Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs ﬁksuoto dydžio pajamų
mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį
nustato savivaldybės, o Verslo liudijimo skaičiuoklėje galite susiskaičiuoti, kiek kainuotų verslo liudijimas
konkrečiai veiklai. Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios
veiklos rūšimis (veiklų klasiﬁkatorius). Norėdami įsitikinti, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo
liudijimu, Jums reikia žinoti Ekonominės veiklos rūšių klasiﬁkatoriaus (EVRK) kodą, kurį galite rasti čia arba
skambinti į Lietuvos statistikos departamentą. Informaciją, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo
liudijimu, pagal EVRK kodą Jums suteiks Valstybinė mokesčių inspekcija tel. 1882.
Dėl Verslo liudijimo išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją
(VMI) arba elektroniniu būdu per portalą Mano VMI. Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens
pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms,
išskyrus prekybos verslo liudijimus (prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami 1 ar kelioms dienoms,
arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų).
Informaciją apie verslo liudijimo išdavimą/pratęsimą/nutraukimą rasite čia.
Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti
nenaudoja kasos aparato, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui,
privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų,
įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.
Išduotas paslaugų bei gamybos verslo liudijimas įgalina teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes
gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą
įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus
gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu verslo liudijime nurodyta veikla nėra
tokia pati, kaip juridinio asmens vykdoma veikla ir jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos
prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4 500
eurų per kalendorinius metus. Įsigijus verslo liudijimą per metus galima gauti pajamų sumą, neviršijančią
45 000 Eur, viršijanti suma apmokestinama pajamų mokesčiu kaip gautos individualios veiklos, vykdomos
pagal pažymą pajamos.
Pagrindiniai mokesčiai turintiems verslo liudijimą:
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) yra ﬁksuotas ir priklauso nuo pasirenkamos veiklos

2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 6,98% nuo MMA kas mėn. (2020 m. - 42,37 Eur).
Tam tikrais atvejais 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA galima mokėti 1 kartą per metus. Daugiau
informacijos - Sodros tinklapyje.
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo
laiko. Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas
standartinis mėnesinis įmokos dydis:
52,93 Eur (8,72 proc. nuo MMA);
65,68 Eur (10,52 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas
1,8 proc.);
71,14 Eur (11,72 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3
proc.).
Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, socialinio draudimo įmokos
apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.
4. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%. Jį mokėti reikia, jeigu per paskutiniuosius 12
mėnesių bendra už šalies teritorijoje parduotas prekes ir/ar suteiktas paslaugas gauta ar gautina atlygio
suma buvo didesnė kaip 45000 eurų.
Daugiau informacijos apie individualią veiklą su verslo liudijimu
Verlso liudijimo ir individualios veiklos pažymos palyginimas
Šaltinis: VšĮ „Versli Lietuva“
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