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Tapti verslininku nesunku. Sunku juo būti. 

 
Laivui, nežinančiam, kur plaukia, joks vėjas 

nepalankus 
 

Tenka pasirinkti, ar verslą vykdyti verčiantis individualia veikla (fizinis 
asmuo), ar steigti įmonę (juridinis asmuo). Nuspręsti, kokią veiklos formą 
pasirinkti, galima remiantis šiais kriterijais: kuo užsiimsite, koks turimo 
kapitalo dydis, veiklą vykdysite vienas ar su partneriais, koks veiklos 
vykdymo sudėtingumo laipsnis. 
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VERSLAS NESTEIGIANT ĮMONĖS  

 
Alternatyva įmonės steigimui yra individuali veikla.  

Individualia veikla, kaip savarankiškai asmens vykdoma veikla, kuria 

siekiama gauti pajamų per tam tikrą tęstinį laikotarpį  
Lietuvoje individualią veiklą galima vykdyti 2 būdais: su verslo liudijimu 

arba su individualios veiklos pažyma.  
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 Veikla pagal pažymą. (Pažyma - tai dokumentas, kuris patvirtina, kad 

asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos 
VMI(valstybinėje mokesčių inspekcijoje)  ir gali verstis pažymoje 
nurodyta veikla.)  

 

 Individualios veiklos pradžia ir pabaiga yra greita bei nebrangi: tereikia 
įsigyti verslo liudijimą arba užsiregistruoti VMI ir gauti pažymą. 
Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą pagal pažymą, pakanka prieš 5 
dienas raštu informuoti VMI. Esminis skirtumas tarp individualios 
veiklos vykdymo būdų yra tas, kad pasirinkęs verslo liudijimą asmuo 
iš anksto sumoka nustatyto dydžio mokestį ir gali verstis tik griežtai 
nustatytomis veiklos rūšimis. Pažyma suteikia teisę verstis įvairesne 
veikla, tačiau pajamų mokestį reikia sumokėti nuo faktiškai gautų 

pajamų  
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Verslo liudijimas  

 

   Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra 
sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų 

pajamų dydžio) ir gali verstis tam tikra veikla.)  

Norint įsigyti verslo liudijimą, pirmiausia reikia patikrinti, ar Jūsų pasirinktai 
veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai. Individualios veiklos, 
kuria galima verstis, įsigijus verslo liudijimą, rūšių sąrašas yra 
patvirtintas LR Vyriausybės nutarimu  „Dėl verslo liudijimų išdavimo 

gyventojams taisyklių“.  



Verslo ir amatų akademija 

Nuo veiklos rūšies ar jos porūšio pasirinkimo gali priklausyti 
mokesčio už verslo liudijimą dydis. Šis dydis priklauso ir nuo 

verslo liudijimo galiojimo laiko. Teritorinei VMI turite pateikti 

šiuos dokumentus: • prašymą verslo liudijimui įsigyti; • asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą; • kitus atskirais atvejais 
reikalingus dokumentus (dokumentą, kuriuo remiantis gali būti 
taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų 
mokestis, autorinę licencinę sutartį, sudarytą su audiovizualinių 
kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, kt.). Verslo 
liudijimas išduodamas per 4 darbo dienas nuo dokumentų 

pateikimo dienos.  
Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių 

metų laikotarpiui (skaičiuojamam dienomis), kuris gali būti ne 
ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos ir ne 
trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, o prekybai – 1 dienai, 

kurios neprivalo eiti paeiliui.  
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Už pajamas, gautas iš atskiros veiklos pagal verslo liudijimą, reikia sumokėti 
nustatyto dydžio pajamų mokestį iki verslo liudijimo išdavimo dienos. 
Fiksuoto pajamų mokesčio dydį kasmet nustato kiekvienos savivaldybės 
taryba. Daugiau informacijos  trumpuoju numeriu 1882. 



Verslo ir amatų akademija 

    ĮMONĖS STEIGIMAS  

Pasirinkti įmonės pavadinimą.  

 Pasirinkti įmonės buveinės adresą. Jei patalpos, kuriose numatoma 

registruoti JA, nepriklauso nuosavybes teise nei vienam steigėjui, tuomet 
reikalingas patalpų savininko sutikimas. Jei patalpos įkeistos bankui, 
pateikiamas ir banko sutikimas. 

 

Parengti steigimo dokumentus 

 

 Pateikti „popierinius“ dokumentus notarui ir JA registrui arba elektroniniu 

būdu per JA registro savitarnos svetainę. Registruojant JA elektroniniu 
būdu, išvengiama dokumentų parengimo išlaidų bei išlaidų notarui. 
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 INDIVIDUALI ĮMONĖ (IĮ) 

 

Steigėjas – 1(savininkas) 

Atsakomybė už juridinio asmens prievoles – IĮ savininko neribota civilinė atsakomybė 

(jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, IĮ savininkas atsako savo turtu.) 

Minimalus kapitalo dydis  - netaikoma. 

Kapitalas ir įnašai – IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas. 

Valdymas – vienasmenis valdymo organas  - įmonės vadovas (savininkas ar savininko 

paskirtas  asmuo). 

Sprendimų priėmimas – savininkas priima savarankiškai. 

Visas IĮ pelnas skiriamas savininkui. 

Minimalios išlaidos įsteigus įmonę – PSD mokestis už IĮ savininką. 
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Mažoji bendrija  (MB) 

 

Steigėjas – 1 -10(nariai) 

Atsakomybė už juridinio asmens prievoles – MB nario ribota civilinė atsakomybė 

Minimalus kapitalo dydis  - nustato patys MB nariai. 

Kapitalas ir įnašai – MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginių 
įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių bendru sutarimu. 

Valdymas : 

 1. MB narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas  - įmonės vadovas . 

2. MB narių susirinkimas (susirinkimo išrinktas MB atstovas). 

Sprendimų priėmimas – balsuojant. 

Visas pelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui. 

Minimalios išlaidos įsteigus įmonę – PSD mokestis už kiekvieną MB narį. 



Verslo ir amatų akademija 

 Uždaroji akcinė bendrovė  (UAB) 

 

Steigėjas – 1 -295(akcininkai) fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys. 

Atsakomybė už juridinio asmens prievoles – akcininko ribota civilinė 
atsakomybė 

Minimalus kapitalo dydis  - 2500,00 Eur. 

Kapitalas ir įnašai – Akcijos apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui 
nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu. 

Valdymas : visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas  
- bendrovės vadovas . 

Gali būti sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba.  

Sprendimų priėmimas – balsuojant. 

Pelnas skirstomas- dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų 
nominaliai vertei.  

Minimalios išlaidos įsteigus įmonę – atlyginimas vadovui. 
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Vykdant veiklą Lietuvoje privaloma laiku ir tiksliai apskaičiuoti ir sumokėti 

mokesčius, laiku pateikti mokesčių deklaracijas. 

 

MOKAMI MOKESČIAI 

 

Pridėtinės vertės mokestis ( PVM ) 

Prievolė registruotis PVM mokėtoju 

pagal PVM įstatymo 71 straipsnio ir 92 straipsnio nuostatas, prievolė registruotis 

PVM mokėtoju atsiranda, jeigu 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už vykdant 

ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas 

viršija 45000 eurų. Jeigu tokie asmenys nepateikia prašymo registruotis PVM 

mokėtojais, tai yra privaloma skaičiuoti PVM už visas šalies teritorijoje patiektas 

prekes ir/ar suteiktas paslaugas dėl kurių tiekimo (teikimo) buvo viršyta 45000 eurų 

riba.  

 



Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 

GPM turi mokėti pajamų gavę: nuolatiniai Lietuvos gyventojai, nenuolatiniai Lietuvos 

gyventojai, GPM mokantys nuo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje. 15 proc. 

 

Nekilnojamojo turto mokestis - Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir 

užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės teise valdantys ar įsigyjantys 

(taip pat juridiniai asmenys, perėmę nuomos ar panaudos pagrindu ilgesniam kaip vieno 

mėnesio laikotarpiui ar neterminuotai) nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje  

 

Privalomo sveikatos draudimo įmokos (PSD) 

Nuo 2015-07-01 nustatyta minimalioji mėnesinė alga  325 Eur, mėnesinė PSD 

įmoka  — 29 Eur (325 Eur x 9 proc.)  
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Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) 
Nuo 2015m. liepos 1 d. už individualių įmonės savininką ar 
mažosios bendrijos narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka 
nuo MMA, tai šios VSD įmokos dydis yra 85,48 eurai (88,73 
eurai, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas 
papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis). Nuo 
liepos 1 d. verslo liudijimus turinčių asmenų už visą mėnesį 
galiojantį verslo liudijimą VSD įmokos dydis yra 54 eurai. 
 
 
Pelno mokestis – 15 proc., 5 proc, 0 proc.    

 
Valstybės rinkliavos 

 
 



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ. 

SĖKMĖS STEIGIANT VERSLĄ! 


