Subsidijos savarankiškai dirbantiems: atsakymai į klausimus

2019 m. ir 2020 m. vykdžiau veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir pagal verslo
liudijimą, abi veiklos buvo apribotos. Ar galėsiu gauti 2 subsidijas?
Ne, dvi subsidijos išmokėtos nebus. Bus mokama viena subsidija, kurią apskaičiuojant bus sudėtas
apskaičiuotas pajamų mokestis nuo 2019 m. apmokestinamųjų individualios veiklos pagal pažymą
pajamų ir fiksuotas pajamų mokestis, sumokėtas už 2019 m. galiojusius verslo liudijimus.
Pasak mokesčių inspekcijos, subsidijos dydis negalės būti mažesnis kaip 100 Eur ir ne didesnis kaip
10 926 Eur (18 MMA, galiojusios 2020 m.).
Mano paraiška subsidijai gauti buvo nepriimta, nes nepateikiau pajamų mokesčio
deklaracijos už 2020 m. Ar galiu pateikęs deklaraciją vėl teikti paraišką?
Taip, pateikus deklaraciją galėsite pateikti naują paraišką subsidijai gauti.
Vykdau kelias individualias veiklas pagal pažymą. Iš vykdomų veiklų viena įtraukta į
ribojamų veiklų sąrašą, o kitos - ne. Ar galiu teikti paraišką subsidijai gauti?
Taip, paraišką subsidijai gauti galite teikti. Svarbu, kad būtų tenkinamos ir kitos sąlygos.
Mano veikla 2019 metais buvo nuostolinga. Ar galiu gauti subsidiją, jei mano vykdyta veikla
patenka į ribojamų veiklų sąrašą?
Taip, galėsite gauti minimalią 100 Eur subsidiją, jei atitinkate visas subsidijos gavimo sąlygas.
2019 metais vykdžiau prekybos individualią veiklą pagal pažymą, kurią nutraukiau 2019 m.
gruodžio mėnesį. Apskaičiuota pajamų mokesčio suma - 1750 Eur. 2020 metais prekybos
veiklai išsiėmiau verslo liudijimą.
Koks bus subsidijos dydis?
Kadangi subsidijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, koks pajamų mokestis buvo
apskaičiuotas 2019 m., tai galimos skirti subsidijos dydis bus 1750 Eur.
Ar nuo gautos subsidijos turėsiu mokėti pajamų mokestį?
Ne, pajamų mokesčio mokėti nereikės. Gauta subsidija priskiriama prie neapmokestinamųjų pajamų
pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą.
2020 m. turėjau verslo liudijimą 051 „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma už vieną
objektą (išskyrus apgyvendinimo paslaugas arba nakvynės ir pusryčių paslaugas)“. Patalpas
nuomojau trumpam laikui - turistams. Ar galiu gauti subsidiją?
Ne, negalite, kadangi nekilnojamo turto nuoma nelaikoma individualia veikla.
2019 m. ir 2020 m. vykdžiau individualią veiklą pagal pažymą, kuri yra įtraukta į ribojamų
veiklų sąrašą.
Pasinaudojau VMI suteikta galimybe ir mokėtiną pajamų mokestį už 2019 m. išsidėliojau
dalimis, t. y. sudariau mokestinės paskolos sutartį. Ar skaičiuojant subsidiją, bus atsižvelgta
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tik į faktiškai sumokėtą pajamų mokestį iki paraiškos pateikimo, ar bus žiūrimas
apskaičiuotas pajamų mokestis.
Pasak VMI, subsidijos dydis priklausys nuo apskaičiuoto, o ne faktiškai sumokėto pajamų
mokesčio.
2020 m. pardaviau butą, kurio neišlaikiau nuosavybėje 10 metų ir jame nebuvau deklaravęs
savo gyvenamosios vietos. Jį pardaviau už 150 000 Eur. Įsigijau jį už 125 000 Eur. Ar
vertinant mano 2020 m. gautas apmokestinamąsias pajamas bus įtraukta visa 150 000 Eur
suma?
Ne. Vertinant Jūsų 2020 m. gautas apmokestinamąsias pajamas bus atsižvelgiama tik į skirtumą,
gautą iš buto pardavimo pajamų atėmus jo įsigijimo išlaidas. Pateiktu atveju, į apmokestinamąsias
pajamas bus įtraukiama 25 000 eurų suma.
Ar prie paraiškos turiu pridėti kokius nors papildomus dokumentus?
Prie paraiškos jokių papildomų dokumentų pridėti nereikia.
Ar manęs gali paprašyti pateikti kokius nors dokumentus paraiškos vertinimo procese?
LVPA, nustačiusi, kad Jūsų paraiškoje pateikta netiksli informacija (duomenys), elektroniniu paštu,
nurodytu paraiškoje, gali paprašyti pateikti trūkstamą informaciją (duomenis).

VMI prie FM informacija.

