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LENGVASIS AUTOMOBILIS ĮMONĖJE

mokesčių
rizikos

www.sufleris.lt

ir jų simptomai:
ką turi žinoti vadovas
Vadovų ir darbuotojų
automobilių nuoma netinka
mokesčių optimizavimui
Pajamos natūra
apmokestinamos
beveik visada
Pasitikrinti savo
riziką galite šioje
atmintinėje

Ką svarbu žinoti vadovui?

+
NAUJI STEBĖJIMO ĮRANKIAI

=
NAUJA VMI PRAKTIKA

+15
%
GPM
+40%
SODRA

21% PVM

NEATSKAITOMAS

JŪSŲ AUTOMOBILIS STAIGA PABRANGSTA!

Automobilio naudojimas ne darbo metu - apmokes4namas
Leidimas važinė- įmonės automobiliu ne darbo metu yra apmokes-namas.
Nauda, kurią gauna darbuotojas, laikoma darbo užmokesčiu: mokamas GPM,
„Sodros“ įmokos, o degalų PVM grąžinamas valstybei.

www.sufleris.lt

VMI išmoko atpažin4 naudojimą ne darbo metu - ir turi tam naujus įrankius
Per pastaruosius metus VMI išmoko atpažin- ir nustaty- automobilio naudojimo
asmeniniais -kslais atvejus ir ras- tai patvir-nančius įrodymus.
Įmonėms nuslėp- ir išveng- pajamų natūra tampa vis sunkiau.
Pa4krinimai ir ginčai baigiasi biudžeto naudai
Beveik visi mokes-nio tyrimo ir pa-krinimo atvejai baigiasi valstybės biudžeto
naudai. Gali bū- apskaičiuojama nuo kelių iki keliasdešim-es tūkstančių eurų
papildomų mokesčių per metus.
Mokesčiai priklauso nuo rinkos vertės, o ne valdymo formos
Mokes-nes sąnaudas lemia ne automobilio valdymo būdas (nuosavybė,
išperkamoji nuoma (ﬁnansinis lizingas), veiklos nuoma), o pa-es lengvojo
automobilio rinkos vertė.
Jei VMI nustato, kad tarnybinis automobilis naudojamas asmeniniams 4kslams…
…pripažįstamos pajamos natūra (skaičiuojamos nuo automobilio rinkos vertės ir
sunaudotų degalų), kurios apmokes-namos 15% gyventojų pajamų mokesčiu + apie
40% „Sodros“ įmokų mokesčiu, be to, nebeleidžiama atskaity- 21% degalų PVM.
Todėl lengvasis automobilis įmonėje - nebepatar4na sri4s mokesčių op4mizavimui
Tarnybinis automobilis gali bū- gera ir -nkama darbuotojo motyvavimo paketo dalis,
tačiau tai nebėra -nkamas būdas op-mizuo- įmonės mokes-nę naštą, susijusią su
darbo santykiais.

PASIMATUOKITE SAVO RIZIKĄ KITAME PUSLAPYJE >

Kurie rizikos simptomai tinka Jums?
Neribojamas tarnybinio automobilio naudojimas asmeniniais
-kslais arba nėra patvir-ntos naudojimo tvarkos.
Degalai į tarnybinį automobilį pilami ne darbo metu:
po darbo, per atostogas, sergant, savaitgaliais.
Važiavimai tarnybiniu automobiliu nedokumentuojami arba
dokumentai nea--nka realių skai-klių rodmenų.
Neﬁksuojami vadovų viršvalandžiai darbo laiko apskaitoje.
Įmonė nuomojasi automobilį iš darbuotojo.
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Yra sudarytos sutartys dėl darbuotojo automobilio panaudos.
Tarnybinis automobilis ne darbo metu neparkuojamas paskirtoje vietoje prie darbovietės.

www.sufleris.lt

Darbuotojas turi -k tarnybinį ir neturi asmeninio automobilio.

Jei pažymėjote bent vieną -nkamą iš aštuonių
rizikos simptomų, tuomet egzistuoja reali grėsmė,
kad po VMI pa-krinimo Jūsų įmonei bus
priskaičiuo- papildomi mokesčiai dėl naudojamų
lengvųjų automobilių. Kaip suvaldy- riziką dėl
naujų VMI metodų išieško- mokesčius už
automobilius, sužinosite Mokesčių SUFLERYJE.
Pakvieskite savo vadovą stebė- transliaciją
gegužės 29 d. 14:00 - 14:30 nemokamai.
Jei esate vadovas, stebėkite transliaciją ir
persiųskite šią atmin-nę savo buhalterijai.

PAVYZDŽIAI >

TRUKMĖ

30 min.

I dalis - LAIKĄ TAUPANTIEMS VADOVAMS:

GEGUŽĖS

29

Tarnybiniai automobiliai, degalai
ir kiti negalavimai - I dalis
PRANEŠĖJAS: Andrius Kavoliūnas | MERITS partneris
DATA: Gegužės 29 d. | antradienis | 14:00 - 15:30 val.
Šioje transliacijoje per 30 min. sužinosite apie naujausią VMI praktiką, kuria siekiama
išieškoti mokesčius nuo įmonės veikloje naudojamų tarnybinių automobilių.
Įžanginis seminaras skirtas vadovams, ﬁnansų vadovams ir vyr. buhalteriams.

artimiausios transliacijos

TRANSLIACIJOJE APTARSIME:

•
•
•

Pasikeitęs VMI požiūris į tarnybinius automobilius ir degalų sunaudojimą.
Kurie praktiniai automobilio panaudojimo atvejai yra saugūs, o kurie - rizikingi.
Kurie požymiai užkliūna VMI, kai ji siekia apmokestinti degalų sunaudojimą ir/ar
pajamas natūra.

SUBALANSUOTA VADOVUI

NEMOKAMA

TRUKMĖ

3 val.

II dalis - PRAKTIŠKIEMS BUHALTERIAMS:
BIRŽELIO
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REGISTRACIJA
www.suﬂeris.lt

Tarnybiniai automobiliai, degalai
ir kiti negalavimai - II dalis
PRANEŠĖJA: Rūta Zaikauskienė, Gintaras Juškauskas| MERITS
Gintaras Juškauskas

DATA: Birželio 5 d. | antradienis | 13:00 - 16:30 val.

Rūta Zaikauskienė

Gintaras Juškauskas

Šio internetinio seminaro metu sužinosite, kaip praktiniai sprendimai lengviausiai
įgyvendinami buhalterijoje, ir kaip buhalteris gali sumažinti įmonės ir vadovo
rizikas, kylančias dėl įmonės veikloje naudojamų tarnybinių automobilių.
TRANSLIACIJOJE APTARSIME:

•
•
•
•

Kaip tvarkyti degalų ir automobilio naudojimo apskaitą ir gintis nuo VMI.

•

Darbuotojų, kuriems automobilis būtinas atliekant darbo funkcijas, pajamų
natūra rizikos ir kaip jų išvengti.

Vadovo automobilis: ko laukti iš VMI ir kaip sumokėti mažiausius mokesčius.
Kiek kainuoja darbuotojų automobilių panauda.
Brangiausias įmonė sandoris - automobilio nuoma iš darbuotojų: pajamų
perkvaliﬁkavimas, degalų pajamos natūra ir atimta teisė į PVM atskaitą.

ŠI TRANSLIACIJA - TIK SU ABONEMENTINIU PLANU

REGISTRACIJA
www.suﬂeris.lt

Inga Rom

Šiuos pavyzdžius turėtų žinoti
Jūsų įmonės buhalterija
Automobilis – tai premija, kompensacija už ilgą kelionę į darbą ar darbuotojo išsiderėta atlyginimo
paketo dalis. Automobilis gali bū- nupirktas, perkamas lizingo (išperkamosios nuomos) būdu,
nuomojamas net iš pa-es darbuotojo ar naudojamas panaudos būdu. Visais atvejais skaičiuojamas
papildomas darbo užmokes-s, skiriasi -k jo apskaičiavimo būdas ir mokesčių dydis – kaina, kuria
moka darbdavys už darbuotojo komfortą.
Pateikiame 4 pavyzdžius, kurie leis įver4n4, kiek papildomai gali kainuo4 lengvieji automobiliai.
Nuo 2010 metų leidimas darbuotojui važinėįmonės automobiliu po darbo ar savaitgaliais
yra apmokes-namas. Nauda, kurią gauna
darbuotojas, laikoma darbo užmokesčiu:
mokamas GPM, „Sodros“ įmokos, o degalų
PVM grąžinamas valstybei. Taip gali būapskaičiuojama nuo kelių iki keliasdešim-es
tūkstančių eurų papildomų mokesčių per
metus.

Per pastaruosius aštuonerius metus mokesčių
administratorius išmoko atpažin- ir nustatyautomobilio naudojimo asmeniniais -kslais
atvejus ir įmonės apskaitoje ras- tai
patvir-nančius įrodymus. Įmonėms nuslėp- ir
išveng- pajamų natūra tampa vis sunkiau.
Beveik visi mokes-nio tyrimo ir pa-krinimo
atvejai baigiasi valstybės biudžeto naudai.

www.sufleris.lt

1. Vadovo automobilis
Įmonė perka (nuomoja ar perka lizingo (išperkamosios nuomos) būdu) lengvąjį automobilį įmonės
vadovui. Automobilio vertė - 35 000 €.
Vadovo automobilis

Sprendimo
mokestinė kaina

Mokestinės
rizikos

150 € / mėn.

Pajamos natūra (0,75
% vertės) dėl įmonės
automobilio
naudojimo:

1 800 € / metus
9 000 € / 5 metus

- 15 % GPM;
- apie 40 % „Sodros“
įmokų;
- degalų PVM.

Pastabos
Net jeigu tvarkoma degalų apskaita ir įmonės
vadovui savo darbo funkcijoms atlikti yra
reikalingas automobilis, paprastai nebūna jokių
įrodymų, kad automobilis naudojamas tik darbo
metu ir tik darbo reikalais.
Mokestinę riziką lemiantys požymiai:
- neribojamas naudojimas asmeniniais tikslais;
- nėra naudojimo tvarkos;
- važiavimai nedokumentuojami;
- degalai pilami bet kur ir bet kada;
- neﬁksuojamas papildomas darbo laikas (DK
144 str. 6 d.).

2. Vadybininko automobilis
Įmonė perka (nuomoja ar perka lizingo (išperkamosios nuomos) būdu) lengvąjį automobilį
viduriniosios ar žemesnės grandies darbuotojui, kuriam toks automobilis reikalingas darbo
funkcijoms atlik-. Automobilio vertė - 20 000 €.
Vadybininko automobilis

Sprendimo
mokestinė kaina

Mokestinės
rizikos

90 € / mėn.

Pajamos natūra (0,75
% vertės) dėl įmonės
automobilio
naudojimo:

1 080 € / metus
5 400 € / 5 metus

- 15 % GPM;
- apie 40 % „Sodros“
įmokų;
- degalų PVM.

Pastabos
Tokiems darbuotojams nustatoma automobilių
naudojimo tvarka, jie pildo kelionės lapus ir gali
nurodyti, kur važiavo ir kaip toks važiavimas susijęs
su įmonės veikla, tačiau mokesčių administratorius
randa pakankamai įrodymų, kad automobilis
naudojamas ir asmeniniais tikslais.
Mokestinę riziką lemiantys požymiai:
- degalai pilami po darbo ir savaitgaliais;
- neﬁksuojami viršvalandžiai;
- automobilis naudojimas sergant ir per atostogas
(neperduodama kitam darbuotojui);
- nėra nuolatinės parkavimo vietos prie darbo;
- neturi asmeninio automobilio.
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3. Automobilio nuoma iš administracijos darbuotojo
Lengvąjį automobilį įsigyja (nuomoja ar perka lizingo (išperkamosios nuomos būdu) pats
darbuotojas, o vėliau jį išnuomoja savo įmonei. Nuomos kaina 500 €/mėn. ir nustatytas 200 €
degalų limitas. Automobilio vertė - 35 000 €.
Automobilio nuoma iš administracijos darbuotojo

Sprendimo
mokestinė kaina

Mokestinės
rizikos

Pastabos

345 € / mėn.

1. Nuoma
perkvaliﬁkuojama į
darbo užmokestį:
40 % „Sodros“ įmokų.

Dažniausiai nepakanka įrodymų, kad darbuotojui
automobilis buvo reikalingas darbui atlikti. Faktiškai
tai yra darbo užmokesčio ir kelionės į darbą
kompensavimo derinys.

2. Degalai – pajamos
natūra:
- 15 % GPM;
- apie 40 % „Sodros“
įmokų;
- neatskaitomas
PVM.

Už automobilio nuomą mokama administracijos
darbuotojams, buhalteriams, IT specialistams, biure
dirbantiems vadybininkas ar administratorėms.

4 140 € / metus
20 700 € / 5 metus

Mokestinę riziką lemiantys požymiai:
- nėra kelionės lapų ar juose nurodytų konkrečių
važiavimų;
- nėra degalų apskaitos, neﬁksuojami skaitiklio
rodmenys;
- darbuotojų VMI pateikti paaiškinimai prieštarauja
darbdavio teiginiams.

4. Automobilio panauda iš darbuotojo
Su darbuotoju sudaroma automobilio panaudos sutar-s ir įmonė moka tam -krą sumą už
sunaudotus degalus. Degalų išlaidos - 50 €/mėn.
Automobilio panauda iš darbuotojo

Sprendimo
mokestinė kaina

Mokestinės
rizikos

35 € / mėn.

Degalai – pajamos
natūra:
- 15 % GPM;
- apie 40 % „Sodros“
įmokų;
- neatskaitomas
PVM.

420 € / metus

www.sufleris.lt

2 100 € / 5 metus

Pastabos
Panaudos sutartys dažniausiai sudaromos su
viduriniosios ar žemesnė grandies administracijos
darbuotojais ar specialistais, kuriems tokiu būdu
kompensuojamos atvykimo į darbą ir grįžimo į
namus išlaidos, kai darbovietė yra nutolusi nuo
miesto ar darbuotojo gyvenamosios vietos.
Mokestinę riziką lemiantys požymiai:
- darbo funkcijos už įmonės ribų nėra atliekamos;
- nėra važiavimus patvirtinančių dokumentų
(paskyrų, užsakymų, kelionės lapų ar panašių
dokumentų);
- nėra degalų apskaitos, neﬁksuojami skaitiklio
rodmenys;
- mokama ﬁksuota suma kas mėnesį,
neatsižvelgiama į nuvažiuotą atstumą;
- apklausų metu darbuotojai patvirtina, kad pinigai
skirti kelionės į darbą išlaidoms padengti.

Šmią̨ atmin-nę Jums paruošė MERITS mokesčių patarėjų komanda. MERITS - tai didžiausia
nepriklausoma mokesčių konsultavimo bendrovė Lietuvoje. Tarp MERITS klientų - Arginta, Audimas,
Acme, Dojus Agro, E-energija, Girteka, GriGeo, Lietuvos Draudimas, Limedika, Palink/IKI, Ryterna,
Statoil Lietuva, Sanitas, koncernas SBA ir daugelis kitų.
Mokesčių SUFLERIS - tai nuo 2011-ųjų metų MERITS mokesčių patarėjų komandos teikiama prak-nė
žinių naujinimo paslauga buhalteriams ir ﬁnansų vadovams. Ši paslauga veikia principu
viskas įskaičiuota: abonentai gali nuolat gau- mokesčių konsultacijas internetu, stebė- seminarų
transliacijas interneto svetainėje www.suﬂeris.lt, be to, savo darbo vietoje turi prieigą prie daugiau
nei 6000 prak-nių situacijų su MERITS specialistų konsultacijomis, e-seminarais, vaizdo įrašais ir
kitos profesinės medžiagos.
Mokesčių SUFLERIO abonementą jau pasirinko daugiau nei 2 000 Lietuvos įmonių.
Tai – greita, kokybiška ir pa-kima informacija buhalteriui ir suvaldyta rizika vadovui.

Pasitiki 2 000
Lietuvos įmonių

www.sufleris.lt
lengvas būdas sužinoti

Jei turite klausimų,
skambinkite +370 678 20 470 arba
rašykite pagalba@mokesciu-suﬂeris.lt

