
Mokestinės pagalbos priemonės

Finansinių sunkumų turintiems nuo energetinės krizės nukentėjusiems MM taikomos 
mokestinės pagalbos priemonės:

▪ stabdomas arba nepradedamas mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. 
spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., išieškojimas; 

▪ atleidžiami nuo mokestinės nepriemokos delspinigių, kurie apskaičiuojami už 
laikotarpį nuo 2022 m. spalio 7 d. iki  2023 m. balandžio 30 d., mokėjimo; 

▪ atleidžiami 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.

c

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. 

spalio 31 d. įsakymas Nr. VA-83 „Dėl Finansinių sunkumų turinčių, nuo energetinės krizės 

nukentėjusių mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, kriterijų 

nustatymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/evmi/mokestine-pagalba

https://www.infolex.lt/ta/804856
https://www.vmi.lt/evmi/mokestine-pagalba


c

Kam gali būti taikoma pagalba?

▪ Juridiniams asmenims 

▪ Fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą

Kreipiantis dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo reikia

atitikti nustatytus kriterijus.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. vasario 28 d. per Mano VMI 

(Paslaugos  Kitos paslaugos).



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.



▪ 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.

FA Kriterijai



Paraiškos vertinimas

▪ Paraiškos vertinimo metu stabdomas arba nepradedamas mokestinės nepriemokos, 
susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., išieškojimas.

▪ Apie VMI priimtą sprendimą dėl paraiškos tenkinimo/netenkinimo mokesčių mokėtojai 
informuojami per Mano VMI.

▪ VMI gali paprašyti pateikti dokumentus, kurie pagrindžia paraiškoje nurodytus 
duomenis, per 10 darbo dienų. Jei dokumentai nepateikiami, paraiška netenkinama.

Netenkinus paraiškos:

vykdomas mokestinės nepriemokos išieškojimas.

Tenkinus paraišką:

taikomos mokestinės pagalbos priemonės.



▪ 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 iki 2023 m. balandžio 30 d. 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.

Nepriemoką turi sumokėti iki 2023 m. balandžio 30 d.



▪ 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.

Prašymai sudaryti MPS iki 2023 m. balandžio 30 d.



c

JA ir FA su prašymu turi pateikti dokumentus apibūdinančius mokesčių mokėtojo finansinę 
būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės. Detali informacija 
apie reikalavimus teikiamam prašymui skelbiama: https://www.vmi.lt/evmi/prasymas-
atideti-arba-isdestyti-mokestine-nepriemoka.

Papildomi dokumentai gali būti neteikiami, jei prašoma mokestinės nepriemokos 
mokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis ne ilgesniam nei iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiui, o prašoma išdėstyti mokestinė nepriemoka, susidariusi nuo 2022 m. spalio 7 
d. iki 2023 m. balandžio 30 d.:

▪ FA, vykdančių individualią veiklą, yra ne didesnė nei 10 000 Eur;

▪ JA - ne didesnė nei 100 000 Eur.

Tačiau mokesčių administratorius gali mokesčių mokėtojo paprašyti per 10 
darbo dienų pateikti papildomus dokumentus.

Reikalavimai prašymams sudaryti MPS

https://www.vmi.lt/evmi/prasymas-atideti-arba-isdestyti-mokestine-nepriemoka


c

Pagalba nutraukiama, kai:

▪ nukentėję asmenys įtraukiami į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių mokesčių mokėtojų 
sąrašą (pagal MAĮ 40¹ straipsnį).

▪ Kai JA įgyja vieną iš statusų - bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, likviduojamas dėl bankroto, 
inicijuojamas likvidavimas; o FA įgyja bankrutuojančio asmens statusą. 

▪ Kai JA pradeda vykdyti ar FA pradeda vykdyti atitinkamai Aprašo 7.2 ar 9.2 papunkčiuose nurodytą veiklą. 

▪ JA (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, žemės ūkio bendrovė, viešoji įstaiga) neturi įdarbinto bent vieno 
darbuotojo dviejų iš eilės einančių mėnesių pirmą darbo dieną. 

▪ JA ir FA yra taikomos tarptautinės sankcijos.

▪ JA pats inicijuoja nemokumo procesą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 
nustatyta tvarka. 

▪ atlikus vertinimą ir nustačius, kad JA išmokėjo dividendus nuo 2022 m. spalio 7 d. mokestinės pagalbos taikymo 
laikotarpiu, JA ar FA neatitinka kitų Apraše nurodytų reikalavimų arba nepateikė prašomų dokumentų.

Taikomų mokestinės pagalbos priemonių monitoringas

Nutraukus mokestinės pagalbos priemonių taikymą JA ir FA, nuo mokestinės pagalbos priemonių 

nutraukimo dienos skaičiuojami delspinigiai, vykdomas išieškojimas MAĮ nustatyta tvarka, jei 

buvo sudaryta MPS be palūkanų, palūkanos skaičiuojamos už visą naudojimosi šia MPS laikotarpį.


