Įvertinus COVID-19 pandemijos neigiamus padarinius ekonominei situacijai, Vyriausybė patvirtino ekonomikos skatinimo priemonių planą, kuriame numatytos papildomos mokestinės lengvatos. Dalinamės
svarbiausia informacija, kurią šiuo metu kiekvienas mokesčių mokėtojas turėtų žinoti.
1. Pagalbos priemonės verslininkams, tiesiogiai nukentėjusiems nuo COVID-19. VMI paskelbė
tuos mokesčių mokėtojus, kuriems pagalbos priemonės bus taikomos automatiškai – nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, o pateikus prašymą
sudaryti mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos. Šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.
2. Pagalbos priemonės verslininkams, netiesiogiai nukentėjusiems nuo COVID-19. Jeigu tam
tikras verslas nėra įtrauktas į aukščiau minėtą sąrašą, tačiau patiria neigiamas pasekmes dėl
COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių vis tiek bus galima kreiptis į VMI, pateikiant nustatytos
formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo.
3. „Vieno langelio“ principas. Mokesčių mokėtojų prašymai bus priimami „vieno langelio“ principu,
t. y. vienas VMI ir „Sodrai” adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI. Taip pat atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų (pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais).
Prašymo formą bus galima pateikti per Mano VMI sistemą.
4. Mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymas. Sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki
ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas
neprašys intensyvesnio mokėjimo). Sudaryti MPS taip pat jau galima ir dėl darbdavio GPM
mokėjimo atidėjimo.
5. Išieškojimas, baudų ir delspinigių (ne)mokėjimas. Vadovaujantis protingumo kriterijais, VMI,
Sodra ir Muitinė žada netaikyti išieškojimo veiksmų (išskyrus muitus). VMI, Sodra ir Muitinė žada
taip pat neskaičiuoti delspinigių nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas suėjo nuo karantino paskelbimo (2020-03-16). Tokia tvarka galios, kol bus atšaukta ekstremalioji padėtis. Jeigu
mokestinė nepriemoka susidarė iki karantino, tada galima kreiptis į VMI dėl MPS sudarymo.
6. Deklaracijų pateikimų atidėjimas. Deklaracijos, kurios turėjo būti pateiktos kovo 16 d. (pvz.,
avansinio pelno mokesčio deklaracija) galės būti pateiktos iki kovo 30 d. Pajamų mokesčio deklaracijos terminas atidedamas – pateikti ir mokestį sumokėti gyventojai turės iki liepos 1 d.
Tikėtina, kad bus pratęsti ir kitų deklaracijų pateikimai.
7. Avansinio pelno mokesčio būdo pakeitimas. Galima pakeisti avansinio pelno mokesčio
apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus būdą į būdą pagal numatomus rezultatus.
Toks pakeitimas reiškia, kad šiais metais sumažėjus įmonės pelnui, mokėtinas pelno mokesčio
avansas taip pat sumažėja, arba jo gali visai nelikti.
8. Atleidimas nuo žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio. Savivaldybėms buvo rekomenduota atleisti mokesčių mokėtojus nuo žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių. Vilniaus miesto savivaldybė
jau patvirtino ketinimą vykdyti rekomendaciją.
Mūsų mokesčių teisės ekspertai advokatai Edvinas Lenkauskas ir Mantas Juozaitis yra pasiruošę 24/7
padėti jums visais mokestiniais klausimais.

