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įstatymo pavadinimas pakeistas į Finansinės apskaitos įstatymą)). 

 

 

II. PELNO MOKESTIS 

 

2.14. Kaip yra suprantama sąvoka „lėšos, tiesiogiai skiriamos einamąjį mokestinį 

laikotarpį viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti”? 

<...> 

Lėšoms, tiesiogiai skiriamoms tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti, 

nepriskiriamos lėšos, panaudotos pajamas uždirbančios veiklos plėtrai (tokiai veiklai skirto 

ilgalaikio materialaus nekilnojamojo turto (jo dalies) įsigijimui, investicijoms į vertybinius popierius 

ir pan.), neatsižvelgiant į tai, kad ateityje iš šių investicijų gautos pajamos bus naudojamos tenkinant 

viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti, kadangi lėšos, kuriomis sumažinamas 

apmokestinamasis pelnas, nėra tiesiogiai panaudojamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai 

veiklai finansuoti. 

<...> 

 

2.17. Kokia tvarka deklaruojamas pelno nesiekiančių organizacijų pelno mokestis? 

Pelno nesiekiančios organizacijos, kurių pajamos apmokestinamos įstatymo nustatyta tvarka, 

privalo iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos pateikti metines pelno mokesčio 

deklaracijas. Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto 

mėnesio 15 dienos (iki kitų metų birželio 15 dienos, kai mokestinis laikotarpis sutampa su 

kalendoriniais metais). 

Pelno mokestis turi būti apskaičiuojamas ir deklaruojamas metinės pelno mokesčio 

deklaracijos PLN204N formoje (ir jos prieduose), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 

„Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN 204N, PLN204U formų ir jų 



užpildymo taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintomis metinių pelno mokesčio 

deklaracijų formų užpildymo taisyklėmis. 

Pelno nesiekiančios organizacijos, gautą paramą panaudojusios ne pagal LPĮ nustatytą 

paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gavusios 

paramą, viršijančią 250 MGL dydžio sumą, pelno mokestį nuo PMĮ 4 straipsnio 6 dalies nustatytos 

mokestinės bazės taip pat deklaruoja metinėje pelno mokesčio deklaracijoje PLN204N formoje ir 

sumoka ta pačia tvarka ir terminais, kaip ir pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno. 

Ne vėliau kaip iki pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino pabaigos pelno 

nesiekiančios organizacijos mokesčių administratoriui turi teikti Ataskaitos apie kontroliuojamuosius 

ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formą pagal Ataskaitos apie kontroliuojamuosius 

ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisykles, patvirtintas 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. 

gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių 

teisių bei prievolių ataskaitos FR0438 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

FR0438 forma) ir Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 

formą pagal Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos 

užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl Asocijuotų asmenų 

tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių 

patvirtinimo“ (toliau – FR0528 forma): 

- FR0438 forma pildoma tik tuo atveju, jei pelno nesiekianti organizacija valdo kitų vienetų 

akcijas (pildoma tik FR0438 formos A dalis); 

- FR0528 forma pildoma tik tuo atveju, jei pelno nesiekianti organizacija su asocijuotu 

asmeniu per mokestinį laikotarpį turėjo sudariusi sandorių ir / ar ūkinių operacijų, kurių vieno / 

vienos vertė buvo lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur, arba turėjo sudariusi vienarūšių ir / ar 

nevienarūšių sandorių ir / ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį buvo lygi 

arba didesnė kaip 90 000 Eur, ir / arba buvo asocijuotam asmeniui suteikusi ir / arba iš jo gavusi 

paskolų, kurių suma nors vieną mokestinio laikotarpio dieną buvo lygi arba viršijo 90 000 Eur. 

Deklaracijos teikiamos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir 

mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose 

nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl 

Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino 

atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ 

(toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka. 

Deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu 

būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 ,,Dėl Dokumentų teikimo 

elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“. 

 

2.23. Kaip deklaruojamas avansinis pelno mokestis? 

<...> 

2.23.4. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio 

laikotarpio pelno mokesčio sumą, deklaracija pateikiama iki einamųjų mokestinių metų trečio 

mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki 

kovo 15 dienos). 

Vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų 

devinto mėnesio penkioliktos dienos gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. 



Tokiu atveju vienetas turi pateikti iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pagal pasirinktą kitą 

avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą užpildo deklaraciją. 

<...> 

 

2.24. Kokiais teisės aktais turi būti vadovaujamasi tvarkant finansinę apskaitą ir 

sudarant pelno nesiekiančių organizacijų finansines ataskaitas? 

PMĮ 57 straipsnyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojų finansinė apskaita privalo būti 

tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją pelno mokesčiui apskaičiuoti. Pelno 

nesiekiančių organizacijų finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos 

vadovaujantis tokiais teisės aktais: 

<...> 

– Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriau–

sybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 

atlikimo taisyklių patvirtinimo“; 
 

– Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija pagal 

Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimą Nr. 1070, TAR, 2014, 2014-13731) Inventorizacijos 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 

630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, kuriomis naudojasi viešojo sektoriaus subjektai 

 

Pažymėtina, kad kasos dokumentams yra taikomi bendri FAĮ nustatyti reikalavimai ir juose 

turi būti FAĮ nustatyta privaloma finansinės apskaitos dokumentų informacija. 

Pagal FAĮ subjektas pats nusistato reikalingas vidaus kontrolės priemones. Pažymėtina, kad 

dėl finansinės apskaitos vidaus kontrolės organizavimo yra parengtos rekomendacijos „Vidaus 

kontrolės organizavimas“, kurias galima rasti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo 

valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje: 

https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-1/rekomendacijos,  kurios taikomos pelno siekiantiems ir 

pelno nesiekiantiems subjektams, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus. Šiose rekomendacijose yra 

nuostatos, kokiais atvejais yra atliekama inventorizacija ir kaip ji turėtų būti atliekama bei dėl 

kontrolės priemonių atliekant grynųjų pinigų operacijas. 

 

2.27. Kokiais atvejais gauta parama laikoma panaudota ne pagal LPĮ nustatytą 

paskirtį? 

<...> 

2.27.2. Ne pagal paskirtį panaudotai paramai gauta parama priskiriama tokiais atvejais: 

<...> 

2.27.2.3. Kai gauta parama panaudojama, teikiant labdarą ne LPĮ nustatyta tvarka. 

Pagal LPĮ labdara gali būti teikiama tik LPĮ 6 straipsnyje išvardytiems labdaros gavėjams. 

Jeigu labdara suteikiama ne LPĮ nurodytiems labdaros gavėjams, laikoma, kad parama panaudojama 

ne LPĮ numatytiems tikslams. 

Pavyzdys 

Akcinė bendrovė paramos ir labdaros fondui suteikė 15 000 Eur paramą. Paramos ir labdaros 

fondas gautas lėšas panaudojo, teikdamas labdarą vieneto darbuotojams, kurie nėra laikomi labdaros 

gavėjais pagal LPĮ. Patikrinimo metu nustatyta, kad 15 000 Eur fiziniams asmenims perduota ne LPĮ 

nustatyta tvarka. 15 000 Eur priskiriama ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį panaudotai paramai. 

https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-1/rekomendacijos


Jeigu paramos gavėjo statusas yra panaikinamas, tai nepanaudotas gautos paramos likutis 

priskiriamas pelno nesiekiančio vieneto pelno mokesčio bazei tą mokestinį laikotarpį, kurį paramos 

gavėjo statusas panaikinamas, t. y. gautos ir nepanaudotos paramos vertė yra pripažįstama parama, 

panaudota ne pagal paskirtį, ir apmokestinama be atskaitymų taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą. 

<...> 

 

V. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 

 

5.2. Ar pelno nesiekiančiai organizacijai yra prievolė registruotis PVM mokėtoja dėl 

paslaugų iš užsienio apmokestinamųjų asmenų įsigijimo? 

Pelno nesiekianti organizacija, kuri kaip apmokestinamasis asmuo (kaip jis suprantamas 

pagal PVM įstatymo 13 straipsnį) įsigyja iš neįsikūrusių šalies teritorijoje užsienio apmokestinamųjų 

asmenų teikiamas paslaugas, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas 

persikelia į Lietuvą, privalo kaip paslaugų pirkėja, pagal PVM įstatyme nustatytą atvirkštinio 

apmokestinimo mechanizmą (PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalis) arba kitais PVM įstatymo 95 

straipsnyje nurodytais atvejais (pvz.: kai perka paslaugas, kurių tiekimo vieta Lietuvoje, iš 

užsieniečio, kuris privalėjo įsiregistruoti PVM mokėtoju) skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM 

(pateikti Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės 

mokesčio apyskaitą (FR0608 forma)). Jai dėl tokių paslaugų įsigijimo nereikia registruotis PVM 

mokėtoja. 

 

5.4. Kokiais atvejais įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumas pelno 

nesiekiančios organizacijos gali traukti į PVM atskaitą? 

PVM atskaitos teise gali pasinaudoti PVM mokėtojais įsiregistravusios pelno nesiekiančios 

organizacijos, kurios vykdo ar ketina vykdyti PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą 

ekonominę veiklą. 

PVM mokėtoja įsiregistravusi pelno nesiekianti organizacija turi teisę įtraukti į PVM atskaitą 

įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM šiais PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje 

nurodytais atvejais: 

– kai įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui 

ir (arba) paslaugų teikimui; 

– kai įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos naudoti tokiam už Lietuvos ribų įvykusiam 

prekių tiekimui ir paslaugų teikimui, kuris būtų apmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies 

teritorijoje (išskyrus draudimo ir finansines paslaugas, suteiktas už Europos Sąjungos teritorijos 

ribų); 

– kai įsigytos prekės ir paslaugos skirtos už Europos Sąjungos ribų suteiktoms draudimo ir 

finansinėms paslaugoms. 

<...> 

 

5.6. Kokios prievolės atsiranda pelno nesiekiančioms organizacijoms, teikiančioms 

paramą? 

<...> 

Laikoma, kad PVM mokėtojas perdavė prekes paramai, ir taikomos PVM įstatymo 5 

straipsnio 4 dalies nuostatos, kai: 

<...> 

– PVM mokėtojas paramos gavėjui perdavė paramą jo vykdomai visuomenei naudingai 

veiklai (biudžetinei įstaigai - jos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti), o 



kaip parama perduotų prekių apmokestinamoji vertė neviršija 145 eurų per PVM mokėtojo 

mokestinį laikotarpį. 

 

Pavyzdys 

Pelno nesiekianti organizacija, PVM mokėtoja, mokyklai internatui (viešajai įstaigai) 

nemokamai perdavė 10 mokyklinių stalų, kurių įsigijimo kaina 145,2 eurai su PVM. Kadangi 

paramos gavėjui viešajai įstaigai – mokyklai internatui jos vykdomai visuomenei naudingai veiklai 

švietimo srityje – vaikų mokymui skirtų nemokamai perduotų baldų apmokestinamoji vertė - 120 

eurų (145,2/121x100) neviršija nustatytos ribos, tai toks perdavimas nelaikomas prekių suvartojimu 

mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti ir nuo minėtos vertės pardavimo PVM neskaičiuojamas. 

Tuo atveju, jeigu pelno nesiekianti organizacija, PVM mokėtoja, mokyklai internatui 

(viešajai įstaigai) nemokamai perduotų 10 mokyklinių stalų, kurių įsigijimo kaina viršytų nustatytą 

145 eurų ribą (pvz.: 10 mokyklinių stalų įsigijimo kaina 450 eurų su PVM), ir jeigu viešosios 

įstaigos šių stalų pirkimo PVM buvo įtrauktas į atskaitą, tai toks neatlygintinas mokyklinių stalų 

perdavimas laikomas priekių tiekimu už atlygį ir nuo perduotų mokyklinių stalų apmokestinamosios 

vertės apskaičiuota PVM suma deklaruojama PVM deklaracijos 29 laukelyje, o apmokestinamoji 

vertė 14 laukelyje. 

 

5.8. Nuostatos dėl paramos Ukrainai teikimo bei jos įforminimo 

Nutarimu Nr. 861 patvirtintų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 

straipsnio 4 dalies taikymo sąlygų ir apribojimų 8 punkte nustatyta, kad, šio nutarimo 6 punkte, 7.1 

ir 7.2 papunkčiuose nurodyti apmokestinamųjų verčių dydžiai netaikomi tais atvejais, kai 

perduodamos prekės yra skirtos pagalbai dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 

nustatyta tvarka visoje šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar dėl Lietuvos 

Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo nustatyta tvarka visoje šalyje įvestos nepaprastosios 

padėties suvaldymo ir pasekmių likvidavimo teikti. Toks prekių tiekimas nelaikomas prekių 

suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 

straipsnio prasme. Atsižvelgdami į tai, kai Lietuvos PVM mokėtojai teikia paramą prekėmis, kurias 

įsigijo savo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti ir kurių pirkimo PVM atskaitė, ir jas perduoda 

paramos gavėjams bei prekės yra skirtos pagalbai visoje šalyje ar jos dalyje6 įvestos nepaprastosios 

padėties suvaldymui ir pasekmių likvidavimui, tai nuo prekių, perduotų kaip parama Ukrainai 

(neatsižvelgiant į jų vertę), PVM neturi būti skaičiuojamas ir neturi būti tikslinama tokių prekių 

PVM atskaita. 

Daugiau apie su PVM susijusias prievoles pelno nesiekiančioms organizacijoms, 

teikiančioms paramą Ukrainai, galite rasti čia: 

https://www.vmi.lt/evmi/aktualus-klausimai-del-paramos-ukraina 

 

 

VI. PARAMA 

 

6.1. Kokie juridiniai asmenys gali būti paramos gavėjais? 

<...> 

Pagal LPĮ 7 straipsnį, paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: 

<...> 

▪ Paramos gavėjais nuo 2020 m. gruodžio 31 d. gali būti fiziniai asmenys, kurie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja 

likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius. Pažymėtina, kad atvejai, kada fiziniai 

asmenys tampa paramos gavėjais ir paramos skyrimo šiems asmenims tvarka ir sąlygos yra 

https://www.vmi.lt/evmi/aktualus-klausimai-del-paramos-ukraina


nustatytos Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems 

gavėjams tvarkos apraše, patvirtintame 2021 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos įsakymu Nr. 1K-53 „Dėl Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos 

labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir 

paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

Užsienio paramos gavėjais gali būti: 

<...> 

▪ į Vyriausybės sudarytą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. 

rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

labdaros ir paramos įstatymą“, įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose 

nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ir šių 

nusikaltimų padarinius, įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, kurių veiklos tikslas nėra 

pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams bei šių demokratinių bei teisinių 

valstybių valstybinės institucijos (nuo 2022 m. vasario 24 d pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV- 944). 

 

Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės 

valstybėse ir į Vyriausybės sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, 

patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos 

statutą, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir šių 

demokratinių bei teisinių valstybių valstybinių institucijų visuomenei naudingiems tikslams, 

nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo 

Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašas yra patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-

137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo (toliau – VMI prie FM 

viršininko įsakymas VA-137). Šie, apraše patvirtinti, dokumentai turi būti pateikiami kartu su 

Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma (šią formą teikia tik pelno 

nesiekiančios organizacijos), patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl 

Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės 

ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Paramos gavimo ir 

panaudojimo metinė ataskaitos FR0478 forma), vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintomis šios 

ataskaitos užpildymo taisyklėmis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad kai Lietuvoje ar jos tam tikroje dalyje yra įvesta nepaprastoji 

padėtis, LPĮ 7 straipsnio 1 dalyje nustatytiems paramos gavėjams, t. y. pelno nesiekiantiems 

vienetams, paramą suteikusiems į Vyriausybės sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei 

teisinėse valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir šių demokratinių 

bei teisinių valstybių valstybinėms institucijoms, aukščiau minėtame apraše nustatyti dokumentai 

kartu su Paramos gavimo ir panaudojimo metine ataskaitos FR0478 forma, neteikiami. Šiuo 

laikotarpiu pelno nesiekiančių vienetų teikiama parama šiems užsienio vienetams yra laikytina 

panaudota LPĮ numatytiems visuomenei naudingiems tikslams ir šie vienetai privalo turėti šį faktą 

patvirtinančius dokumentus (laisvos formos ir (arba) sumokėjimą patvirtinančius dokumentus). 

 

6.8 Kaip turi būti deklaruojama ir įforminama parama Ukrainai, suteikta per 

laikotarpį, kai visoje Lietuvoje ar jos dalyje yra paskelbta nepaprastoji padėtis? 

Pažymėtina, kad per laikotarpį, kai visoje Lietuvoje ar jos tam tikroje dalyje yra įvesta 

nepaprastoji padėtis, pelno nesiekiančių organizacijų pervesta gauta parama Ukrainai remti, t. y. tiek 



juridiniams vienetams ir organizacijoms, valstybinėms institucijoms, tiek ir kitiems nukentėjusiems 

nuo karo Ukrainos asmenims, yra laikytina panaudota LPĮ numatytiems visuomenei naudingiems 

tikslams įgyvendinti, o ne perduota kaip parama / labdara kitiems asmenims, ir deklaruojama 

Paramos gavimo ir panaudojimo metinėje ataskaitos FR0478 formos 22 laukelyje. 

Pelno nesiekiančių vienetų pačių skirta parama Ukrainai remti, t. y. iš savo uždirbtų pajamų 

skirta tiek juridiniams vienetams ir organizacijoms, valstybinėms institucijoms, tiek ir kitiems 

nukentėjusiems nuo karo Ukrainos asmenims remti, taip pat yra laikytina ne perduota kaip parama / 

labdara kitiems asmenims, o visuomenės naudingų tikslų įgyvendinimui, todėl nedeklaruojama 

ataskaitos FR0478 formoje (šioje formoje iš nuosavų lėšų yra deklaruojama tik paramos / labdaros 

suteikimas kitiems asmenims), tačiau apskaičiuojant pelno mokestį, šiomis lėšomis, panaudotomis 

viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, gali būti sumažintas apmokestinamasis pelnas 

pagal PMĮ 463 straipsnio nuostatas. 

Jeigu per laikotarpį, kai Lietuvoje ar jos tam tikroje dalyje yra įvesta nepaprastoji padėtis, 

teikiant paramą Ukrainai, turėtų būti, tačiau nėra notaro patvirtintos paramos teikimo sutarties, bet 

yra kiti paramos teikimo faktą patvirtinantys dokumentai (laisvos formos ir/arba sumokėjimą 

patvirtinantys dokumentai), suteiktos paramos suma galėtų būti pripažįstama suteikta pagal LPĮ bei 

panaudota pagal LPĮ nustatytą paramos paskirtį, remiantis MAĮ nustatytu turinio viršenybės prieš 

formą principu, taip pat šiuo įstatymu įtvirtintais teisingumo ir protingumo kriterijais. Šiuo atveju 

suteikiant paramą piniginėmis lėšomis per banką, užtenka turėti sumokėjimą patvirtinantį 

dokumentą (faktišką mokėjimą patvirtinantį banko išrašą, kuriame aiškiai įvardinta lėšų pervedimo 

paskirtis). 

 


