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TEISINĖS – MOKESTINĖS APLINKOS VERTINIMAS STATISTINIŲ DUOMENŲ ANALIZE 

 

Atsižvelgiant į tai, kad nevyriausybinių organizacijų sektoriaus teisinės – mokestinės aplinkos stebėsena, analizė ir vertinimas yra neįmanomi be faktinių duomenų ne tik apie šių 

organizacijų veiklos reglamentavimą, bet ir praktinę jų veiklos situaciją, išreikštą skaičiais. Pagal 2013 m. gruodžio 19 d. LR Seimo priimtą LR nevyriausybinių organizacijų plėtros 

įstatymą (Nr. XII-717), pirmą kartą buvo įvestas nevyriausybinės organizacijos apibrėžimas, pagal kurį verslo ar valstybės institucijų asociacijos ir valstybės valdomos viešosios įstaigos, 

kurių valdyme jos turi daugiau kaip 1/3 sprendimo teisės, taip pat politinės partijos, profesinės sąjungos, įvairios bendrijos ir šeimynos, taip pat religinės bendruomenės, siekiančios tik 

religinių tikslų įgyvendinimo, nelaikomos nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO plėtros įstatymo 2 str.).  

 

Pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Seimo priimtą LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo (Nr. XII-717) naujos redakcijos įstatymą (Nr. XIIP-3623(3))) apibrėžimas lieka toks 

pat, tik su detalesniu išaiškinimu kokie juridiniai asmenys ir kokia apimtimi gali būti NVO valdymo nariais (visuotiniame susirinkime ar balsavime negali turėti daugiau kaip 1/3 lemiamo 

balso). Taip pat nauja įstatymo redakcija (12 str.) įveda NVO duomenų bazės atsiradimo galimybę VĮ „Registrų centras“ posistemėje, kas sudarys sąlygas nuolat viešai ir neatlygintinai 

gauti naujausią informaciją apie NVO sektorių skaičiais – įregistruotų ir/ar išregistruotų, turinčių paramos gavėjo statusą ir/ar jį praradusių, pateikusių ir/ar nepateikusių ataskaitas. Taip 

pat siekiama, kad duomenų bazėje bus galima matyti nuolat atsinaujinančius duomenis apie NVO darbuotojų, savanorių, narių/dalininkų skaičių, taip pat apie organizacijų pajamų 

dydžius ir apibendrintus jų šaltinius.   

 

Žemiau pateiktoje santraukoje ir lentelėje yra pristatyta 2015-2019 metų laikotarpio apžvalga apie NVO steigimosi mastus skaičiais, pateikiamų ataskaitų VĮ „Registrų centras“ situaciją, 

lyginant su bendru registruotų NVO skaičiumi, esamų paramos gavėjų gautų pajamų nuo 2% GPM dalies, lyginant su bendru registruotų NVO skaičiumi.  

 

 

Nevyriausybinių organizacijų registravimosi mastai augo apie 16% (vidurkis nuo 2015 iki 2019 pabaigos): 

 Labdaros ir paramos fondai: 16% (nuo 1.479 iki 1.712), įskaitant ir „Švietimo mainų paramos fondą“, kuris nėra priskiriamas prie NVO  

 Asociacijos: 10% (nuo 17.754 iki 19.540), įskaitant ir verslo asociacijas bei kitas valstybės ir savivaldybių institucijų asociacijas, kurios nėra priskiriamos prie NVO 

 Viešosios įstaigos: 22% (nuo 9.205 iki 11.252), įskaitant ir valstybės bei savivaldybių kontroliuojamas viešąsias įstaigas, kurios nėra priskiriamos prie NVO 

 

Iš jų pateikę ataskaitas VĮ „Registrų centras“ kasmet vos 42% (vidurkis nuo 2015 iki 2019 pabaigos): 

 Labdaros ir paramos fondai: 28% (už 2015 m.); 31% (už 2016 m.); 38% (už 2017 m.); 36% (už 2018 m.); vidurkis – 33% per visus analizuojamus 4 metus 

 Asociacijos: 35% (už 2015 m.); 39% (už 2016 m.); 51% (už 2017 m.); 47% (už 2018 m.); vidurkis – 43% per visus analizuojamus 4 metus 

 Viešosios įstaigos: 48% (už 2015 m.); 49% (už 2016 m.); 53% (už 2017 m.); 49% (už 2018 m.); vidurkis – 50% per visus analizuojamus 4 metus 

 

Iš registruotų juridinių asmenų turi paramos gavėjo statusą ir gavo bent eurą iš GPM 2% per VMI yra 45%: 

 Labdaros ir paramos fondai: 45% (už 2015 m.); 41% (už 2016 m.); 41% (už 2017 m.); 38% (už 2018 m.); vidurkis – 41% per visus analizuojamus 4 metus 

 Asociacijos: 54% (už 2015 m.); 51% (už 2016 m.); 50% (už 2017 m.); 47% (už 2018 m.); vidurkis – 51% per visus analizuojamus 4 metus 

 Viešosios įstaigos: 55% (už 2015 m.); 51% (už 2016 m.); 49% (už 2017 m.); 47% (už 2018 m.); vidurkis – 51% per visus analizuojamus 4 metus 

 

  

Vertinant tai, kad kasmet didėjant NVO skaičiui, o pateikusių ataskaitas arba gavusių bent vieną eurą iš VMI (kuriuos gyventojai paskiria dedikuodami iki 2% sumokėto GMP) skaičius 

nelabai kinta ir kasmet išlieka palyginti vienodas, galima daryti prielaidą, kad realiai veikiančių NVO (tarp jų ir valstybės/savivaldybių kontroliuojamas viešąsias įstaigas, kurių yra 

apie 700 ir verslo asociacijas, kurių skaičius siekia iki vieno tūkstančio) Lietuvoje yra apie 16 tūkstančių (2019 m.) iš bendrai registruotų 33 tūkstančių juridinių asmenų. Arba 

atmetus tuos juridinius asmenis, kurie pagal LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme įtvirtintą NVO apibrėžimą neatitinka NVO statuso, tokių nevyriausybinių organizacijų 

skaičius būtų apie 14 tūkstančių. Palyginimui, tokių „tikrųjų NVO“ buvo apie 9 tūkstančiai (2016 m.) iš bendrai registruotų 29 tūkstančių; apie 11 tūkstančių (2017 m.) iš bendrai 

registruotų 31 tūkstančio; apie 13 tūkstančių (2018 metais) iš bendrai registruotų 32 tūkstančių. 

 

 

 

 



 
 

Taip pat būtina įvertinti ir pelno nesiekiančių organizacijų sektoriaus teisinių – mokestinių prievolių ir privilegijų santykį, siekiant įvertinti kokie juridiniai vienetai kokias prievoles 

ir/ar privilegijas turi, lyginant su kitais juridiniais pelno nesiekiančiais  vienetais. Toks prievolių ir privilegijų sąrašas pateikiamas šioje lentelėje:  

 

 

Pelno nesiekiančios organizacijos Nevyriausybinės organizacijos* Profesinės sąjungos Religinės bendruomenės Politinės partijos Biudžetinės įstaigos 

 Fondai Asociacijos Viešosios  TRBB RBB   
Prievolės  

Ataskaitų teikimas Registrų centrui  + + + - - -      - ** + 

Pelno mokesčio mokėjimas***  + + + - + + - - 

Turto mokesčio mokėjimas (NTMĮ 

7str.)****  

- - + - - - - - 

Gyventojų pajamų mokesčio mokėjimas  + + + + - + + + 

Steigėjų/dalyvių privalomas registravimas 

RC  

- - + - - - + + 

Privilegijos 

Tiesioginės dotacijos iš valstybės  - - - - + + + + 

GPM dalis iš mokesčių mokėtojų tiesiogiai  + 1.2% + 1.2% + 1.2% + 0.6% + 1.2% + 1.2% + 0.6% + 1.2% 

Galimybė dalyvauti projektų konkursuose  + + + - + + - + 

 

* Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą verslo ar valstybės institucijų asociacijos ir valstybės valdomos viešosios įstaigos, kurių valdyme jos turi daugiau kaip 1/3 

sprendimo teisės, taip pat politinės partijos, profesinės sąjungos, įvairios bendrijos ir šeimynos nelaikomos nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO plėtros įstatymo 2 str.). 

**     Finansines ataskaitas politinės partijos teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai, kuri ataskaitas skelbia viešai savo internetiniame tinklalapyje www.vrk.lt  

***   Iki 2019 m. sausio 1 d. pelno mokestis mokamas taip: jei per mokestinius metus pajamos iš ūkinės – komercinės veiklos neviršija 300.000 EUR, tai metinio pelno dalis – 7.250 

eurų per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno apmokestinama - taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalis – taikant 

15 procentų mokesčio tarifą. Nuo mokestinio laikotarpio, prasidėjusio 2019 metų sausio 1 dienos uždirbtas pelnas apmokestinamas pilna apimtimi, kaip SVV įmonės. 

**** Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnyje numatytos išimtys tik neįgaliųjų, švietimo, meno kūrėjų, socialine veikla užsiimančioms įstaigoms. 

 

Pelno nesiekiančios organizacijos, įskaitant ir NVO, skaičiais nuo 2015 metų iki 2019 metų 

 

2016 metai 

Pelno nesiekiančios organizacijos Nevyriausybinės organizacijos Profesinės 

sąjungos 

Religinės 

bendruomenės 

Politinės 

partijos 

Biudžetinės 

įstaigos 
VISO 

Pelno nesiekiančios organizacijos skaičiais Fondai Asociacijos Viešosios  TRBB RBB    

Registruotų juridinių asmenų skaičius, RC, 2016  1.479 17.754 9.205 1.742 1.103 181 35 3.616 35.115 

Pateikė ataskaitas už 2015 metus, RC, 2016 414 6.154 4.428 - - - - - 10.996 

Išregistruota juridinių asmenų iš RC, 2016 31 171 141 28 0 2 0 118 491 

Paramos gavėjų skaičius (iš 1/2% GPM), VMI, 2016  664 9.534 5.040 409 888 101 30 2.670 9.802 

Iš GPM gauta suma EUR iš 2015 metų, VMI, 2016 1.312.820,33 4.878.454,46 3.612.763,80 217.079,83 840.947,46 53.783,65 1.043.503,71 3.883.498,10 15.842.851,34 

Darbuotojų skaičius, už 2015 metus, SODRA, 2016         

Papildomai: Bendrija (4.090 / € 1.057.690,59); Šeimyna (32 / € 14.503,82) = € 16.915.045,75 

 

 

 

 

 

http://www.vrk.lt/


 
2017 metai 

Pelno nesiekiančios organizacijos Nevyriausybinės organizacijos Profesinės 

sąjungos 

Religinės 

bendruomenės 

Politinės 

partijos 

Biudžetinės 

įstaigos 
VISO 

Pelno nesiekiančios organizacijos skaičiais Fondai Asociacijos Viešosios  TRBB RBB    

Registruotų juridinių asmenų skaičius, RC, 2017  1.607 18.884 10.236 1.857 1.113 188 63 3.982 37.930 

Pateikė ataskaitas už 2016 metus, RC, 2017 496 7.383 5.022 - - - - - 12.901 

Išregistruota juridinių asmenų iš RC, 2017 27 145 114 29 0 3 9 85 412 

Paramos gavėjų skaičius (iš 1/2% GPM), VMI, 2017  663 9.606 5.246 402 889 103 26 2.620 19.555 

Iš GPM gauta suma EUR iš 2016 metų, VMI, 2017 1.788.246,45 5.006.903,29 3.897.377,83 206.340,03 938.319,55 53.653,99 1.004.016,87 3.642.698,64 16.537.556,65 

Darbuotojų skaičius, už 2016 metus, SODRA, 2017         

Papildomai: Bendrija (4.189 / € 1.071.881,16); Šeimyna (41 / € 11.177,82); Meno kūrėjai (692 / € 128.717,65) = € 17.749.333,28 

 

2018 metai 

Pelno nesiekiančios  organizacijos Nevyriausybinės organizacijos Profesinės 

sąjungos 

Religinės 

bendruomenės  

Politinės 

partijos 

Biudžetinės 

įstaigos 
VISO 

Pelno nesiekiančios organizacijos skaičiais Fondai Asociacijos Viešosios  TRBB RBB    

Registruotų juridinių asmenų skaičius, RC, 2018  1.644 19.225 10.824 1.874 1.115 190 54 3.917 38.843 

Pateikė ataskaitas už 2017 metus, RC, 2018 630 9.725 5.763 - - - - - 16.118 

Išregistruota juridinių asmenų iš RC, 2018 9 176 127 25 2 1 0 153 493 

Paramos gavėjų skaičius (iš 1/2% GPM), VMI, 2018  678 9.545 5.320 410 894 102 27 2.577 19.553 

Iš GPM gauta suma EUR iš 2017 metų, VMI, 2018 1.516.298,66 5.142.454,64 4.511.625,56 194.174,95 900.294,99 54.445,08 1.041.161,29 3.298.075,46 16.658.530,63 

Darbuotojų skaičius, už 2017 metus, SODRA, 2018 803 6.386 111.279 345 146 168 270.000 389.127 

Papildomai: Bendrija (4.225 / € 1.080.471,20); Šeimyna (39 / € 16.122,16); Meno kūrėjai (884 / € 178.027,48) = € 17.933.151,47 

 

2019 metai 

Pelno nesiekiančios  organizacijos Nevyriausybinės organizacijos Profesinės 

sąjungos 

Religinės 

bendruomenės 

Politinės 

partijos 

Biudžetinės 

įstaigos 
VISO 

Pelno nesiekiančios organizacijos skaičiais Fondai Asociacijos Viešosios  TRBB RBB    

Registruotų juridinių asmenų skaičius, RC, 2019  1.712 19.540 11.252 1.893 1.119 195 55 3.782 39.548 

Pateikė ataskaitas už 2018 metus, RC, 2019 619 9.180 5.558 - - - - - 15.357 

Išregistruota juridinių asmenų iš RC, 2019 26 153 105 25 0 2 18 97 426 

Paramos gavėjų skaičius (iš 1/2% GPM), VMI, 2019  657 9.151 5.275 530 892 106 24 2.524 19.159 

Iš GPM gauta suma EUR iš 2018 metų, VMI, 2019 1.898.235,91 5.798.449,26 5.177.858,23 383.752,57 1.015.605,60 58.975,07 1.064.617,57 3.698.106,98 19.095.601,19 

Darbuotojų skaičius, už 2018 metus, SODRA, 2019         

Papildomai: Bendrija (4.278 / € 1.207.947,82); Šeimyna (34 / € 12.659,72); Meno kūrėjai (948 / € 212.824,94) = € 20.529.033,67  

 

Pelno nesiekiančių organizacijų filialai ir atstovybės (įtraukti į bendrą juridinių asmenų skaičių lentelėse aukščiau) 

Pelno nesiekiančios  organizacijos 

 Filialai ir jų atstovybės 

Nevyriausybinės organizacijos* Profesinės 

sąjungos 

Religinės 

bendruomenės 

Politinės 

partijos 

Biudžetinės 

įstaigos 

VISO 

Pelno nesiekiančios organizacijos skaičiais Fondai Asociacijos Viešosios  TRBB RBB    

Iš bendro skaičiaus filialai/atstovybės 15 210 180 80 - - 26 700 1.211 

 

 

 



 
 

Taigi, turint ir kasmet atnaujinant šiuos faktinius statistinius duomenis galima sklandžiai vykdyti nevyriausybinių organizacijų teisinės – mokestinės aplinkos stebėseną ir analizę, o 

teikiant pasiūlymus ar teisės aktų pakeitimus, remtis šiais duomenimis. Tikėtina, kad tokius duomenis online sistemoje nuo 2020 metų galės teikti VĮ „Registrų centras“. 

 

Sutrumpinimai: 

NVO – nevyriausybinė organizacija 

VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 

SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

RC – Valstybės įmonė „Registrų centras“ 

GPM – gyventojų pajamų mokestis 

TRBB – tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos  

RBB – religinės bendruomenės ir bendrijos 

 

 

Paramos gavėjo statusą turinčių ir jį praradusių juridinių asmenų (pelno nesiekiančių subjektų) statistika 

 

Paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo statistika 

Teisinė forma 
2016 metais 2017 metais 2018 metais 2019 metais 

Suteikta Panaikinta Suteikta Panaikinta Suteikta Panaikinta Suteikta Panaikinta 

Asociacija 633 1 491 1 486 38 287 72 

Labdaros ir paramos fondas 64 1 63 0 76 4 73 10 

Viešoji įstaiga 649 3 659 3 529 33 365 66 

Bendrija (daugiabučių, namų, garažų, sodininkų) 238 1 204 1 162 2 82 1 

Biudžetinė įstaiga 31 0 26 2 20 1 14 1 

Nuolatinė komercinio arbitražo institucija 1 0 0 0 0 0 0 1 

Profesinė sąjunga ar susivienijimas 38 0 57 2 50 2 58 6 

Religinė bendruomenė ar bendrija 4 0 9 0 6 0 7 2 

Sodininkų bendrija 16 0 16 0 19 0 11 0 

Šeimyna 0 0 2 0 1 1 1 0 

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija 1072 1 2 0 6 2 3 0 

Viso: 2746 7 1529 9 1355 83 901 159 

 

Šie duomenys apskaičiuoti kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dienos duomenimis. Duomenys parodo tik naujai suteiktų juridinių asmenų duomenis (nuo 2016 m. sausio 1 d.), 

kuriems paramos gavėjo statusas buvo suteiktas, arba jis panaikintas. Paramos gavėjo statusas Labdaros ir paramos įstatyme įvestas 2004 metais, kuris nustato galimybę paramos 

gavėjo statusą turintiems juridiniams asmenims gauti paramą ir/ar gyventojų skiriamą GPM dalį. Daugiau apie paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimą galima rasti čia.  

 

 

 

 

http://info.registrucentras.lt/node/433


 
 

         

PELNO NESIEKIANČIŲ VIENETŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 
2016 metai 2017 metai 2018 metai 2019 metai 

Draudėjo tipo 

kodas 

Draudėjo tipas Draudėjų skaičius  Draudėjų skaičius  Draudėjų skaičius  Draudėjų skaičius  

Iš viso Apdraustųjų 

skaičius (F4), 

žmonės 

Iš viso Apdraustųjų 

skaičius (F4), 

žmonės 

Iš viso Apdraustųjų 

skaičius (F4), 

žmonės 

Iš viso Apdraustųjų 

skaičius (F4), 

žmonės 

570 VIEŠOJI ĮSTAIGA 6032 115 147 6202 107 759 6124 98 664 6344 101 879 

571 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS FILIALAS 78 2 312 77 1 819 77 437 76 203 

630 ASOCIACIJA 2952 6 131 2877 5 630 2761 5 155 2848 5 303 

631 ASOCIACIJOS FILIALAS 10 20 9 15 8 12 7 13 

640 LABDAROS IR PARAMOS FONDAS 347 759 340 713 333 688 324 732 

650 POLITINĖ PARTIJA 14 159 14 119 14 141 16 135 

660 NE PELNO ĮMONĖ 4 1 4 1 3 1 3 0 

690 RELIGINĖ BENDRUOMENĖ AR BENDRIJA 51 144 53 139 54 125 56 128 

760 PROFESINĖ SĄJUNGA AR SUSIVIENIJIMAS 178 336 181 308 180 278 181 265 

761 PROFESINĖS SĄJUNGOS FILIALAS 7 26 7 25 7 24 7 24 

  

VISO 

 

9673 

 

125035 
 

9764 

 

116528 
 

9651 

 

105525 
 

9862 

 

108682 

 

 

Iš šios lentelės matyti, kad NVO sektoriuje (įskaitant ir valstybės/savivaldybių kontroliuojamas viešąsias įstaigas, kurių skaičiuojama yra apie 700 ir verslo ar kitas asociacijas, kurios 

nėra priskiriamos prie NVO) yra apie 3000 juridinių asmenų, turinčių bent po vieną įdarbintą darbuotoją.  

 

Pagal SODROS 2019 metų duomenis: 

 labdaros ir paramos fonduose dirbo 732 darbuotojai (arba vidutiniškai bent po 1 darbuotoją iš 630 ataskaitas pateikusių fondų; arba bent 2 iš 324 draudėjų skaičiaus);  

 asociacijose dirbo 5.316 darbuotojai (arba vidutiniškai apie 0,7 darbuotojo iš 9725 ataskaitas pateikusių asociacijų; arba bent 2 iš 2855 draudėjų skaičiaus);   

 viešosiose įstaigose dirbo 102.082 darbuotojai (arba vidutiniškai apie 20 darbuotojų kiekvienoje viešojoje įstaigoje iš 5763 ataskaitas pateikusių viešųjų įstaigų; arba panašus 

skaičius – 20 darbuotojų iš deklaruoto 5316 draudėjų skaičiaus).  

 

Preliminariai galima būtų daryti prielaidą, kad pagal darbuotojų skaičių realiai NVO sektoriuje veikia 9.599 juridiniai vienetai, kuriuose bendrai dirba 108.130 darbuotojai. Į šį skaičių 

įskaičiuojamos ir visos viešosios įstaigos, kontroliuojamos valstybės ir/ar savivaldybių institucijos (šiuo atveju tai būtų poliklinikos, ligoninės, kitos VŠĮ).  

 

 

Draudėjai – (darbdaviai) šioje lentelėje suprantami kaip juridiniai asmenys, kuriuos yra įdarbintas bent vienas darbuotojas 

Apdraustieji – tai fiziniai asmenys, turintys darbo sutartis su pelno nesiekiančia organizacija 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRAKTINIAI ŽINGSNIAI IŠREGISTRUOTI (LIKVIDUOTI) ORGANIZACIJĄ IŠ VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ 

 

Kaina: Registrų centrui apie 30 EUR 

Laikas: apie 3-4 mėnesiai (jei dirbama operatyviau – įmanoma ir per 2 mėnesius) 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 184 punktu dokumentų ir duomenų  

teikėjas arba asmuo, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį ne vėliau kaip pirmą sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:  

 

I ETAPAS Pastabos 

1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1 Formas galima rasti čia 

2. Sprendimą likviduoti juridinį asmenį Šis dokumentas pildomas laisva forma 

 

 

Likviduoto juridinio asmens išregistravimui dokumentų ir duomenų teikėjas, atlikus juridinio asmens likvidavimo procedūras Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus: 

 

II ETAPAS Pastabos 

1. Prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (JAR-4); Formas galima rasti čia 

2. Likvidavimo aktą; Pavyzdys čia 

3. Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių 

asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau 

saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. 

Čia daugiausia susiję su darbo sutartimis. Tad jei darbuotojų nebuvo – tuomet 

prisijungus per SODRA reikia pateikti išrašą, jog darbuotojų nebuvo 

4. Savivaldybių administracijų, administruojančių valstybinės žemės nuomos mokestį, išduotą 

pažymą, patvirtinančią juridinio asmens atsiskaitymą su savivaldybių, kurių teritorijoje buvo 

nuomojama valstybinė žemė, biudžetais dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio. 

 

Jei taikoma, bet daugumai NVO ši dalis netaikoma 

 

Antrojo etapo metu su VMI reikia susitvarkyti finansines ataskaitas (pateikti pelno – nuostolio ataskaitas, balansus, veiklos rezultatų ataskaitas ir aiškinamuosius raštus) bei pateikti 

FR 0791A formą 

 

Juridinis asmuo išregistruojamas, gavus aukščiau nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą (Forma JAR-PBA) Registro tvarkytojui  

apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais. 

 

http://www.registrucentras.lt/p/49
http://www.registrucentras.lt/p/49
https://www.tax.lt/dokumentai/163-bendroves-likvidavimo-aktas
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kaip-mano-vmi-galima-uzpildyti-ir-pateikti-pranesimo-apie-juridinio-asmens-strukturiniu-padaliniu-duomenu-mokesciu-moketoju-registre-papildyma-pakeiti/10174

