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NUTARIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOSVYRIAUSYBES 2OO}M.LAPKRIdIO 19 D.
NUTARIMO NR. 1797,,DtIL VERSLO LIUDIJIMU ISDAVIMO GYVENTOJAMS
TAISYKLIV IR VEIKLV, KURIOM-ISGALI BqTI VEREIAMASI TURINT vERSLo
LIUDIJIM.{, RUSIV S4RASO6,PAKEITIMO
2019m.
d. Nr.
Vilnius
LietuvosRespublikosVyriausybe
n u t a r i a:
1. Pakeisti Lietuvos RespublikosVyriausybes 2002 m. lapkridio l9 d. nutarim4 Nr. 1797
,,Del Verslo liudijimq i5davimogyventojamstaisykliq ir Veiklq, kuriomis gali briti verdiamasiturint
verslo liudijim4, ruSiqs4raSo":
1. 1. Pakeisti2.4.1papunktiir j i i5destytitaip:
,,2.4.1. nuo g)'ventojq, isigijusitl paslaugq ir gamybos verslo liudijimus, pajamq, kurios
gautosgi5 juridiniq asmene;ir kurios vir5ija 4 500 eury per mokestinilaikotarpi (i 4 500 eury sum4
iskaidiuojamos i5 juridiniq asmenq gautos visuose paslaugq ir gamybos verslo liudijimuose
nurodytq rd5iq veiklos pajamos);jeigu Sios gyventojo i5 juridiniams asmenims parduotq savo
gamybos prekiq ir suteiktq paslaugq gautos veiklos pajamos yra didesneskaip 4 500 eury per
mokestini laikotarpi, pajamq dalis, virSijanti 4 500 eurq sum4, apmokestinamakaip individualios
veiklos pajamos,kurioms taikomas Lietuvos Respublikosgyventojq pajamq mokesdioistatymo 6
straipsnio3 I dalyje nustatytaspajamqmokesdiotarifas;".
1.2.Pakeist|2.4.2.lpapunktiirji iSdestytitaip:
,,2.4.2.1.parduodantprekesjuridiniams asmenimsir gyventojamsjq individualios prekybos
veiklos tikslais, kurios virSija4 500 eurLlper mokestini laikotarpi (i 4 500 eunl sum4iskaidiuojamos
visos i5 gyventojamsjq individualios prekybos veiklos tikslais parduotq prekiq, i5skyrus savo
gamybos prekes, ir visos i5 juridiniams asmenimsparduotq prekiq ir suteiktq paslaugq gautos
pajamos);jeigu Siosgyventojo i5 juridiniams asmenimsparduotqprekiq ir suteiktq paslaugq,taip
pat i5 gyventojamsjq individualios prekybos veiklos tikslais parduotq prekiq, i5skyrus savo
gamybos prekes, gautospajamos yra didesneskaip 4 500 eury per mokestini laikotarpi, pajamq
dalis, vir5ijartti 4 500 eurq sum4, apmokestinamakaip individualios veiklos pajamos, kurioms
taikomas Lietuvos Respublikos gyventojq pajamq mokesdio istatymo 6 straipsnio 3 1 dalyje
nustatytaspajamq mokesdiotarifas;".

1.3.Papildyti2.8.papunkdiu:
,,2.8. Atskiras

fiksuoto

dydZio

pajamq

mokestis isigyjant

verslo

liudijim4

gyvenamosios paskirties patalpq nuomai mokamas ui kiekvien4 gyvenamosios paskirties
objekt4, iregistruot4 (registruotin4) Nekilnojamojo turto registre."
1.4.Pakeisti4.2.2papunktiir ji i5destltitaip:
,,4.2.2.duomenqteikimo sutartyje nustatytatvarka teikti Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybai prie Socialinesapsaugosir darbo ministerijos (toliau - Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba), Lietr*ves-da*be-bi+*ai-UZimtumo tarnybai prie Socialines apsaugosir
darbo ministerijos ir kitoms atitinkam4 veikl4 kontroliuojandiomsinstitucijoms informacrj4 apie
gyventojus, isigijusius verslo liudijimus, ir gyventojus, kurie nutrauke verslo liudijime ira5ytos
rdSiesveikl4 ar kuriq vykdyta verslo liudijime ira5ytosr[Sies veikla nutrdksta;".
1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Verslo liudijimq i5davimo gyventojams
taisykles:
1.5.1. Pakeisti16 punkto pirmqjq pastraip4ir j4 i5destytitaip:
,,16. Verslo liudijimus isigrjEgyventojai veiklos vykdymo vietoje privalo tureti Siqtaisykliq
4.2 papunktyje nurodyt4 dokument4. ISskyrus Siq taisykliq 16r punkte nurodytus atvejus,
gyventojai, isigtjE prekybosverslo liudijimus, - prekybos vietoje, o gamybosverslo liudijimus, gamybos vietoje privalo tureti Siq taisykliq 4.2 papunktyje nurodyt4 dokumentq ir Siuosprekiq,
medZiagq arba Laliavq isigij imo dokumentus:".
1.5.2.Papildyti16rpunktu :
,,16r. Gyventojai, isigijg prekybos verslo liudijimuso - prekybos vietoje, o gamybos
verslo liudijimus, - gamybosvietoje neprivalo turdti prekiq, mediiagq arba ialiavq isigijimo
dokumentq tais atvejais, kai jie buhaltering apskait4 tvarko naudodamiesi Valstybin6s
mokesiiq inspekcijosvaldomosI5maniosiosmokesCiqadministravimo informacinds sistemos,
kurios nuostatai patvirtinti Valstybin6s mokesiiq inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansq ministerijos vir5ininko 2015 m. balandlio 28 d. isakymu Nr. VA-30 ,,Ddl I5maniosios
mokesiiq administravimo informacin6ssistemosnuostatr;patvirtinimo", Nuotoliniq apskaitos
paslaugq smulkiajam verslui posistemiu (toliau - i.APS) ir prekiq, medZiagq arba Zaliavq
isigijimo dokumentai arba jq skaitmenindskopijos saugomii.APS."
1.5.3.Papildytirc2punktu:
,,162. Kai Siq taisyktiq 16 punkte nurodyti prekiq, medZiagq arba L,aliavq isigijimo
dokumentai yra

elektroniniai, verslo liudijimus

isigijg gyventojai privalo

uZtikrinti

Valstybinei mokesiiq inspekcijai ir kitoms kontrol6s institucijoms visi5k4 prieig4 prie 5iq
dokumentq elektronindmispriemon6mis,juos skaityti ar kitaip naudoti."

1.6. Pakeistinurodytunutarimupatvirtint4Veiklq, kuriomis gali b[ti verdiamasiturint
versloliudijim4,ru5iqs4raSq:
1.6.1.Pakeisti29
punkt4ir jiiSdestyritaip:
poblviuose,butq tvarkymas,baldq ir kilimq
,,29. Namq Dkio veikla (Seimininkavimas
valymas,vait<q-prie*iurqdarlr4prieZiEra,apZeldinimas,malkq skaldymas,SiukSliqsurinkimas)
(ieinai EVRKklases
01.61;02.20;38.11;
56.21;81.21;81.30;
SSJ+ 96.01),..
l.6.2.Pakeisti
44 punkt4ir jii5destytitaip.
,,44.@ir
(@

Pastatqvalymopo statybqdarbai

ieinai EVRK klasg43.39)".
l.6.3.Pripalintinetekusiu
galios45 punkt4.
15,Varikliniq transpertepriemeniqteetrnindprie*iErair+effion*es

()

1.6.4.Pakeisti46 punkt4ir jii5desty{i taip:
,,46.Gyvenamosiospaskirtiespatalpqnuoma**
(ieina i EVRK klasges68.20;5529 559e)".
l.6.5. Pakeisti46 punkto i5na54ir j4 i5destytitaip:
,,** Gyvenamosiospaskirties patalpos gali biiti nuomojamos gyventojo pasirinktam
laikotarpiui. Versle lindiiimas nesr*teik:ateisds teit<ti aApgyvendinimo paslauggosgali biiti
teikiamos tik isigijus atitinkamq verslo liudijim4 (kaimo turizmo paslaugosarba nakvynes ir
pusrydiqpaslaugos)."
1.6.6.Pakeisti52 punkt4ir ji iSdestytitaip:
,,52. Specialiejistatybosdarbai (statybvietesparuoSimas,stogq dengimas,pamatqklojimas,
mDrijimo, betonavimo,hidroizoliaciniai darbai, pastoliq ir darbo platformq statymasir ardymas,
dfimtraukiqirengimas),i5skyrus pastatq ir kitq statiniq apdailos ir remonto darbus
(EVRK klases43.12;43.91;ieinai EVRK klasg43.99)".
1.6.7,PripaZintinetekusiugalios 54 punkt4.

+
@
1.6.8.
PripaZinti
netekusiu
galios58punkt4.

1.6.9.Pakeisti87 punkt4ir ji iSdestytitaip:

nNeigaliq,iskaitant nepilnameiiusneigalius asmenis,ir kitq
,,87.--4teinan€iq-auklitb
asmenq(i5skyrusnepilnameiiusasmenis)prieZilrosveikla
(ieinai EVRKklases
88.10;88.91)".
2. Sio nutarimo1.3ir 1.6papunkdiai
isigalioja2020m. sausioI d.

MinistrasPirmininkas
Finansuministras

FNI Teis€sdePartamento

,r'*"y;"/#)/

Wtiuyf;;*"

Kaibos redaktorc

CV4^L
L. Siurkiene

'e,?/r,./a-a'y'

