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Pasiūlymas Lietuvai



Pasiūlymas Lietuvai - Individualios veiklos 
bankinė sąskaita (pirmas projekto etapas)
• Skirta asmenims, vykdantiems individualią veiklą (VL arba IVD), ne PVM mokėtojams.

• Apyvarta apskaitoma automatiškai pagal gaunamus bankinius pavedimus (nebelieka 
būtinybės vesti apskaitos žurnalo, išrašinėti SF).

• Grynieji pinigai – į IV sąskaitą įkėjus grynuosius pinigus, jie yra taip pat apskaitomi kaip 
apyvarta (saugikliai: riboti leidžiamą maksimalią sumą? Prievolė išrašyti SF mokėjimą 
gavus grynaisiais?).

• Taikoma 30% leidžiamų atskaitymų taisyklė.

• Fiksuotas mokesčių tarifas (5% GPM, 19,5% PSD ir VSD) nuskaitoma automatiškai nuo 
kiekvienos įplaukos į IV sąskaitą. Likusi dalis GPM nuskaitoma pateikus metinę pajamų 
deklaraciją.

• Vėlesniuose etapuose šią IV sąskaitą būtų galima pritaikyti ir PVM mokėtojams, taip pat 
tiems asmenims, kurie netaiko 30% leidžiamų atskaitymų taisyklės.

• Uber, Bolt, Wolt pavežėjai, taip pat Airbnb nuomotojai, Treatwell grožio specialistai, prekiaujantys 
per e-prekybos platformas (Ebay, Etsy ir t.t.) ir kt. galėtų būt įpareigoti visas pajamas gauti į šią 
sąskaitą.



Ar Lietuvai šis modelis būtų tinkamas?
• Naudotojai:

• Prognozuojamas naudotojų skaičius:

~100 000 naudotojų
• MAX: ~180 000 naudotojų

• MIN: ~40 000 naudotojų

• Taiko 30% atskaitymus – 90 000 asmenų, turi verslo liudijimą – 90 000 asmenų.

• Savarankiškai dirbančių asmenų apklausos rezultatai (2020 m. vasaris):

• 70% respondentų 80%-100% apmokėjimų gauna el. būdu į savo banko sąskaitą
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I.APS

Atsidarius IV sąskaitą būtų automatiškai išduodamas leidimas verstis
individualia veikla

Visi mokėtini mokesčiai būtų apmokami automatiškai iš jūsų IV sąskaitos

VMI ir SODRA automatiškai apskaičiuotų visus jūsų mokėtinus mokesčius
pagal IV sąskaitos duomenis

Visos įplaukos į jūsų IV banko sąskaitą ir išlaidos būtų apskaitomos
automatiškai (jums nebereikėtų vesti apskaitos žurnalo)

Ar naudotumėtės/naudojatės šia paslauga? (atsakiusieji "Taip, naudočiausi")



Ar Lietuvai šis modelis būtų tinkamas?

• Bankai:
• Swedbank atstovai išreiškė norą teikti šią paslaugą

• IT infrastruktūra:
• Bankai jau dabar yra pasirengę teikti duomenis VMI (reikalingos nedidelės korekcijos)
• Reiktų minimalių pakeitimų VMI ir SODROS sistemose

• Teisinė bazė:
• 30% leidžiami atskaitymai

• LR Finansų ministro įsakymuose dėl gyventojų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo 
(Nr. 1k-040 ir Nr. 415) pakeitimai:

• kai Lietuvoje veikiančios licencijuotos kredito įstaigos esamuoju laiku pateikia duomenis VMI ir SODRAI 
apie IV vykdančio asmens gautas pajamas už individualią veiklą (pateikiami duomenys turėtų apimti –
data, siuntėjo duomenys, gavėjo duomenys, pervedama pinigų suma), nėra būtina vesti pajamų ir išlaidų 
žurnalo bei išrašyti sąskaitos faktūros (nebent klientas paprašytų šio dokumento). Tokiu būdu savo 
apskaitą vedantys savarankiškai dirbantys asmenys privalėtų taikyti 30% leidžiamų atskaitymų taisyklę.



Paslaugos kaštai ir nauda

• Kaštai: pilotinis – 15 000 EUR; pilnos apimties – 50 000 EUR
• Kaštų skaičiavimai – preliminarūs. Tikslesniems apskaičiavimams atlikti reikia VMI ir SODROS IT 

sistemas išmanančio eksperto vertinimo.

• Nauda:
• Savarankiškai dirbantiems asmenims: 100 000x18hx8,2EUR= 

15 milijonų EUR sutaupymų metams
• Valstybei:

• Esamuoju laiku sumokami mokesčiai
• Mažesni kontrolės kaštai
• Trumpėja ekonomikos ciklai
• Efektyvesnė dalinimosi ekonomikos (Uber, Wolt, Airbnb) kontrolė:

• Problema: užsienyje registruotos platformos nelinkusios pateikti savo dalyvių duomenų. Teisinės priemonės 
neefektyvios.

• Sprendimas: kontrolės priemonės perkeliamos nuo platformų ant fizinių asmenų. Fiziniai asmenys įpareigojami bankinius 
pavedimus iš platformų gauti į IV bankinę sąskaitą 

• Gerėja VMI viešasis įvaizdis (straipsniai Lietuviškoje ir kitų šalių spaudoje, inovatyvios paslaugos pristatymas 
tarptautiniuose renginiuose, kt.)

• Bankams



Klausimai ir diskusija

• Pranešėjas – Eglė Čeponytė

• Egle.Ceponyte@kurklt.lt

• Egle.Ceponyte@gmail.com
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