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Entreprenerio
sąskaita
bankinė sąskaita, skirta
savarankiškai dirbantiems
asmenims

Pavedimai į šią sąskaitą yra
automatiškai apskaitomi kaip
pajamos iš individualios veiklos.
Išlaidos (kaip leidžiami atskaitymai)
negali būti apskaitytos.

Pajamų ir išlaidų apskaita

Estijos mokesčių valdyba pavedimų
informaciją gauna esamuoju laiku.
Mokesčiai (fiksuotas procentinis
tarifas) nuskaičiuojami automatiškai
nuo kiekvienos įplaukos į sąskaitą

Mokesčiai

Mokesčių mokėtojas, atsidaręs šią
sąskaitą, automatiškai gauna teisę
verstis individualia veikla (ribotos
apimties). Sąskaitos turėtojas šia
sąskaita gali naudotis asmeniniams
atsiskaitymams, išgryninti pinigus,
atlikti pervedimus, jam yra
išduodama debetinė/kreditinė kortelė

Kitos paslaugos



Nauda savarankiškai dirbančiam:
- nebereikia vesti individualios veiklos apskaitos;
- nebereikia išrašyti sąskaitų faktūrų/kvitų, nebent pageidauja
klientas;
- mokesčiai apskaičiuojami ir pervedami automatiškai.
 
Nauda viešajam sektoriui:
- esamuoju laiku gaunama informacija apie mokesčių mokėtojų
vykdomus sandorius;
- esamuoju laiku nuskaitomi GPM, VSD ir PSD mokesčiai;
- mažėja nuslepiamų mokesčių dalis;
- didėja gyventojų pasitenkinimas reguliacine verslo aplinka;
- ekonomika veikia efektyviau.
 
Nauda komerciniams bankams:
- efektyviau pirminėse verslo stadijose identifikuojami
pradedantieji verslininkai;
- užmezgamas glaudus partnerystės ryšys su pradedančiais
verslininkais;
- išplėstas teikiamų paslaugų spektras: pirmoji paslauga, skirta
išskirtinai savarankiškai dirbantiems asmenims.

Revoliucinis požiūris į
individualios veiklos apskaitą



2020 entreprenerio bankinės sąskaitos
paslaugą pradeda teikti kiti Estijos
bankai

Priimamas
Entreprenerio
bankinę sąskaitą
reglamentuojantis
teisės aktas

2018
Startuoja Entreprenerio
sąskaita (pilotinis
projektas su LHV banku)

2019 sausis

Estijos Finansų ministerija
inicijuoja viešojo ir
privataus sektorių
partnerystės projektą

2017

Chronologija
 



Kaip veikia
Entreprenerio bankinė
sąskaita?
 Sąskaitos atidarymas1.

Sąskaita atidaroma kaip ir bet kuri kita sąskaita
banke. Ją atdaryti gali bet kuris leidimą Estijoje
gyventi turintis asmuo. Atsidarius sąskaitą
automatiškai yra išduodamas leidimas verstis
ekonomine veikla.

2. Naudojimasis sąskaita
Sąskaita galima naudotis kaip bet kuria kita
bankine sąskaita. Sąskaitos savininkas gali
daryti nemokamus pavedimus tarp savo
sąskaitų, atlikti mokėjimus bei išsigryninti
sąskaitoje esančius pinigus. Tačiau kiekviena
įplauka yra automatiškai apmokestinama
Entreprenerio mokesčio tarifu

3. Mokesčiai
Į šią sąskaitą gaunamoms pajamoms yra taikomas
progresinis mokesčių tarifas. Metinėms pajamoms
esant iki EUR 25 000, kiekviena įplauka į šią sąskaitą
yra automatiškai apmokestinama 20% tarifu (į šį
mokestį įeina GPM, PSD ir VSD). Nuo EUR 25 000 iki
EUR 40 000 taikomas 40% tarifas. Metinėms
pajamoms esant virš EUR 40 000, asmuo nebegali
vykdyti ekonominės veiklos supaprastintomis
Entreprenerio sąskaitos sąlygomis. Jeigu sąskaitos
turėtojas mokėjimą gauna iš juridinio asmens,
mokantis juridinis asmuo turi papildomai sumokėti
25% Entreprenerio sąskaitos mokestį. Šis
apmokestinimas taikomas siekiant, jog Entreprenerio
sąskaita nepakeistų tradicinių darbo santykių

2. Duomenų mainai tarp banko ir
mokesčių inspekcijos
Duomenys apie į sąskaitą gautas įplaukas (mokėtojo ir
gavėjo duomenys, data, gauta pinigų suma) esamuoju
laiku iš banko yra persiunčiama mokesčių inspekcijai.
Mokesčių inspekcija gavusi šiuos duomenis automatiniu
būdu iš sąskaitos nuskaičiuoja mokėtinus mokesčius.



20 000 EUR

<10 000 EUR

IT integracijos sukurtos per
<6mėn.

VIEŠOJO SEKTORIAUS INVESTICIJA

LHV INVESTICIJA

Paslaugos
sukūrimo kaštai
Paslauga pradėta teikti be didesnių finansinių
investicijų - šiai paslauga teikti pritaikytos jau
egzistuojančios duomenų mainų tarp banko ir
mokesčių administratoriaus sistemos



- Per pirmus metus pilotinės paslaugos naudotojų
skaičius išaugo iki ~2000.
- Paslaugą savo vairuotojams planuoja
rekomenduoti Bolt ir kitos pavežėjų platformos.
- Paslaugą 2020 m. planuoja pradėti teikti kiti
bankai.
 

Rezultatai



Daugiau informacijos:
https://www.lhv.ee/en/entrepreneur-account 
 

 


