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VMI teikiamos mokestinės pagalbos priemonės nuo 
COVID-19 nukentėjusiems mokesčių mokėtojams
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Mokestinės paskolos sutartis (MPS): su VMI 
sudaroma sutartis, kuria nustatomas jau 
mokėtino mokesčio mokėjimo grafikas bei 
kitos mokėjimo atidėjimo sąlygos. 

Mokestinė pagalba (įskaitant galimybę 
sudaryti MPS lengvatinėmis sąlygomis) 
teikiama tik nuo COVID-19 nukentėjusiems 
mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į 
nukentėjusiųjų (pirmąjį ir / ar antrąjį) 
sąrašus. 

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/628635/Covid-19-JA-07-28_spaudai.xlsx/ac536153-8845-0df6-659b-55af15a8e374?t=1596022885157
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/694976/S%C4%85ra%C5%A1as_atid%C4%97jimai2_spaudai_01_13.xlsx/10c716bd-b4db-e1af-aa08-13bc5d45abae?t=1610527075844
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Ar galite pasinaudoti VMI 
teikiama mokestine 

pagalba?

Jeigu Jūsų įmonė neįtraukta į nei vieną iš sąrašų, galite teikti VMI prašymą dėl įtraukimo į 
antrąjį sąrašą.

Jūsų įmonė 
buvo įtraukta:

Į pirmąjį 
sąrašą

Į antrąjį 
sąrašą

Į abu 
sąrašus

Taikomos 
pagalbos 

priemonės dėl 
iki 2020-12-31 

susidariusių 
nepriemokų. 

Galite sudaryti 
MPS lengvatine 

tvarka iki 
2021-02-28.

Taikomos 
pagalbos 

priemonės dėl 
2021-01-01 – 
2021-04-30 
susidariusių 
nepriemokų. 

Galite sudaryti 
MPS lengvatine 

tvarka iki 
2021-06-30.

Atitinkamais 
terminais ir 
sąlygomis 
taikomos 
pagalbos 

priemonės 
abiejų 

laikotarpių 
nepriemokoms. 

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/694976/S%C4%85ra%C5%A1as_atid%C4%97jimai2_spaudai_01_13.xlsx/10c716bd-b4db-e1af-aa08-13bc5d45abae?t=1610527075844
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/628635/Covid-19-JA-07-28_spaudai.xlsx/ac536153-8845-0df6-659b-55af15a8e374?t=1596022885157
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/694976/S%C4%85ra%C5%A1as_atid%C4%97jimai2_spaudai_01_13.xlsx/10c716bd-b4db-e1af-aa08-13bc5d45abae?t=1610527075844


Bendra informacija
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• Mokestinės paskolos sutarties (MPS) laikotarpis negali būti 
ilgesnis kaip 5 metai nuo nepriemokos susidarymo. 

• Pirmosios įmokos pagal MPS mokėjimas gali būti atidėtas iki 1 
metų. 

Nuo COVID-19 nukentėjusiems mokesčių mokėtojams: 

• Neinicijuojamas/ nevykdomas mokestinių nepriemokų 
išieškojimas. 

• Neskaičiuojami delspinigiai už mokesčio nepriemokas. 

• Galima teikti prašymus sudaryti MPS lengvatine tvarka (VMI turi 
teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus ar užtikrinti MPS 
vykdymą). 

• Nukentėję mokesčių mokėtojai nebus laikomi skolingi valstybės ir 
savivaldybės biudžetams bei fondams. 

• Iki 2021-02-28Įtrauktiems į 1 
sąrašą

• Iki 2021-06-30Įtrauktiems į 2 
sąrašą



MPS sudarymo sąlygos Ar sumokėsite visą sumą pagal 
MPS iki 2022-12-31?

MPS suma siekia iki 300 000 EUR 
(fiziniam asmeniui – 100 000 EUR)?

Ar pradėsite mokėti ne vėliau 
kaip 2021-02-28 (2021-06-30*)?

MPS suma siekia iki 300 000 EUR 
(fiziniam asmeniui – 100 000 EUR)?

Taip Ne

Taip

Ne

Taip

MPS netaikomos 
palūkanos; 

Reikia pateikti 
papildomus 
dokumentus; 

Užtikrinimo priemonės 
įprastai netaikomos.

Nuo 2023-01-01 
taikomos 0,01 % 

palūkanos; 
Reikia pateikti 

papildomus 
dokumentus; 

Užtikrinimo priemonės 
įprastai netaikomos.

Nuo 2023-01-01 
taikomos 0,01 % 

palūkanos; 
Reikia pateikti 

papildomus 
dokumentus; 

Gali būti taikomos 
užtikrinimo priemonės.

MPS netaikomos 
palūkanos; 

Nereikalingi papildomi 
dokumentai; 

Netaikomos užtikrinimo 
priemonės.

Ne

Taip Ne

* - jei esate antrajame sąraše.

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/694976/S%C4%85ra%C5%A1as_atid%C4%97jimai2_spaudai_01_13.xlsx/10c716bd-b4db-e1af-aa08-13bc5d45abae?t=1610527075844
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