VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. GRUODŽ IO 24 D. ĮSAKYMO
NR. 373 ,,DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INFORMAVIMO APIE NUOLATINIO
LIETUVOS GYVENTOJO PRADEDAMĄ VYKDYTI INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ, NUOLATINIO
LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO IR NENUOLATINIO
LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMŲ
IŠDAVIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
2009 m. lapkričio 6 d. Nr. VA-79
Vilnius
1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 373 ,,Dėl Mokesčių administratoriaus informavimo apie
nuolatinio Lietuvos gyventojo pradedamą vykdyti individualią veiklą, nuolatinio Lietuvos gyventojo
individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje
pažymų išdavimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 1-31; 2008, Nr. 27-1011) ir išdėstau jį nauja redakcija:
,,VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
IR NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO
LIETUVOJE PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085;
2003, Nr. 116-5254) 34 straispnio 4 dalimi bei 35 straipsnio 2 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro
1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2112; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:
T v i r t i n u pridedamas:
1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo
nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės);
2. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos FR0468 formą. Nenuolatinio
Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos FR0469 formą.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 dienos.
VIRŠININKAS

MODESTAS KASELIAUSKAS
____________________
PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
viršininko

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373
(2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. VA79 redakcija)
NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
IR NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO
LIETUVOJE PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo
nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuolatinio
Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės
bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos išdavimo tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin.,
2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 34 straipsnio 4 dalies ir 35 straipsnio 2 dalies nuostatomis.
3. Šios Taisyklės netaikomos tiems Lietuvos gyventojams, kurie individualią veiklą vykdo pagal verslo
liudijimus.
4. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, apskrities
valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) privalo pateikti tinkamai užpildytą Nuolatinio Lietuvos
gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą, patvirtintą Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d.
įsakymu Nr. VA-29 (Ž in., 2005, Nr. 46-1537; 2007, Nr. 81-3356; 2008, Nr. 89-3295; 2009, Nr. 117-5064,
toliau – FR0792 formos prašymas). FR0792 formos prašymo užpildymą ir pateikimo AVMI tvarką ir būdus
nustato nurodytuoju įsakymu patvirtintos Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų
registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės.
5. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje,
privalo savo gyvenamosios vietos AVMI pateikti tinkamai už pildytą Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir
užsienio valstybės piliečio prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių
mokėtojų registro REG807 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VA-15 (Ž in., 2009, Nr. 21-840, toliau –
REG807 formos prašymas). REG807 formos prašymo užpildymą ir pateikimo AVMI tvarką ir būdus nustato
nurodytuoju įsakymu patvirtintos Nenuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų
registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės.
6. Kai AVMI pateikiamas FR0792 formos prašymas ir/ar REG807 formos prašymas, laikoma, kad
nuolatinis ir/ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas AVMI informavo apie pradedamą vykdyti individualią
veiklą.
II. NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽ YMOS IŠDAVIMAS
7. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris AVMI pateiktame FR0792 formos prašyme pažymėjo 30
laukelį ,,Pageidauju gauti Individualios veiklos vykdymo pažymą“, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
tokio prašymo gavimo dienos, AVMI turi išduoti Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos
vykdymo FR0468 formos pažymą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 (Žin., 2003, Nr. 1-31; 2008, Nr. 27-

1011, toliau – FR0468 formos pažyma). Jeigu FR0792 formos prašymo 30 laukelis nepažymėtas, tai FR0468
formos pažyma nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišduodama.
8. FR0468 formos pažymoje AVMI turi nurodyti FR0792 formos prašyme išvardytos veiklos rūšies (-ių)
pavadinimą (-us), kodą pagal antros redakcijos Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių, patvirtintą
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31
d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Ž in., 2007, Nr. 119-4877, toliau – EVRK 2 red., skelbiamas
www.stat.gov.lt/klasifikatoriai), ir individualios veiklos vykdymo pradžios datą.
9. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui išduodamą FR0468 formos pažymą turi pasirašyti AVMI viršininko
įgaliotas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis ir gaunantis darbo užmokestį iš
valstybės biudžeto.
10. FR0468 formos pažymą nuolatinis Lietuvos gyventojas turi atsiimti atvykęs į AVMI pasirašytinai,
pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, sutikrinus duomenis, grąžinamas pateikėjui.
11. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą ir jau įregistruotas į Mokesčių mokėtojų
registrą (toliau – Registras), norėdamas gauti naują FR0468 formos pažymą, turi savo įregistravimo vietos
AVMI pateikti FR0792 formos prašymą su užpildytu 30 laukeliu, jam bus išduota FR0468 formos pažyma
šių Taisyklių 7 punkte nurodytais terminais. Atsiimant FR0468 formos pažymą, AVMI reikia pateikti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, sutikrinus duomenis, grąžinamas pateikėjui.
12. Jei pasikeičia nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ar veiklos
rūšies kodas, tai pagal Taisyklių 4, 7 punktus AVMI pateiktą naują FR0792 formos prašymą su užpildytu 30
laukeliu, nuolatiniam Lietuvos gyventojui turi būti išduodama nauja FR0468 formos pažyma, grąžinus
anksčiau išduotą.
III. NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO
LIETUVOJE PAŽ YMOS IŠDAVIMAS
13. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris savo gyvenamosios vietos Lietuvoje AVMI pateikia
REG807 formos prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo AVMI turi išduoti FR0469
formos pažymą.
14. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išduodamoje FR0469 formos pažymoje turi būti nurodyta AVMI
pateiktame REG807 formos prašyme išvardytos per nuolatinę bazę Lietuvoje nenuolatinio Lietuvos
gyventojo vykdomos individualios veiklos rūšies (-ių) pavadinimas (-ai), kodas (-ai) pagal EVRK 2 red. ir
tos veiklos vykdymo pradžios data. FR0469 formos pažyma išduodama lietuvių ir anglų kalbomis.
15. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išduodamą FR0469 formos pažymą turi pasirašyti AVMI
viršininko įgaliotas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis ir gaunantis darbo
užmokestį iš valstybės biudžeto.
16. FR0469 formos pažymą nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi atsiimti AVMI pasirašytinai, pateikęs
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, sutikrinus duomenis, grąžinamas pateikėjui.
17. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę ir jau įregistruotas
į Registrą, norėdamas gauti FR0469 formos pažymą, turi savo įregistravimo Lietuvoje AVMI pateikti laisvos
formos prašymą išduoti FR0469 formos pažymą. AVMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo
gavimo dienos turi išduoti FR0469 formos pažymą. Atsiimdamas FR0469 formos pažymą, nenuolatinis
Lietuvos gyventojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, sutikrinus duomenis,
grąžinamas pateikėjui.
18. Jeigu dėl FR0469 formos pažymos išdavimo į AVMI kreipiasi nenuolatinio Lietuvos gyventojo
atstovas (agentas), tai pateikdamas laisvos formos prašymą gauti FR0469 formos pažymą, jis turi nurodyti
atstovo (agento) vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), gyvenamosios

vietos adresą Lietuvoje ir telefoną. Kartu su prašymu tas atstovas (agentas) turi pateikti jam išduotą
nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliojimą, kurio kopija lieka AVMI, o originalas grąžinamas pateikėjui.
19. AVMI, gavusi nenuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo (agento) prašymą, nenuolatiniam Lietuvos
gyventojui turi pasirašytinai išduoti FR0469 formos pažymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo laisvos
formos prašymo gavimo dienos.
20. Jei pasikeičia nenuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ar
veiklos rūšies kodas, tai pagal nenuolatinio Lietuvos gyventojo AVMI pateiktą naują REG807 formos
prašymą, jam turi būti išduodama nauja FR0469 formos pažyma šių Taisyklių 13 punkte nustatytais
terminais, grąžinus anksčiau išduotą.
IV. FR0468 FORMOS PAŽ YMOS IR FR0469 FORMOS PAŽYMOS DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS
21. Lietuvos nuolatinis ar nenuolatinis gyventojas, praradęs FR0468 formos pažymą ar FR0469 formos
pažymą ir norintis gauti jos dublikatą, turi atvykti į atitinkamos formos originalą išdavusią AVMI.
22. FR0468 formos paž ymos ir FR0469 formos paž ymos dublikatus AVMI išduoda pagal laisvos formos
prašymus. Pažymų viršutiniame dešiniajame kampe būtina nurodyti, kad tai yra atitinkamos formos pažymos
dublikatas.
23. FR0468 formos pažymos ir FR0469 formos pažymos dublikatai išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo prašymo AVMI gavimo dienos.
24. Individualios veiklos vykdymo pradž ios data, nurodyta FR0468 formos paž ymos ar FR0469 formos
paž ymos originale, atitinkamame dublikate lieka ta pati.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. AVMI turi laiku priminti nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kad, užbaigę individualią
veiklą, FR0468 formos pažymą ir FR0469 formos pažymą turi AVMI grąžinti tiesiogiai arba atsiųsti paštu.
26. Apie FR0468 ir/ar FR0469 formų pažymų praradimą nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai
turi informuoti AVMI laisvos formos raštu, kurį galima pateikti tiesiogiai arba atsiųsti paštu.
27. FR0468 formos ir FR0469 formos pažymos formuojamos naudojant Valstybinės mokesčių
inspekcijos informacines sistemas.
28. AVMI grąžintos FR0468 formos paž ymos ir FR0469 formos paž ymos saugomos AVMI nustatyta
tvarka.
29. FR0468 formos paž yma ir FR0469 formos paž yma – tai dokumentai, patvirtinantys, kad prievolė
sumokėti pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų tenka pačiam veiklą vykdančiam nuolatiniam ir
nenuolatiniam Lietuvos gyventojui.
30. Duomenys apie individualią veiklą vykdančius nuolatinius ir nenuolatinius Lietuvos gyventojus,
įskaitant neatsiėmusiuosius FR0468 formos pažymų ir FR0469 formos pažymų, saugomi Registre.
____________________

