VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2016-07-20 Nr. (18.18-31-1E) RM-20554

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL NYDERLANDŲ KARALYSTĖS MOKESČIŲ IR MUITŲ
ADMINISTRATORIAUS PARENGTOS PAŽYMOS „PERSONAL INCOME STATEMENT EU/EERFORM“ PILDYMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų klausimus, paaiškina dėl Nyderlandų Karalystės mokesčių
ir muitų administratoriaus parengtos pažymos „Personal income statement EU/EER-form“
(toliau – Pažyma) pildymo:
Pažyma naudojama Nyderlandų Karalystės vidaus mokesčių įstatymuose nustatytų
mokestinių lengvatų taikymui gyventojams, kurie nėra nuolatiniai Nyderlandų Karalystės
gyventojai (Nyderlandų rezidentai), tačiau yra Europos Sąjungos valstybių ir Europos
ekonominės erdvės valstybių rezidentai (nuolatiniai tų užsienio valstybių gyventojai). Pagal
Nyderlandų Karalystės mokesčių įstatymus aukščiau nurodytų valstybių rezidentų Nyderlandų
Karalystėje gautoms pajamoms taikomos tokios pat mokesčių lengvatos, kaip ir Nyderlandų
rezidentų pajamoms, jeigu ne mažiau kaip 90 proc. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų yra
pajamos, kurios buvo apmokestintos pajamų mokesčiu Nyderlandų Karalystėje.
Tam, kad Nyderlandų Karalystės mokesčių administratorius galėtų nustatyti nuolatinių
Lietuvos gyventojų Nyderlandų Karalystėje gautų pajamų dalį bendroje mokestiniu laikotarpiu
gautų pajamų sumoje, gyventojai privalo pateikti šią užpildytą Pažymą.
Pažymos 1 – 4 dalis turi užpildyti pats nuolatinis Lietuvos gyventojas: 1 dalyje
(Mokestinis laikotarpis) jis turi nurodyti mokestinį laikotarpį; 2 dalyje (Duomenys) - vardą ir
pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamosios vietos rezidavimo valstybėje (t. y.
Lietuvoje) adresą ir kt.; 3 dalyje (Parašas) asmuo pasirašo, nurodo datą ir vietą; 4 dalyje
(Pajamos, neapmokestintos Nyderlandų Karalystėje) asmuo turi įrašyti 1 dalyje nurodytu
mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, kurios nebuvo apmokestintos pajamų mokesčiu
Nyderlandų Karalystėje, sumas: 4a – individualios veiklos pajamų sumą; 4b - darbo užmokesčio
ir ligos pašalpų sumą; 4c – papildomo uždarbio, dovanų, arbatpinigių ir kitų pajamų sumas,
gautas iš darbdavio, laisvai samdomo darbuotojo pajamų sumas; 4d – pensijų ir panašių
išmokų sumą; 4e – pensijų anuitetų sumą; 4f – pareigūno iš tarptautinės organizacijos gautų
pajamų, kurios atleidžiamos nuo pajamų mokesčio, sumą; 4g – iš Europos Sąjungos gautų
pensijų, kurios atleistos nuo pajamų mokesčio, sumą; 4h – darbo pajamų, nenurodytų
ankstesniuose papunkčiuose, sumą; 4i – pajamų, gautų už suteiktas teises, pvz., už suteiktą
teisę naudotis patalpomis ir pan., sumą; 4j – iš sutuoktinio ar buvusio sutuoktinio gautą
išlaikymo sumą; 4k – periodinių išmokų, nuo kurių neišskaičiuotas pajamų mokestis ir
socialinio draudimo įmokos (pvz., stipendijų), sumą; 4l – kitų pajamų sumą.
Pažymos 5 dalį (Užsienio mokesčių administratoriaus patvirtinimas/ Statement of
foreign tax authority) užpildo ir pasirašo bei patvirtina spaudu Lietuvos Respublikos mokesčių
administratorius. Pažymoje nurodomas ne tik nuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo
statusas, bet ir patvirtinama, kad 4 dalyje nurodytų pajamų sumos neprieštarauja mokesčių
administratoriaus turimiems duomenimis.
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Pažymos 5 dalis turi būti užpildoma anglų kalba. Mokesčių administratoriaus
pavadinimas ir adresas nurodomas anglų kalba: pvz., Kauno apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija - Kaunas County State Tax Inspectorate; Europos av. 105, Kaunas. Lithuania).
Atkreiptinas dėmesys, kad Pažyma gyventojui gali būti tvirtinama tik tuo atveju, jeigu
tuo mokestiniu laikotarpiu, už kurį prašo patvirtinti Pažymą, gyventojas pagal Lietuvos
Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio nuostatas buvo laikomas
nuolatiniu Lietuvos gyventoju ir mokesčių administratoriui yra pateikęs to mokestinio
laikotarpio metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą). Be to, turėtų būti patikrinama, ar
Pažymos 4 dalyje nurodytos pajamų sumos sutampa su pajamų sumomis, deklaruotomis paties
nuolatinio Lietuvos gyventojo metinėje pajamų deklaracijoje, trečiųjų asmenų deklaracijose
ir kitose turimose duomenų bazėse.
Prašymas užpildyti šią pažymą gali būti pateiktas tik pasibaigus mokestiniam
laikotarpiui, už kurį prašomą Pažymos, ne anksčiau negu vasario 16 d., kai Lietuvos įmonės ir
kiti asmenys mokesčių administratoriui pateikia duomenis apie gyventojams išmokėtas pajamų
sumas bei nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį.
Rekomenduojame Pažymą patvirtinti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo
prašymo patvirtinti Pažymą pateikimo dienos.
PRIDEDAMA. Pažymos „Personal income statement 2015 EU/EER-form“ kopija, 2 lapai.
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