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Mokestinės pagalbos priemonės
ir MPS sudarymas

Mano verslas yra įtrauktas į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, kuriems gali būti taikomos 
mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid 19, sąrašą – kokios pagalbos galiu tikėtis?

Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, kuriems gali būti 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, ir kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. susidarė mokestinė nepriemoka, automatiškai, be atskiro prašymo iki 
2021 m. vasario 28 d. taikomos šios pagalbos priemonės:                               .
neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;
taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Verslininkai  iki 2021 m. vasario 28 d.  gali sumokėti mokesčius be delspinigių arba kreiptis į VMI 
dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > 
Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba 
išdėstymas). .

Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sudarytą sąrašą nuo 2021-01-01, kuriems gali būti 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, ir kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2021 m. balandžio 30 d. susidaro mokestinė nepriemoka, automatiškai, be atskiro prašymo iki 
2021 m. birželio 30 d. taikomos šios pagalbos priemonės:                             .
neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;
taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių 
apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba 
išdėstymas). .

Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sąrašą iki 2020-12-31 ir taip pat įtrauktiems į sąrašą, 
sudarytą nuo 2021-01-01 d.,  t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, kuriems 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, ir kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 
2021 m. balandžio 30 d. susidaro mokestinė nepriemoka, automatiškai, be atskiro prašymo iki 
2021 m. birželio 30 d. taikomos šios pagalbos priemonės:                                   .
neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;
taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > 
Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba 
išdėstymas). .
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Ką daryti, jei mano verslo nėra VMI naujajame pandemijos paveiktų įmonių sąraše, tačiau 
vykdau dėl 2020 m. rudenį paskelbto karantino apribotą veiklą ir jaučiamos neigiamos 
finansinės Covid-19 poveikio pasekmės?                                   .

Įmonės į naująjį sąrašą buvo įtrauktos atsižvelgiant į rudens karantino metu nustatytus veiklos 
vykdymo ribojimus pagal EVRK sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijų:                                  .
Jeigu įmonės veikla buvo apribota, t. y. vykdo vieną iš minėtame EVRK sąraše patvirtintą veiklą, 
tačiau minėtame EVRK sąraše esančio kodo nėra deklaravusi VMI mokesčių mokėtojų registre 
(MMR), tokiu atveju, įmonė turėtų per Mano VMI sistemą pateikti Juridinio asmens pranešimą 
apie jo duomenų pakeitimą (forma FR0791) ir nurodyti apribotą veiklą. Jei įmonė atitiks kitus 
kriteriju*, ji, atnaujinant sąrašą, bus į jį įtraukta. VMI sąrašą planuoja atnaujinti, įtraukdama 
naujas įmones kartą per mėnesį.                             .
Verslininkai, patyrę finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo, taip pat gali 
kreiptis į mokesčių administratorių pateikdami standartizuotos formos prašymą dėl įtraukimo į 
nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą per Mano VMI, skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą >  Kitos 
paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas.

*Visi kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama sudarant ir / ar atnaujinant naują pandemijos paveiktų 
įmonių sąrašą bei nagrinėjant pateiktą standartizuotos formos prašymą dėl įtraukimo į sąrašą, 
išvardinti DUK „Kokie yra pagrindiniai kriterijai sudarant naują pandemijos paveiktų įmonių 
sąrašą nuo 2021 m. sausio 1 d.?“                                       .

Naują pandemijos paveiktų įmonių sąrašą parsisiųsti ir peržiūrėti galite čia.

Mano verslas buvo įtrauktas į naująjį pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, tačiau neigiamų 
pasekmių nepatyriau. Ar reikia teikti prašymą dėl išbraukimo iš sąrašo?

Tai nėra būtina, buvimas sąraše neįpareigoja nemokėti mokesčių. Jeigu įmonė nesusiduria su 
sunkumais, prašome mokesčius mokėti laiku. Tačiau jei įmonė nenori būti sąraše, ji turi pateikti 
laisvos formos prašymą būti išbrauktai iš sąrašo.                                             .

Laisvos formos prašymą galima pateikti:                                                .

siunčiant klasikiniu paštu į VMI aptarnavimo skyrių, kurių adresus galima rasti čia:
https://www.vmi.lt/evmi/aptarnavimo-skyriai;
el. paštu vmi@vmi.lt;
per Mano VMI sistemą, skiltyje Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Paklausimai > Paklausimo 
pateikimas.
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Kokie yra pagrindiniai kriterijai sudarant naują pandemijos paveiktų įmonių sąrašą nuo 2021 
m. sausio 1 d.?

Kodėl mano verslas nėra įtrauktas į naująjį pandemijos paveiktų įmonių sąrašą nuo 2021 m. 
sausio 1 d., nors vykdau 2020 m. rudenį paskelbto karantino metu apribotą veiklą ir vykdomą 
veiklą (EVRK) esu įregistravęs VMI?                                    .

Į naują pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, atsižvelgiant į karantino metu nustatytų ribojamų 
veiklų EVRK sąrašą, įtraukiama įmonė, jeigu:                                                     .
Bent viena įmonės vykdoma veikla yra ribojamų veiklų EVRK sąraše, išskyrus, kai:

Bent viena vykdoma veikla yra priskiriama finansinei ar kredito veiklai. Jeigu bent viena įmonės 
vykdoma veikla yra priskiriama finansinei ar kredito veiklai, tai tokia įmonė dėl šio kriterijaus 
neatitikimo neįtraukiama į naują pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, nepaisant to, kad kita 
veikla (-os) yra ribojamų/draudžiamų veiklų sąraše.                                 .
Teisinis statusas yra bankrutuojanti, bankrutavusi, likviduojama, inicijuojamas likvidavimas, 
likviduojama dėl bankroto.                              .
Juridinis asmuo yra biudžetinė įstaiga.                                        .
Juridinis asmuo yra viešoji įstaiga, kurios bent viena vykdoma ekonominė veikla yra Švietimas 
(P.85) arba Žmonių sveikatos priežiūros veikla (Q.86) (jos yra Ekonomikos ir inovacijų bei 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų įsakymu patvirtintame sąraše) ir viešoji nuosavybė sudaro 
daugiau nei 50 %                                           .
Įmonė yra įtraukta į neatitinkančių minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal 
Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį) sąrašą.                             .
Juridinis asmuo yra akcinė bendrovė (AB), Uždaroji akcinė bendrovė (UAB), Žemės ūkio bendrovė 
(ŽŪB) ir Viešoji įstaiga (VŠĮ), kurioje 2020 m. gruodžio 1 d. nebuvo įdarbintas nei vienas 
darbuotojas. Kiekvieną mėnesį atnaujinant pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, vertinamas 
įdarbintų darbuotojų skaičius sausio mėn. 1 d., vasario mėn. 1 d. ir t.t. Kitų teisinių formų 
įmonėms ši sąlyga netaikoma.                                    .
Juridinio asmens, teikiančio mėnesines PVM deklaracijas (forma FR0600), kuriose 2020 m. spalio 
- lapkričio mėn. laikotarpio vidutinė mėnesinė apyvarta buvo ne mažesnė, nei analogiškas 
atitinkamo 2019 m. laikotarpio rodiklis (kai už 2019 m. spalio - lapkričio mėn. laikotarpį yra 
pateikta bent vieno mėnesio PVM deklaracija), t. y. apyvarta nesumažėjo.

Atkreipiame dėmesį, kad gavusi duomenis už gruodžio mėn. ir vėlesnius mėn., VMI vertins spalio 
- gruodžio mėn. (ir vėlesnių mėn.) apyvartą ir, esant jos kritimui bei atitikus kitus įtraukimo į 
sąrašą kriterijus įmonė bus įtraukta į sąrašą, o mokestinės pagalbos priemonės bus taikomos nuo 
2021 m. sausio 1d.                                                  .

Į šiuos aukščiau išvardintus kriterijus atsižvelgiama ir vertinant įmonių pateiktus 
standartizuotos formos prašymus įtraukti į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą dėl mokestinių 
pagalbos priemonių taikymo (palūkanų netaikymo MPS sudarymo atveju, išieškojimo veiksmų 
nevykdymo, atleidimo nuo delspinigių).                                      . 

Jeigu įmonės veikla buvo apribota, t. y. vykdo vieną iš  EVRK sąraše patvirtintą veiklą, ir tokios 
vykdomos veiklos EVRK yra įregistravusi VMI, tačiau VMI pateiktose mėnesinėse PVM deklaracijose 
(forma FR0600), už 2020 spalio - lapkričio mėn., įmonės vidutinė mėnesio apyvarta lyginant su 
2019 spalio - lapkričio mėn. vidutine mėnesio apyvarta nemažėjo (t. y., išliko tokia pati arba 
padidėjo), įmonė į naująjį pandemijos paveiktų įmonių sąrašą neįtraukiama.

1.

2.

4.

6.

7.

5.
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Koks yra standartizuotos formos prašymo, dėl įtraukimo į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą, 
pateikimo terminas?

Atkreipiame dėmesį, kad gavusi duomenis už gruodžio mėn. ir vėlesnius mėn., VMI vertins spalio 
- gruodžio mėn. (ir vėlesnių mėn.) apyvartą ir, esant jos kritimui bei atitikus kitus įtraukimo į 
sąrašą kriteriju* įmonė bus įtraukta į sąrašą, o mokestinės pagalbos priemonės bus taikomos nuo 
2021 m. sausio 1d.                                            .

*Visi kriterijai, pagal kuriuos sudaromas naujas pandemijos paveiktų įmonių sąrašas, 
išvardinti DUK „Kokie yra pagrindiniai kriterijai sudarant naują pandemijos paveiktų 
įmonių sąrašą nuo 2021 m. sausio 1 d.?“                                                 .

Verslininkai, patyrę finansinių sunkumų, tačiau neįtraukti į naują pandemijos paveiktų įmonių 
sąrašą dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių 
pateikdami standartizuotos formos prašymą dėl įtraukimo į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą iki 
2021 m. balandžio 30 d.                                                  .

Jeigu verslininkai, įsivertinę savo finansinę būklę ir kitus įtraukimo į sąrašą vertinimo 
kriterijus*, norės pasinaudoti mokestine pagalbos priemone pateikiant prašymą dėl MPS be 
palūkanų sudarymo, tačiau prašymo įtraukti į sąrašą dėl mokestinės pagalbos priemonių 
taikymo dar nebus pateikę, tai tokį prašymą turėtų teikti anksčiau, nelaukiant 2021 m. 
balandžio 30 d., kadangi prašymas dėl įtraukimo į sąrašą nagrinėjimas iki 20 darbo dienų, o 
prašymą dėl MPS be palūkanų sudarymo galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

*Visi kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama sudarant ir / ar atnaujinantomas naują pandemijos 
paveiktų įmonių sąrašą bei nagrinėjant pateiktą standartizuotos formos prašymą dėl 
įtraukimo į sąrašą, išvardinti DUK „Kokie yra pagrindiniai kriterijai sudarant naują 
pandemijos paveiktų įmonių sąrašą nuo 2021 m. sausio 1 d.?“                            .

Kiek laiko bus nagrinėjamas pateiktas prašymas dėl įtraukimo į nukentėjusių nuo Covid-19 
sąrašą?

Pateiktas prašymas dėl įtraukimo į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą dėl mokestinių pagalbos 
priemonių taikymo (netaikomos palūkanos MPS sudarymo atveju, nevykdomas išieškojimas, 
taikomas atleidimas nuo delspinigių) – nagrinėjamas iki 20 darbo dienų. Nagrinėjant prašymą 
mokesčių administratorius gali paprašyti pateikti papildomą informaciją / duomenis, kurie 
pagrindžia prašyme pateiktą informaciją ir patirtus finansinius sunkumus dėl viruso covid-19 
paplitimo. Tokiu atveju, prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po 
dokumentų gavimo dienos.                                          .

Standartizuotą prašymo formą įmonės gali pateikti Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti Paslaugą >  
Kitos paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas.

Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės, patenkinus prašymą, įmonei 
bus taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.                                           .



Jeigu gyventojų pajamų mokestį (GPM) įmonė turėjo sumokėti iki 2020 m. gruodžio 15 d. arba 
31 d., tačiau mėnesinę GPM deklaraciją pateikė 2021 m. sausio 15 d., ar galės kreiptis dėl 
mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų?                         .

Mokesčių mokėtojai, įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems taikomos mokestinės 
pagalbos priemonės dėl Covid-19, prašymą dėl MPS be palūkanų sudarymo GPM prievolei, 
kurią reikėjo sumokėti iki 2020 m. gruodžio 15 d.   (nepriemoka susidaro kitą darbo dieną, 
einančią po prievolės sumokėjimo termino, t. y. 2020 m. gruodžio 16 d.), pateikti gali.

Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems gali būti 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, VMI automatiškai neskaičiuoja 
delspinigių už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. vasario 28 d.

Mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat yra 
įtraukti į sąrašą sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra 
pratęstas, ir kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, VMI 
automatiškai neskaičiuoja delspinigių už laikotarpį  nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. 
birželio 30 d.                                          .

Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sudarytą sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems gali būti 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, VMI automatiškai neskaičiuoja 
delspinigių už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 metų birželio 30 d.

Tačiau, prašymo dėl MPS be palūkanų sudarymo GPM prievolei, kurią reikėjo sumokėti iki 
2020 m. gruodžio 31 d. (nepriemoka susidaro kitą darbo dieną, einančią po prievolės 
sumokėjimo termino, t. y., 2021 m. sausio 1 d.), pateikti galimybės neturi, kadangi sudaryti 
MPS be palūkanų galima tik dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., o GPM 
nepriemoka šiuo atveju susidaro 2021 m. sausio 1 d.                               .

Mokesčių mokėtojai, įtraukti į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems taikomos mokestinės 
pagalbos priemonės dėl Covid-19, MPS be palūkanų dėl GPM prievolės, kurią reikėjo sumokėti 
iki 2020 m. gruodžio 15 d., sudaryti negali, o dėl GPM prievolės, kurią reikėjo sumokėti iki 
2020 m. gruodžio 31 d., sudaryti MPS be palūkanų gali, nes mokestinės pagalbos priemonės 
taikomos dėl nepriemokų, susidariusių laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 balandžio 
30 d.                                                                   .

Mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat įtraukti į sąrašą, 
sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir kuriems 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, prašymą dėl MPS be palūkanų 
sudarymo gali pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d., nes mokestinės pagalbos priemonės 
taikomos dėl nepriemokų, susidariusių laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 balandžio 
30 d.                                                                     .

Ar skaičiuojami delspinigiai nuo nesumokėtų mokesčių, jei esu VMI paskelbtame įmonių 
sąraše?



Ar norint atidėti ar išdėstyti mokesčių sumokėjimo terminą reikės mokėti palūkanas?

Mokesčių mokėtojams, kurie yra įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems taikomos 
mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, sudaryta galimybė atidėti ar išdėstyti mokesčius, 
t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) nemokant jokių palūkanų.

Sudaryti MPS be palūkanų galima dėl nepriemokų, kurios susidaro iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Verslo atstovai, kurie patyrė neigiamą poveikį, susijusį su Covid-19, ir turintys galiojančias MPS, 
gali prašyti pakeisti sutartimi numatytas sąlygas (pakeisti mokėjimų grafiką ir / ar neskaičiuoti 
palūkanų). .

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų ir / ar jau sudarytų MPS sąlygų pakeitimo galima 
pateikti iki 2021 m. vasario 28 d.                                .

Prašomoms sudaryti MPS ir / ar jau sudarytų MPS pakeitimui palūkanos netaikomos ne ilgiau kaip 
iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei prašomas ar keičiamas mokestinės nepriemokos išdėstymo 
laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos 
palūkanos. .

Bendras mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai 
nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos.                        .

Mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems taikomos 
mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, sudaryta galimybė atidėti ar išdėstyti mokesčius, 
t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) nemokant jokių palūkanų.

Sudaryti MPS be palūkanų galima dėl nepriemokų, kurios susidaro nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 
m. balandžio 30 d.                                   .

Verslo atstovai  kurie patyrė neigiamą poveikį, susijusį su Covid-19, ir turintys galiojančias MPS 
gali prašyti pakeisti sutartimi numatytas sąlygas (pakeisti mokėjimų grafiką ir / ar neskaičiuoti 
palūkanų). .

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų ir / ar jau sudarytų MPS sąlygų pakeitimo galima 
pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.                                     .

Prašomoms sudaryti MPS ir / ar jau sudarytų MPS pakeitimui palūkanos netaikomos ne ilgiau kaip 
iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei prašomas ar keičiamas mokestinės nepriemokos išdėstymo 
laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos 
palūkanos.  .

Bendras mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai 
nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos.                         .

Mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat yra 
įtraukti į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra 
pratęstas, ir kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, sudaryta 
galimybė atidėti ar išdėstyti mokesčius, t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) 
nemokant jokių palūkanų.                                             .



Kur ir iki kada galima pateikti prašymą norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be 
palūkanų mokesčių atidėjimui ir / ar išdėstymui?

Sudaryti MPS be palūkanų galima dėl nepriemokų, kurios susidaro nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 
2021 m. balandžio 30 d.                                           .

Verslo atstovai, kurie patyrė neigiamą poveikį, susijusį su Covid-19, ir turintys galiojančias MPS, 
gali prašyti pakeisti sutartimi numatytas sąlygas (pakeisti mokėjimų grafiką ir / ar neskaičiuoti 
palūkanų). .

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų ir / ar jau sudarytų MPS sąlygų pakeitimo galima 
pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.                                              .

Prašomoms sudaryti MPS ir / ar jau sudarytų MPS pakeitimui palūkanos netaikomos ne ilgiau kaip 
iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei prašomas ar keičiamas mokestinės nepriemokos išdėstymo 
laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos 
palūkanos. .

Bendras mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai 
nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos.                                        .

Įmonės, patyrusios neigiamas pasekmes dėl Covid-19, kurios įtrauktos į VMI sąrašą iki 
2020-12-31, ir kurioms taikomos mokestinės pagalbos priemonės, privalomus einamuosius 
mokesčius į biudžetą moka teisės aktuose nustatytais terminais.                      .

Jeigu įmonės šiuo metu turimų nesumokėtų mokesčių, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., 
sumas pageidauja išdėstyti dalimis (t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be 
palūkanų), tai padaryti gali pateikdamos prašymą dėl MPS sudarymo per Mano VMI sistemą 
(skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės 
nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).                           .

Kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, 
susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., įmonės gali iki 2021 m. vasario 28 d. (imtinai).

Įmonės, patyrusios neigiamas pasekmes dėl Covid-19, kurios įtrauktos į VMI sąrašą nuo 
2021-01-01, ir kurioms taikomos mokestinės pagalbos priemonės, privalomus einamuosius 
mokesčius į biudžetą moka pagal galimybes.                                .

Jeigu įmonės šiuo metu turimų nesumokėtų mokesčių sumas pageidauja išdėstyti dalimis (t. y. 
sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų), tai padaryti gali pateikdamos prašymą 
dėl MPS sudarymo per Mano VMI sistemą (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių 
apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba 
išdėstymas).  .

Kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, 
susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., įmonės gali iki 2021 m. 
balandžio 30 d. (imtinai).                                    .

Įmonės, kurios buvo įtrauktos į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat yra įtrauktos į 
sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. joms pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir 
kurioms gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, privalomus 
einamuosius mokesčius į biudžetą moka pagal galimybes.                        .



https://www.vmi.lt/evmi/lt/mokestin%C4%97s-nepriemokos-sumok%C4%97jimo-atid%C4%97jimas-arba-i%C5%A1d%C4%97stymas
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Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su prašymu dėl mokestinės paskolos sutarties 
(MPS)?

Jeigu įmonės šiuo metu turimų nesumokėtų mokesčių sumas pageidauja išdėstyti dalimis (t. y. 
sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų), tai padaryti gali pateikdamos prašymą 
dėl MPS sudarymo per Mano VMI sistemą (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių 
apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba 
išdėstymas). .

Kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, 
susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., įmonės gali iki 2021 m. 
balandžio 30 d. (imtinai).                                    .

Covid-19 nulemtas pasekmes patyrusiems verslininkams, esantiems sąrašuose, sudarytuose iki 
2020-12-31, norintiems sudaryti mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių iki 
2020 m. gruodžio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikia tuo atveju, 
kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašo išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 
d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ne ilgiau kaip iki 2021 m. 
vasario 28 d.                                   .

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka 
teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
terminui, o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ilgesniam nei iki 2021 m. 
vasario 28 d. laikotarpiui ir nepriemokų suma yra lygi arba didesnė nei 300 tūkst. €, arba 
sudaryti MPS ilgesniam, nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, prie prašymo reikia pridėti 
papildomus dokumentus: finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti 
mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus 
prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.                        .

Covid-19 nulemtas pasekmes patyrusiems verslininkams, esantiems sąrašuose, sudarytuose nuo 
2021-01-01 ir taip pat įtrauktiems į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., norintiems sudaryti 
mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. balandžio 30 d.), 
papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikia tuo atveju, kai susidariusių 
nepriemokų mokėjimą prašo išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios 
įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka 
teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
terminui, o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ilgesniam nei iki 2021 m. 
birželio 30 d. laikotarpiui ir nepriemokų suma yra lygi arba didesnė nei 300 tūkst. €, arba 
sudaryti MPS ilgesniam, nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, prie prašymo reikia pridėti 
papildomus dokumentus: finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti 
mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus 
prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.                           .



https://www.vmi.lt/manovmi/

Kur pateikti prašymą dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėjimo dalimis?

Verslininkai gali sudaryti mokestinės paskolos sutartį (mokėjimų atidėjimui ar išdėstymui) ir dėl 
gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tai padaryti galima teikiant prašymą per Mano VMI sistemą 
(skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės 
nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).                               .

Kiek laiko bus nagrinėjamas pateiktas prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) 
sudarymo?

Jei pateiktas prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo, – prašymas 
nagrinėjimas iki 30 kalendorinių dienų.                                             .

Ar galiu pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, kai nėra realios (deklaruotos) 
mokestinės prievolės?

Pateikti prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo, mokesčių mokėtojas gali tik 
susidarius prievolei, t. y. pateikus deklaracijas, tačiau ne anksčiau nei 20 dienų iki sueina 
mokesčio mokėjimo terminas.                                     .
Prašymas dėl MPS sudarymo teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą 
> Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas 
arba išdėstymas).                                                  .

Ar būsiu laikomas skolingu biudžetui?

Jeigu dėl Covid-19 neigiamą poveikį patyręs mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į VMI sudarytą 
sąrašą iki 2020-12-31, laikoma, kad jis neskolingas valstybės ir savivaldybių biudžetams bei 
fondams iki 2021 m. vasario 28 d., jeigu mokestinė nepriemoka susidarė laikotarpiu nuo 2020 
m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Jeigu mokestinė nepriemoka susidaro nuo 2021 m. 
sausio 1 d., tokiu atveju, neigiamą poveikį dėl Covid-19 patyręs mokesčių mokėtojas, įtrauktas į 
VMI sąrašą iki 2020-12-31, laikomas skolingu.                          .

Jeigu dėl Covid-19 neigiamą poveikį patyręs mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į VMI sudarytą 
sąrašą nuo 2021-01-01, laikoma, kad jis neskolingas valstybės ir savivaldybių biudžetams bei 
fondams iki 2021 m. birželio 30 d., jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 
d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Jeigu mokestinė nepriemoka susidaro nuo 2021 m. gegužės 1 d., 
tokiu atveju, neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyręs mokesčių mokėtojas, įtrauktas į VMI sąrašą 
nuo 2021-01-01, laikomas skolingu.                                  .

Jeigu dėl Covid-19 neigiamą poveikį patyręs mokesčių mokėtojas buvo įtrauktas į VMI sudarytą 
sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat įtrauktas į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. jam 
pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, laikoma, kad jis neskolingas valstybės ir 
savivaldybių biudžetams bei fondams iki 2021 m. birželio 30 d., jeigu mokestinė nepriemoka 
susidarė nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Jeigu mokestinė nepriemoka 
susidaro nuo 2021 m. gegužės 1 d., tokiu atveju, neigiamą poveikį dėl Covid-19 patyręs mokesčių 
mokėtojas, įtrauktas į VMI sąrašą, laikomas skolingu.                                   .



Jeigu dėl skolingumo biudžetams ir fondams kreipiasi neigiamo poveikio dėl Covid-19 nepatyręs 
mokesčių mokėtojas, kuris nėra įtrauktas į VMI sąrašą, mokesčių mokėtojo skolingumas 
nustatomas bendra tvarka.                                              .

Konsultacijos dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo bei kitų pagalbos priemonių taikymo teikiamos 
mokesčių informacijos centro telefonu 1882, pasirinkus temą „Mokesčių išdėstymas arba 
atidėjimas" (spausti 5).                                                    . 

Kur galiu kreiptis kilus papildomiems klausimams dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo?

Prastovos metu darbdavio darbuotojui mokamas darbo užmokestis gyventojų pajamų mokesčiu 
apmokestinamas tokia pačia tvarka, kaip ir įprastas darbo užmokestis. T. y. darbdavys, 
nepriklausomai nuo to, ar gaus subsidiją, ar ne, nuo darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio, 
pritaikęs neapmokestinamąjį pajamų dydį (kai darbuotojas yra pateikęs prašymą), turi 
išskaičiuoti 20 % gyventojų pajamų mokestį. Darbuotojo iš darbdavio gautomis pajamomis 
laikoma visa apskaičiuota darbo užmokesčio suma, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio subsidija 
bus gauta.                                                      .

Ar keičiasi darbo užmokesčio prastovos metu apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu 
tvarka, jei darbdavys gauna Užimtumo tarnybos paskirtą subsidiją?

Mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems taikomos 
mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, MPS be palūkanų sudarymo galimybės nebus, 
kadangi 2021 m. sausio 25 d. deklaruota mokestinė PVM prievolė susidarys jau po 2020 m. 
gruodžio 31 d.                                                .

PVM prievolė, deklaruota po 2020 m. gruodžio 31 d., turi būti sumokėta laiku. Nesumokėjus 
prievolės, jai taikomi išieškojimo veiksmai nustatyta tvarka.                                        .

2020 m. gruodžio mėn. PVM prievolei mokesčių mokėtojai, kurie įtraukti į VMI sąrašą nuo 
2021-01-01, ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, turės 
galimybę iki 2021 m. balandžio 30 d. sudaryti MPS be palūkanų, nes mokestinės pagalbos 
priemonės taikomos mokestinėms nepriemokoms, kurios susidaro nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2021 m. balandžio 30 d.                                   .

2020 m. gruodžio mėn. PVM prievolei mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI sudarytą 
sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat įtraukti į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. joms 
pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir jiems taikomos mokestinės pagalbos priemonės 
dėl Covid-19, turės galimybę iki 2021 m. balandžio 30 d. sudaryti MPS be palūkanų, nes 
mokestinės pagalbos priemonės taikomos mokestinėms nepriemokoms, kurios susidaro nuo 
2020 m. kovo 16 d. iki 2021 balandžio 30 d.                           .

Ar pagal pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaraciją, kurią pateiksiu 2021 m. sausio 25 d. 
(už 2020 m. gruodžio mėn.), susidariusią mokėtiną PVM prievolę galėsiu atidėti / išdėstyti
(t. y. sudaryti MPS) be palūkanų?                                                      .



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97E35440023E/asr
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Šių mokesčių mokėtojų pateiktiems prašymams dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo 
po 2021 m. vasario 28 d. galios įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti 
mokamos palūkanos.                                       .
Mokestinės paskolos sudarymo taisyklės nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. 
lapkričio 17 d. įsakymu nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį 
nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“.

Jei buvau įtrauktas į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos 
priemonės dėl Covid-19, sąrašą iki 2020-12-31 ir nepatekau į naują sąrašą, sudarytą nuo 
2021-01-01, ir nespėsiu pateikti prašymo dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo 
iki 2021 m. vasario 28 d., ar galėsiu teikti vėliau?                              .

Tokiu atveju, kol dar nepriimtas teigiamas sprendimas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) 
sudarymo, laikoma, kad mokesčių mokėtojas yra skolingas.                         .
Todėl, šiems mokesčių mokėtojams rekomenduojame prašymą sudaryti mokestinės paskolos 
sutartį (MPS) dėl mokestinių nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., teikti anksčiau, nelaukiant 2021 m. vasario 28 d.                               .

Jei buvau įtrauktas į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos 
priemonės dėl Covid-19, sąrašą iki 2020-12-31 ir nepatekau į naują sąrašą, sudarytą nuo 
2021-01-01, , ir prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo (MPS) pateiksiu tik 2021 
m. vasario 28 d., o sprendimą VMI priims per 30 kalendorinių dienų, ar iki sprendimo dėl MPS 
sudarymo priėmimo būsiu laikomas skolingu?                                          .

Kai pateikiamas standartizuotos formos prašymas dėl įtraukimo į naują nukentėjusių nuo Covid-19 
pandemijos sąrašą, mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
balandžio 30 d., prašymo nagrinėjimo metu neišieškomos, tačiau delspinigiai skaičiuojami. Taip 
pat prašymo pateikimas neatleidžia nuo pareigos laiku sumokėti mokestinę prievolę.

Teigiamo sprendimo įtraukti į naują nukentėjusių nuo Covid-19 įmonių sąrašą atveju, delspinigiai 
būtų perskaičiuojami ir anuliuojami, tačiau neigiamo sprendimo atveju, delspinigiai už laiku 
nesumokėtą mokestinę prievolę būtų skaičiuojami už visą laikotarpį nuo prievolės atsiradimo 
dienos iki kol mokestis bus sumokėtas.                                            .

Standartizuotos formos prašymas įtraukti į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą dėl mokestinių 
pagalbos priemonių taikymo (netaikomos palūkanos MPS sudarymo atveju, nevykdomas 
išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių) – nagrinėjamas iki 20 darbo dienų.

Ar prašymo dėl įtraukimo į naują nukentėjusių nuo pandemijos įmonių sąrašą nagrinėjimo 
metu yra taikomos mokestinės pagalbos priemonės - mokestinių nepriemokų išieškojimo 
veiksmų stabdymas, atleidimas nuo delspinigių? Ar reikia sumokėti suėjusio ar artėjančio 
mokėjimo termino mokestinę prievolę?                                   .



2021 m. vasario 1 d. norėsiu teikti prašymą dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
nepriemokos, susidariusios iki 2020 m. gruodžio 31 d., atidėjimo / išdėstymo be palūkanų. 
2021 m. sausio 25 d. pateiksiu PVM deklaraciją už 2020 m. gruodžio mėn., o susidariusią 
mokėtiną sumą sumokėsiu. Į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų sąrašą buvau įtrauktas iki 
2020-12-31, o į naują sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, nepatekau. Ar galėsiu kreiptis dėl 
MPS sudarymo be palūkanų nepriemokai, susidariusiai iki 2020 m. gruodžio 31 d.?

Nurodytu atveju, kreiptis dėl MPS sudarymo be palūkanų nepriemokai, susidariusiai iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. bus galima, tačiau rekomenduojame kreiptis iki naujai (nuo 2021 m. sausio 1 d.) 
susidariusios PVM prievolės sumos sumokėjimo, kadangi sumokėjus PVM sumą, ji būtų įskaitoma 
anksčiau, iki 2020 m. gruodžio 31 d., susidariusiai PVM nepriemokai.                        .

Jei nespėsiu pateikti prašymo dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo iki 2021 m. 
vasario 28 d., ar galėsiu teikti vėliau, nes esu neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių MM 
sąraše? .

Visų mokesčių mokėtojų, nepriklausomai nuo to ar yra įtraukti į patyrusių neigiamą poveikį dėl 
COVID-19 sąrašą, ar ne, pateiktiems prašymams dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo 
po 2021 m. vasario 28 d. galios įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti 
mokamos palūkanos.                                     .
Mokestinės paskolos sudarymo taisyklės nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. 
lapkričio 17 d. įsakymu nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį 
nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“.                        .

Jei prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo (MPS) pateiksiu tik 2021 m. vasario 
28 d., o sprendimą VMI priims per 30 kalendorinių dienų, ar iki sprendimo dėl MPS sudarymo 
priėmimo būsiu laikomas skolingu?

Tokiu atveju, kol dar nepriimtas teigiamas sprendimas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) 
sudarymo, laikoma, kad mokesčių mokėtojas yra skolingas.                                 .
Todėl, rekomenduojame prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) dėl mokėtinų 
mokesčių, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., teikti anksčiau, 
nelaukiant 2021 m. vasario 28 d.                                   .



Koks yra maksimalus nepriemokų išdėstymo (mokestinės paskolos sutarties sudarymo) 
terminas?
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Mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems taikomos 
mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, maksimalus nepriemokų, kurių mokėjimo 
terminas sueina iki 2020 m. gruodžio 31 d., išdėstymo terminas - ne daugiau kaip 5 metai, 
skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.               .
Tačiau, jeigu norima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, tokiu atveju, 
maksimalus nepriemokų išdėstymo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d.                 .

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, 
susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:
išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.
išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos 
palūkanos. .

Nuo 2021 m. kovo 1 d. pateikus prašymą pakeisti iki 2021 m. vasario 28 d. sudarytą MPS dėl 
nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir 
sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.                     .

Mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems taikomos 
mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, maksimalus nepriemokų, kurių mokėjimo 
terminas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo terminas - ne daugiau 
kaip 5 metai, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.             .
Tačiau, jeigu norima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, tokiu atveju, 
maksimalus nepriemokų išdėstymo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d.              .

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, 
susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 
30 d. Tokiu atveju:                       .
išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.
išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos 
palūkanos. .

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. teikiant prašymą sudaryti arba pakeisti sudarytą MPS dėl 
nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., taikomos įprastinės 
MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

Mokesčių mokėtojams, kurie buvo įtraukti į VMI sudarytą sąrašą iki 2020-12-31, ir taip pat 
įtrauktiems į sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 d., t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra 
pratęstas, ir kuriems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, 
maksimalus nepriemokų, kurių mokėjimo terminas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. 
balandžio 30 d., išdėstymo terminas - ne daugiau kaip 5 metai, skaičiuojant nuo prašymo 
pateikimo dienos.                         .
Tačiau, jeigu norima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, tokiu atveju, 
maksimalus nepriemokų išdėstymo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d.                                .



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97E35440023E/asr
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Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, 
susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 
30 d. Tokiu atveju:                     .
išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.
išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos 
palūkanos. .

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. teikiant prašymą sudaryti arba pakeisti sudarytą MPS dėl 
nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.,  taikomos įprastinės 
MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.                                  .

Kai pirmosios įmokos mokėjimą MPS sudarymo metu prašoma atidėti ne ilgiau nei iki 2021 m. 
vasario 28 d., o nepriemokų mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiui, nereikalaujama pateikti juridinio asmens finansinės būklės pagrindimo ir prašymo 
išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimo ir tai patvirtinančių dokumentų, 
taikomos 0 % palūkanos.                                              .

Kai mokėjimų pradžią MPS sudarymo atveju prašoma atidėti ilgesniam nei iki 2021 m. vasario 28 
d., o nepriemokų mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui,  
o bendra juridinio asmens prašoma išdėstyti nepriemokų suma:
iki 300 tūkst. €, tai papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, taikomos 0 % palūkanos.
lygi ar didesnė nei 300 tūkst. €, reikalaujama pateikti papildomus dokumentus: finansinę įmonės 
būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui 
pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus 
dokumentus taikomos 0 % palūkanos.                                                .

Kai MPS sudarymo metu mokestinę nepriemoką prašoma išdėstyti ilgesniam nei 2022 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpiui (bet ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui), papildomus dokumentus 
(finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam 
laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui 
reikalingus dokumentus) pridėti reikia, nepriklausomai nuo to, kokia yra prašoma išdėstyti 
mokestinės nepriemokos suma. Atidėjimo ir išdėstymo laikotarpiui iki 2022-12-31 MPS taikomos 
0 % palūkanos, išdėstymo laikotarpiui nuo 2023-01-01 pradedamos taikyti įprastos palūkanos
(0,01 %).                                                        .

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka 
teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. pateikus prašymą pakeisti iki 2021 m. vasario 28 d. sudarytą MPS dėl 
nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir šios 
MPS sudarymo metu.                           .

Ar galima mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą iki 2020-12-31, ir kuriems 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, atidėti nepriemokų, susidariusių iki 
2020 m. gruodžio 31 d., pirmųjų mokėjimų pradžią mokestinės paskolos sutarties (MPS) 
sudarymo metu? Kokiais atvejais reikia pateikti papildomus dokumentus?

1.

3.

2.



https://www.vmi.lt/evmi/lt/mokestin%C4%97s-nepriemokos-sumok%C4%97jimo-atid%C4%97jimas-arba-i%C5%A1d%C4%97stymas
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Kai pirmosios įmokos mokėjimą MPS sudarymo atveju prašoma atidėti ne ilgiau nei iki 2021 m. 
birželio 30 d., o nepriemokų mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiui, nereikalaujama pateikti juridinio asmens finansinės būklės pagrindimo ir prašymo 
išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimo ir tai patvirtinančių dokumentų, 
taikomos 0 % palūkanos.                                            .

Kai mokėjimų pradžią MPS sudarymo metu prašoma atidėti ilgesniam nei iki 2021 m. birželio 30 
d., o nepriemokų mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui,  
o bendra juridinio asmens prašoma išdėstyti nepriemokų suma:                             .
iki 300 tūkst. €, tai papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, taikomos 0 % palūkanos.
lygi ar didesnė nei 300 tūkst. €, reikalaujama pateikti papildomus dokumentus: finansinę įmonės 
būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui 
pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus 
dokumentus taikomos 0 % palūkanos.                                              .

Kai MPS sudarymo metu mokestinę nepriemoką prašoma išdėstyti ilgesniam nei 2022 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpiui (bet ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui), papildomus dokumentus 
(finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam 
laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui 
reikalingus dokumentus) pridėti reikia, nepriklausomai nuo to, kokia yra prašoma išdėstyti 
mokestinės nepriemokos suma. Atidėjimo ir išdėstymo laikotarpiui iki 2022-12-31 MPS taikomos 
0 proc. palūkanos, išdėstymo laikotarpiui nuo 2023-01-01 pradedamos taikyti įprastos palūkanos 
(0,01 %).                                          .

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka 
teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Jeigu įmonė prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) ilgesniam nei iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpiui ir jei atidedama ar išdėstoma suma yra:                                     .
iki 300 tūkst. €, užtikrinimo priemonių nereikalaujama.                .
lygi ar didesnė nei 300 tūkst. €, mokesčių administratorius gali pareikalauti Civilinio kodekso 
nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar 
garantija. .

Jeigu mokesčių mokėtojas prašo sudaryti MPS,  nepriklausomai nuo to, ar prašo atidėti, ar ne, 
mokėjimų pradžią, ir išdėstyti mokėjimus ne ilgesniam terminui nei iki 2022-12-31, 
užtikrinimo priemonių nereikalaujama.                            .

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka 
teisę atskirais atvejais prašyti užtikrinimo priemonių.                              .

Ar galima mokesčių mokėtojams, kurie įtraukti į VMI sąrašą nuo 2021-01-01, ir kuriems 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, atidėti nepriemokų, susidariusių nuo 
2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., pirmųjų mokėjimų pradžią mokestinės 
paskolos sutarties (MPS) sudarymo metu? Kokiais atvejais reikia pateikti papildomus 
dokumentus? .

Kokiais atvejais, teikiant prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, reikia užtikrinti 
mokestinių nepriemokų sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija?

1.

3.

2.



Kai nevykdomos mokestinės paskolos sutartyje (MPS) nurodytos sąlygos, mokesčių 
administratorius turi teisę nutraukti sudarytą mokestinės paskolos sutartį prieš tai išsiuntęs 
įspėjimą apie ketinimą nutraukti MPS.                                    .

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu įmokų pagal mokestinės paskolos sutartyje nurodytą 
grafiką?

https://www.vmi.lt/manovmi/

Išnagrinėjus prašymą sudaryti MPS, kuris pateiktas per Mano VMI, priimamas mokesčių 
administratoriaus sprendimas su kuriuo per 10 darbo dienų (jeigu nėra papildomų sąlygų, 
pavyzdžiui, sumokėti antstoliui vykdomąsias bylos išlaidas arba sumokėjimą užtikrinti hipoteka, 
įkeitimu, laidavimu, garantija)  reikia susipažinti prisijungus prie Mano VMI sistemos. Susipažinus 
su sprendimu, suformuojama MPS, kuri įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo mokesčių mokėtojas ir 
mokesčių administratorius.                                        .

Veiksmų seka, kaip reikia pasirašyti MPS per Mano VMI:                         .
prisijungus prie Mano VMI sistemos, pagrindiniame lange, skiltyje „Atliktini veiksmai“  reikia 
paspausti aktyvią nuorodą „VMI FR0284 Mokestinės paskolos sutartis“ ir susipažinti su sprendimu 
išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, paspaudžiant aktyvią sprendimo išdėstyti nuorodą 
ir peržiūrint dokumento turinį.                      .
susipažinus su sprendimu bus suformuota MPS, kurią turėsite pasirašyti.  Pagrindiniame Mano VMI 
lange atsiradus atliktinam veiksmui „Pasirašyti mokestinės paskolos sutartį“, reikia paspausti šią 
nuorodą ir paspausti mygtuką „Pasirašyti sutartį be el. parašo“.            .
atlikus aukščiau minėtus veiksmus MPS bus užregistruota ir pradės galioti MPS sutartyje nustatytos 
sąlygos. .

Sudarytų MPS sąrašą galima rasti Mano VMI sistemoje (skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė > Kiti 
duomenys > Mokestinės paskolos sutartys).                                       .

Kaip pasirašyti mokestinės paskolos sutartį (MPS) per Mano VMI?


