
VMI kviečia išbandyti Mano VMI beta versiją 

  

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog nuo 2020-05-28, Mano VMI vartotojai 

jau gali prisijungti prie sistemos beta versijos adresu https://www.vmi.lt/mvmi/ ir patys įvertinti 
 

atnaujintą sistemos struktūrą, dizainą bei patogesnę mokesčių mokėtojo kortelę. Numatoma, jog 
sistema bus pilnai atnaujinta iki kitų metų vasario mėnesio, o vartotojų patogumui iki tol veiks ir 

įprasta Mano VMI versija. Norėdami išsakyti savo pastabas bei pateikti pasiūlymus dėl tobulintinų 
sistemos vietų, Mano VMI vartotojai tai gali padaryti adresu beta.manovmi@vmi.lt. 

 

Dokumentų pildymo taisyklių ir formų atnaujinimas 
 

 

Dėl FR0477 formos MXFD šablono  

2020-04-30  

Sukurtas Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos 04 versijos MXFD šablonas, kuris bus 

patalpintas VMI elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) 2020-05-01. FR0477 formos 04 versija turi 
būti pildoma ir teikiama nuo 2020-05-01 už laikotarpį prasidedantį nuo 2019-01-01. 

Ataskaitos FR0477 formos 03 versija nuo 2020-05-01 bus naudojama tik pateiktos ataskaitos iki 2020-04-30 
duomenų tikslinimui. 

Pastaba. 

Šiuo metu VMI informacinė sistema pritaikoma FR0477 formos 4 versijos duomenims apdoroti, todėl EDS 
pateiktai FR0477 formos 4 versijai laikinai bus suteikiamas statusas „Dokumento duomenys apdorojami“. 

Vėliau pagal tai, ar minėta forma užpildyta teisingai, ar nustatyta kokių nors trūkumų, jai bus suteiktas 
statusas „Dokumentas priimtas“ arba „Nustatyti dokumento trūkumai“. Mokesčių mokėtojai apie suteiktą 

statusą bus informuojami elektroniniu būdu, atsižvelgiant į jų informavimo nustatymus EDS. 

 
 

Dėl FR0478 formos MXFD šablono  

2020-05-04  

Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 05 versijos MXFD šablonas ruošiamas 

diegimui į VMI elektroninio deklaravimo sistemą.  
 

Dėl FR0478 formos MXFD šablono  

2020-05-06  

Sukurtas Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 05 versijos MXFD šablonas. 
FR0478 formos 05 versija turi būti pildoma ir teikiama nuo 2020-05-01 už laikotarpį prasidedantį nuo 2019-

01-01.  

Ataskaitos FR0478 formos 04 versija nuo 2020-05-01 bus n 
audojama tik pateiktos ataskaitos iki 2020-04-30 duomenų tikslinimui. 

Pastaba: 
Šiuo metu VMI informacinė sistema pritaikoma FR0478 formos 5 versijos duomenims apdoroti, todėl VMI 

elektroninio deklaravimo sistemoje  (toliau – EDS) pateiktai FR0478 formos 5 versijai laikinai bus suteikiamas 

statusas „Dokumento duomenys apdorojami“. Vėliau pagal tai, ar minėta forma užpildyta teisingai, ar 
nustatyta kokių nors trūkumų, jai bus suteiktas statusas „Dokumentas priimtas“ arba „Nustatyti dokumento 

trūkumai“. Mokesčių mokėtojai apie suteiktą statusą bus informuojami elektroniniu būdu, atsižvelgiant į jų 
informavimo nustatymus EDS. 

 
Dėl GPM314 MXFD šablono  

2020-05-25  

mailto:beta.manovmi@vmi.lt


Sukurtas GPM314 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinė pajamų mokesčio deklaracija  formos 01 versijos 

MXFD šablonas, kuris bus naudojamas pildant ir teikiant Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinę pajamų 
mokesčio deklaraciją už 2019 ir vėlesnius mokestinius laikotarpius. 

Pastaba:  
Pateikus Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinę pajamų mokesčio deklaraciją (toliau — Deklaracija), 

Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) ši Deklaracija bus pateikta. VMI informacinę sistemą pritaikius 

Deklaracijos duomenų apdorojimui ir atlikus automatinį Deklaracijos laukelių užpildymo teisingumo 
patikrinimą, būsite informuoti apie Deklaracijos priėmimą. Pateikta Deklaracija, iki jos duomenų apdorojimo, 

EDS turės statusą „Dokumento duomenys apdorojami“. 
 

  

 

 

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas 

Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų 

užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo 
(šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ 
Pakeistas 2 priedas „Pajamų rūšių kodų sąrašas“ ir jis išdėstytas nauja redakcija. 
Pakeitimai įsigalioja 2020 05 01.  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e8cb90708ab511eab005936df725feed 

 

Mokesčių administravimas 

 

VMI praneša, kad neapmokestinamos importo muitais ir PVM nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 

m. liepos 31 d. importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo 
COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu 

kovojantiems asmenims 
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 04 28. 

 
VMI primena, kad norintys skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį pasirinktai organizacijai, 

meno kūrėjui, politinei partijai ar profesinei sąjungai, šiemet tai gali padaryti iki liepos 1 

d. pateikus numatytos formos prašymą VMI (forma FR0512, 4 versija) 
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 05 07. 
 
VMI primena, kad norintys skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį pasirinktai organizacijai, 
meno kūrėjui, politinei partijai ar profesinei sąjungai, šiemet tai gali padaryti iki liepos 1 

d. pateikus numatytos formos prašymą VMI (forma FR0512, 4 versija) 
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 05 07. 

 
Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos 

biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 

„Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei 
valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“: 
1. Sąrašas nuo 2020 07 01 papildytas poskyriu „Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis“, kuris 

išdėstytas po poskyrio „Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis“ ir papildytas 
251 punktu „251. VĮ „Regitra“ pervedamas motorinių transporto priemonių registracijos mokestis; 5330.“. 
2. Nuo 2020 06 15 pakeistas sąrašo 190 punktas ir jis išdėstytas taip: 

https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lengvatu-taikymo-kai-importuojamos-prekes-skirtos-kovoti-su-covid-19-protrukio-padariniais?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/vmi-primena-%E2%80%93-paremti-organizacijas-politines-partijas-bei-profsajungas-galima-ir-be-papildomu-islaidu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fabout-vmi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D6%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_keywords%3D%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_delta%3D3%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_cur%3D1%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_andOperator%3Dtrue
https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/vmi-primena-%E2%80%93-paremti-organizacijas-politines-partijas-bei-profsajungas-galima-ir-be-papildomu-islaidu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fabout-vmi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D6%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_keywords%3D%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_delta%3D3%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_cur%3D1%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_andOperator%3Dtrue


„190. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
juridiniams asmenims paskirtos baudos; 6799.“. 
3. Nuo 2020 06 15 sąrašas papildytas 1953 punktu: 
„1953. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo skirtos baudos; 6805.“ 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės 

departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas 
Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia. 
TAR, 2020 05 13, Identifikacinis kodas 2020-10236. 
  
  
Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) 
plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos 

mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą 
VMI kviečia mikroįmones teikti paraiškas negrąžinamos subsidijoms gauti. 
VMI primena, jog įmonėms pačioms ieškoti paraiškos formos nereikia – VMI ją atsiųs asmeniškai, o paraišką 

pateikti įmonės turi per Mano VMI. Pretenduoti į subsidiją gali įmonės, kurios atitinka šiuos kriterijus: 
- š. m. gegužės 1 d. įmonėje dirbo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai; 
- įmonė yra įtraukta į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus; 
- įmonė 2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus; 
- įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama. 
TAR, 2020 05 12, Identifikacinis kodas 2020-10140. 
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 05 14. 
 
 
 

Pelno mokestis 

Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U (07 
versija) formos ir jų užpildymo taisyklės, kurios naudojamos apskaičiuojant apmokestinamąjį 

pelną nuo 2020 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio 
Nauja redakcija išdėstomos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U 
formos (versija 07) ir keičiamos jų užpildymo taisyklės 
Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2020 05 05. 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dcf61608dcb11ea9515f752ff221ec9 

 

 
Savarankiškai dirbantys asmenys, kartu turintys ir darbo sutartis, gali gauti 257 eurų išmoką 

už mėnesį, jeigu jų uždarbis pagal darbo sutartį neviršija 607 eurų „ant popieriaus“ 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2020 05 07. 

Nekilnojamojo turto mokestis 

VMI primena, kad gyventojai, 2019 m. nuomoję nekilnojamąjį turtą, iki liepos 1 d. turi pateikti pajamų 

deklaracijas ir sumokėti joje apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį 
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 05 13. 
  

Pridėtinės vertės mokestis 

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 122 straipsnio 3 dalies komentaras 

(122 straipsnis. Prekių įsigijimo iš kitos valstybės nares vieta) 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia. 
VMI viršininko 2020 04 28 raštas Nr. (18.2-31-2E) RM-19148. 
  

https://taz.lt/?p=1580#more-1580
https://taz.lt/?p=1580#more-1580
https://taz.lt/?p=1580#more-1580
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37592ca094f911ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/530eb7c0944111ea9515f752ff221ec9
https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/vmi-jau-pakviete-22-tukst-mikroimoniu-teikti-paraiskas-subsidijoms?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fabout-vmi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_keywords%3D%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_delta%3D3%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_cur%3D1%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_andOperator%3Dtrue
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dcf61608dcb11ea9515f752ff221ec9
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/dirbantiems-savarankiskai-dar-daugiau-zmoniu-gali-gauti-257-eur-dydzio-ismoka
https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/priminimas-nt-nuomotojams-%E2%80%93-nepamirskite-deklaruoti-pajamu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fabout-vmi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_keywords%3D%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_delta%3D3%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_cur%3D1%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_andOperator%3Dtrue
https://taz.lt/?p=4649#more-4649
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-19148/3aa0465b-e42a-4889-8b81-ea6c21bfca41


SoDra 

  
  
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo 

taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir 

draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių 

duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ 
Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2020 05 14. 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cec2e970951a11ea9515f752ff221ec9 
 

 

Kita 
 

 
Gyventojai, atidavusieji sunaikinti savo taršų automobilį ir nuo š. m. kovo 13 d. ar vėliau 

įsigiję Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos viešojo transporto metinį bilietą arba mažataršę judumo 
priemonę – elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą, įprastą ar elektrinį dviratį arba elektrinį 

paspirtuką, gali teikti paraiškas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai 

(APVA) kompensacinei išmokai gauti 
Aplinkos ministerijos informacija, 2020 05 15. 
  
  
Nuo gegužės 14 dienos už atidėtus paskolų mokėjimus 100 proc. palūkanų kompensaciją galės 

gauti ir krovininiu kelių transportu besiverčiančios įmonės 
Dėl palūkanų kompensacijų smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai iki š. m. lapkričio 30 d. turi kreiptis tiesiogiai 

į INVEGĄ ir užpildyti paraišką. Dotacijos sutartys bus pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2020 05 15. 
 
 
 

http://am.lrv.lt/lt/naujienos/sunaikinusieji-tarsu-automobili-jau-gali-prasyti-kompensaciju-uz-dvirati-ar-kita-mazatarse-judumo-priemone
http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-kompensacijos-ir-uz-vilkiku-paskolu-ir-finansines-nuomos-palukanas

