- LEZ įmonė pateikia auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą 100‘000 eurų investicijos dydį; ir
- ne mažiau kaip 75 proc. mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos
atitinkamos veiklos (t.y. įmonės pajamas turi sudaryti pajamos iš zonoje vykdomos apskaitos,
buhalterijos ir konsultacinės veiklos (išskyrus auditą, sąskaitų ekspertizės ir teisingumo paliudijimą),
įstaigų administracinės ir aptarnavimo veiklos, žmogiškųjų išteklių veiklos, architektūros ir inžinerijos ir
su ja susijusių techninių konsultacijų veiklos (išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų
darymą).
Mokestinių lengvatų maksimali suma reguliuojama ES teisės aktais.
5.4. Dividendų apmokestinimo tvarka
Pagal priimtus PMĮ pakeitimus LEZ nepriklausančių Lietuvos vienetų fiziniams asmenims paskirstomos
pelno sumos, proporcingai tenkančios tų vienetų dėl PMĮ 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 46 1 straipsnyje
nustatytų lengvatų ir (arba) dėl 0 proc. tarifo apmokestinamajam pelnui taikymo apskaičiuotam pelnui,

nepriskiriamos pelno mokesčio objektui. T.y. nuo 2016 m gruodžio 24 d. LEZ nepriklausantys Lietuvos
vienetai išmokėdami savo akcininkams (nepriklausomai nuo to, ar akcininkai yra fiziniai asmenys ar kiti
vienetai) paskirstyto pelno sumas, proporcingai tenkančias tų vienetų neapmokestintam
apmokestinamajam pelnui, jų pelno mokesčiu neapmokestina ir nedeklaruoja.
6. PVM
6.1. Lengvatiniai PVM tarifai
Nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatomas 5 proc. PVM tarifas receptiniams nekompensuojamiems vaistams,
kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 300 eurų.
Iki 2017 m. gegužės 31 d. pratęstas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai
gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo
sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam
vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.
6.2. PVM įstatymo pakeitimai, susiję su 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269,
p. 1), įgyvendinimu, įsigaliojimas
Nuo 2017 m. sausio 1 d. neapmuitinamos parduotuvės gali veikti tik tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose.
Pasienio perėjimo punktuose nelieka neapmuitinamų („duty-free") parduotuvių, kurios veikia kaip PVM
lengvatų sandėlis, kuriame parduodamos prekės, apmokestinamos, taikant 0 proc. PVM tarifą.
Jei iš lengvatų sandėlių prekės, kurių tiekimas į PVM lengvatų sandėlį buvo apmokestintas, taikant 0 proc.
PVM tarifą, nebus išgabentos į kitus PVM lengvatų sandėlius, tai, PVM lengvatų sandėlio savininkui už
tokias prekes atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM. PVM turi būti deklaruotas ir sumokėtas ne vėliau kaip
iki 2017 m. vasario 25 d.
6.3. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1042/2013 nuostatos dėl paslaugų, susijusių su
nekilnojamuoju turtu
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1042/2013 nuostatos dėl
paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu. Pagal reglamento nuostatas tokios paslaugos kaip:
- tarpininkavimas dėl nekilnojamojo turto pardavimo,
- teisinės paslaugos, susijusios su nuosavybė teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimu (pvz., pirkimopardavimo sutarčių rengimas, notaro paslaugos),
- nekilnojamojo turto rizikos ir vientisumo tikrinimas ir vertinimas,
- nekilnojamojo turto vertės nustatymas ir pan. bus laikomos paslaugomis, susijusiomis su
nekilnojamuoju turtu,
ir todėl tokių paslaugų vieta PVM tikslais bus laikoma ta valstybė, kurioje yra konkretus nekilnojamas
turtas.
7. Žemės mokestis
2017 m. žemės mokestis bus skaičiuojamas nuo visos mokestinės vertės, t.y. nebebus iki šiol taikomas
žemės mokestinės vertės mažinimas.
Pereinamuoju laikotarpiu nuo 2013 m. iš mokestinės vertės atimama 80 proc. vertės padidėjimo (t. y. 80
proc. skirtumo susidariusio tarp 2013 m. mokestinės vertės ir 2012 m. buvusios mokestinės vertės
(indeksuotos žemės vertės), 2014 m. - 60 proc., 2015 m. – 40 proc. ir 2016 m. – 20 proc.

8. Verslo liudijimai
Savivaldybių tarybos, nustatydamos 2017 m. fiksuotus pajamų mokesčių dydžius veikloms, vykdomoms
„neribojant veiklos teritorijos", negalės nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nei 684
eurai.
8.1. Taisyklės, taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 ir vėlesnių metų mokestinių
laikotarpių pajamas:
8.1.1. Kai pajamos siekia iki 4500 Eur
Fiksuoto dydžio pajamų mokestį sumokėję ir prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai iki 4500 Eur per
mokestinį laikotarpį gali parduoti prekes:
- prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims;
- individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams (tiek įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, tiek
įregistravusiems prekybos veiklą su pažyma). Tačiau
- žemės ūkio ir maisto produktai negali būti perparduodami individualią prekybos veiklą (tiek
įregistruotą, tiek su verslo liudijimu) vykdantiems asmenims.
Iki šių pakeitimų įsigijus prekybos verslo liudijimą nebuvo galima prekes parduoti juridiniam asmeniui
bei kitam individualia prekybine veikla užsiimančiam gyventojui (tiek įsigijusiam prekybos verslo
liudijimą, tiek įregistravusiam individualią prekybos veiklą su pažyma).
8.1.2. Kai pajamos viršija 4500 Eur
Tuo atveju, kai verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gavo pajamų daugiau nei 4500 Eur, tai su įsigytuoju
verslo liudijimu toliau jis gali teikti paslaugas bei parduoti prekes tik individualios prekybos veiklos
nevykdantiems gyventojams.
8.1.3. Pajamų apmokestinimo principai
Nustatyta, jog kai prekybos ir /ar gamybos, ir/ ar paslaugų verslo liudijimą (liudijimus) įsigijusio gyventojo
iš juridiniams asmenims parduotų prekių, suteiktų paslaugų gautos pajamos bei prekybos verslo
liudijimą turinčio gyventojo iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos yra
didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį), tai:
− pajamų dalis iki 4500 Eur apmokestinama pajamų mokesčiu, kai įsigyjant verslo liudijimą buvo iš anksto
sumokėtas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.
− pajamų dalis, viršijanti 4500 eurų sumą, apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su
pažyma, t.y. pajamos apmokestinamos, taikant 5 proc., o laisvųjų profesijų veikloms − 15 proc. pajamų
mokesčio tarifą.
Iki šių pakeitimų per mokestinį laikotarpį už suteiktas paslaugas ir/ar parduotas savos gamybos prekes
gavus pajamų iš juridinių asmenų daugiau nei už 4500 Eur, buvo apmokestinamos visos (nuo 1 euro) iš
juridinių asmenų gautos pajamos, kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos. Nebuvo
atsižvelgiama į tai, kad už įsigytą verslo liudijimą, kurį įsigijus buvo galima už verslo liudijime nurodytu
veiklos vykdymo laikotarpiu vykdomą veiklą gauti pajamų iš juridinių asmenų iki 4500 eurų, jau buvo
sumokėtas fiksuotas pajamų mokestis.
8.2. Taisyklės, taikomos nuo 2016 -11-24:

Nustatyta:
- sumokėjus fiksuoto dydžio pajamų mokestį, įsigyjant verslo liudijimą, galima parduoti prekes ar savo
gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams
asmenims, jeigu verslo liudijime nurodyta veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis
asmuo, rūšių. Vadinasi, jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, vykdantis tokią pačią veiklą kaip
ir įregistruota (nors faktiškai ir nevykdoma) juridinio asmens, parduos prekes ar teiks paslaugas, tai iš
tokio juridinio asmens jo gautos pajamos nebus laikomos pajamomis, gautomis iš veiklos, vykdytos
įsigijus verslo liudijimą;
- panaikintas draudimas įsigijus verslo liudijimą verstis licencijuojama veikla;
- panaikintas reikalavimas, jog teikiant prašymą dėl verslo liudijimo įsigijimo turi būti pateikiamas
dokumentas, patvirtinantis įgytą tradicinio amatininko statusą;
- verslo liudijimas neišduodamas, kai gyventojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetui. Jei gyventojas dėl skolos sumokėjimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra
sudaręs įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį, kurios terminas verslo liudijimo įsigijimo metu nėra
suėjęs, jam gali būti išduodamas verslo liudijimas;
- pirmą kartą verslo liudijimus įsigyjančius gyventojus VMI „informuoja apie jų veiklą reglamentuojančius
teisės aktus, teises, pareigas ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusią
atsakomybę, pateikdama atmintinę.
9. VSD (Sodros) įmokos
9.1. Mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai,
individualių įmonių savininkai
Šios gyventojų grupės papildomai pradedamos drausti ligos, motinystės bei nedarbo valstybiniu
socialiniu draudimu. Dėl šios priežasties VSD įmokų tarifas nuo 26,3 % didėja iki 30,8 proc. arba 32,8
proc., jei senatvės pensijai kaupiama papildomai II pakopos pensijų fonde.
Keičiamos ir įmokų „lubos“ – per metus įmokų bazė negalės viršyti 28 vidutinių šalies darbo užmokesčių.
9.2. Asmenys, vykdantys individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantys ne GPM
mokėtojai bei individualią žemės ūkio veiklą vykdantys GPM mokėtojai
Minėti asmenys pradedami papildomai drausti ligos valstybiniu socialiniu draudimu. Todėl VSD įmokų
tarifas jiems nuo 28,5 % padidėja iki 29,7% arba 31,7 proc. jei senatvės pensijai kaupiama papildomai II
pakopos pensijų fonde.
Įmokų bazė negalės viršyti 28 vidutinių šalies darbo užmokesčių.
Individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos
nei 12 minimalių mėnesio algų (MMA) per metus.
Individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems GPM mokėtojams per metus įmokos negali būti mokamos
nuo didesnės sumos nei 7 praėjusių metų vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU).
Šeimynų dalyviams VSD įmokų tarifas tampa 29,7 proc. nuo einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio
(2016 m. - 445 Eur).
9.3. Asmenys, vykdantys sportinę bei atlikėjo veiklą

Asmenys, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos ir yra nesusiję su draudėju darbo santykiais,
papildomai pradedami drausti ligos valstybiniu socialiniu draudimu. Dėl šios priežasties keičiasi VSD
įmokų tarifas.
Įmokų tarifas - 38,7 proc. arba 40,7 proc. jei senatvės pensijai kaupiama papildomai II pakopos pensijų
fonde.
Mokestinė bazė - visos gautos pajamos.
Mokestinės lubos - per metus negali būti sumokėta daugiau VSD įmokų nei nuo 28 vidutinių šalies darbo
užmokesčių.
9.4. Asmenys, įsigiję verslo liudijimus
Pagal verslo liudijimą dirbantys asmenys pradedami drausti viso dydžio pensijai (iki 2017-01-01 buvo
draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai). Dėl šios priežasties keičiasi įmokų mokėjimo tvarka.
Keičiasi mokestinė bazė, VSD ir PSD įmokos bus skaičiuojamos nuo minimalios mėnesio algos (380 Eur).
VSD įmokų tarifas - 26,3 proc. Arba 28,3 proc., jei senatvės pensijai kaupiate papildomai II pakopos
pensijų fonde.
9.5. Asmenys, gaunantys tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų
komitete
Šiems asmenims VSD įmokos bus skaičiuojamos nuo: tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar
valdyboje, paskolų komitete mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis. Įmokų tarifas,
skaičiuojant VSD įmokas nuo tantjemų - 26,3 proc. arba 28,3 proc., jeigu, moka papildomas pensijų
įmokas savo lėšomis.
9.6. Asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis
Jei autorius nedirba pagal darbo sutartį ir nėra valstybės tarnautojas, įmokos skaičiuojamos nuo visų
gaunamų pajamų (iki 2017 sausio 1 d. nuo 50 proc. gautų pajamų).
Keičiasi įmokų „lubos“ - per metus įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 28 vidutiniai
darbo užmokesčiai. Nelieka mėnesinių įmokų „lubų“.
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