Mokestinės pagalbos priemonės
Numatoma finansinių sunkumų turintiems nuo energetinės krizės nukentėjusiems MM
taikyti mokestinės pagalbos priemones:
§ stabdyti arba nepradėti mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7
d. iki 2023 m. balandžio 30 d., išieškojimą;
§ atleisti nuo mokestinės nepriemokos delspinigių, kurie apskaičiuojami už laikotarpį
nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., mokėjimo;
§ atleisti nuo mokestinės paskolos sutarties, sudarytos dėl mokestinės nepriemokos,
kuri susidarė nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., palūkanų už visą
naudojimosi šia mokestine paskola laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio
31 d. mokėjimo.
VMI parengė teisės akto projektą, kuris numato mokestinės pagalbos priemonių
taikymo kriterijus ir tvarką, pagal kurią nukentėję mokesčių mokėtojai galės
kreiptis dėl mokestinės pagalbos.
c
Apie tai, kada bus galima teikti paraišką, VMI informuos viešai.

Kam gali būti taikoma pagalba?
§ Juridiniams asmenims
§ Fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą

Tie, kurie kreipsis dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo,
turės atitikti nustatytus kriterijus.
Paraiškos priimamos iki 2023 m. vasario 28 d. per Mano VMI.
Paraiškos vertinimo metu stabdomas arba nepradedamas
mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d.
iki 2023 m. balandžio 30 d., išieškojimas.

Kriterijai
§ Ekonominės veiklos kriterijus
§ Teisinės veiklos formos kriterijus
§ Energijos sąnaudų kriterijus – jeigu jo 2021 m. energijos
sąnaudos sudaro > = 10 % šiuo laikotarpiu jo patirtų visos
veiklos sąnaudų, o 2022 m. ši dalis nesumažėjo
§ Drausmės kriterijai

JA kriterijai
§ 2021 m. energijos sąnaudos sudarė 10 ir daugiau procentų šiuo laikotarpiu jo patirtų visos veiklos sąnaudų, o 2022 m. ši dalis
nesumažėjo. Jeigu JA veiklą pradėjo (buvo įsteigtas) 2022 m., energijos sąnaudos skaičiuojamos nuo veiklos vykdymo pradžios;
§ nevykdo šios pagrindinės ekonominės veiklos (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus ekonominės veiklos sekcijas): D.
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;
K. Finansinė ir draudimo veikla; L. Nekilnojamojo turto operacijos; O. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis
draudimas;
§ nėra biudžetinė įstaiga;
§ 2022 m. spalio 7 d., paraiškos pateikimo mėnesio pirmą darbo dieną ir paraiškos vertinimo dieną turėjo bent vieną darbuotoją.
Jei JA įsteigtas po 2022 m. spalio 3 d., darbuotojų skaičius vertinamas paraiškos pateikimo mėnesio pirmą darbo dieną ir
paraiškos vertinimo dieną. Reikalavimas taikomas, jei JA atitinka šias teisines formas: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė
bendrovė, žemės ūkio bendrovė ar viešoji įstaiga;
§ nėra bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, likviduojamas dėl bankroto, inicijuojamas likvidavimas;
§ atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnyje;
§ yra pateikęs Juridinių asmenų registrui 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (jeigu JA finansiniai metai neatitinka
kalendorinių metų, Juridinių asmenų registrui yra pateikęs paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinį), jeigu turi
prievolę pateikti pagal galiojančius teisės aktus;
§ yra pateikęs visas privalomas mokesčių įstatymų numatytas deklaracijas;
§ nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu;
§ nuo 2022 m. spalio 7 d. nemokėjo dividendų.

FA kriterijai
§ yra įregistravęs individualią veiklą;
§ nėra įregistravęs ekonominės veiklos, įeinančios į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
ekonominės veiklos sekcijas: D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; E. Vandens
tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; K. Finansinė ir draudimo veikla;
L. Nekilnojamojo turto operacijos;
§ 2021 m. energijos sąnaudos sudarė 10 ir daugiau procentų šiuo laikotarpiu jo patirtų visos veiklos
sąnaudų (išlaidų), o 2022 m. ši dalis nesumažėjo. Jeigu FA veiklą pradėjo (įregistravo veiklą) 2022
m., energijos sąnaudos nuo veiklos vykdymo pradžios iki paraiškos pateikimo prieš tai buvusio
mėnesio paskutinės dienos sudaro ne mažiau kaip 10 procentų visos veiklos sąnaudų (išlaidų).
§ nėra bankrutuojantis;
§ atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Mokesčių administravimo
įstatymo 40¹ straipsnyje;
§ yra pateikęs visas privalomas mokesčių įstatymų numatytas deklaracijas;
§ nėra taikomos tarptautinės sankcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų
įstatymo 7 straipsniu.

Nepriemokos sumokėjimas
§ Nukentėję asmenys, kai jų paraiška dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo
patenkinama, mokestinę nepriemoką, kuri susidarė nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m.
balandžio 30 d., netaikant išieškojimo veiksmų, turi sumokėti iki 2023 m. balandžio
30 d.
§ Asmenys, kurių paraiškos patenkintos, gali pateikti prašymą sudaryti MPS ir išdėstyti
dalimis nepriemokos mokėjimą. Sudarius MPS, nepriemoka sumokama sutartyje
nustatytais terminais be palūkanų, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.
§ Jei prašymas sudaryti MPS yra netenkinamas ir priimamas sprendimas neišdėstyti
mokestinės nepriemokos sumokėjimo, nepriemoka turi būti sumokama per raginime
nurodytą 20 dienų terminą.

MPS sudarymo terminai
§ Prašymai sudaryti MPS priimami iki 2023 m. balandžio 30 d. per Mano
VMI (Paslaugos " Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas).
§ Iki šios datos pateiktų prašymu pagrindu visos MPS turi būti sudarytos iki
2023 m. rugpjūčio 31 d.
§ Mokesčių mokėtojai, sudarę MPS dėl mokestinės nepriemokos, kuri
susidarė nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., atleidžiami
nuo MPS palūkanų už visą naudojimosi šia mokestine paskola laikotarpį,
bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. mokėjimo.

