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Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Siuntimo adresas

ŽEMĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO DEKLARACIJOS DUOMENŲ TIKSLINIMAS

Perskaičiavimo data ____________

Mokestinis laikotarpis 20_ _ m.
Gimimo data (juridinio asmens kodas) _______________________________

Mokestinis
laikotarpis*

Tikslinamo
Apskaičiuota žemės
sklypo unikalus
mokesčio suma
numeris
ankstesnėje
deklaracijoje

1

2

Žemės mokesčio
suma po
perskaičiavimo

Perskaičiuotos žemės
mokesčio sumos
skirtumas**
(4-3)

Tikslinimo priežastis

4

5

6

3

Iš viso mokėti***

|||||||||||||||||||| BARkodas |||||||||||||||||||****
Svarbi informacija
1. Žemės mokestį sumokėti ____________________
2. Duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui užpildyti:
- Įmokos kodas – 3011,
- Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752,
- Gavėjo sąskaitos, bankų rekvizitai,
- Mokėtojo (asmens) kodas. Jei už žemės savininką žemės mokestį moka kitas asmuo, naudodamasis elektronine bankininkyste, mokėjimo
nurodyme jis turi nurodyti žemės savininko asmens kodą.
3. Nesumokėjus apskaičiuoto patikslinto žemės mokesčio, skaičiuojami delspinigiai.
4. Žemės mokesčio apskaičiavimo klausimais galite kreiptis į specialistą (-ę)
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
arba galite pateikti paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI (Mano VMI>Paslaugos>Paklausimo tema „Apie žemės mokesčio deklaracijos
duomenis”) "
5.Bendroji informacija teikiama interneto puslapyje www.vmi.lt ir Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. VMI elektroninio deklaravimo
sistemos vartotojai reikalingą informaciją gali rasti adresu http://deklaravimas.vmi.lt.
* - mokestis gali būti perskaičiuojamas už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus (2014 metų ir ankstesnių mokestinių
laikotarpių žemės mokesčio sumos nurodytos litais, o nuo 2015 metų žemės mokesčio sumos nurodytos eurais).
** - jei, perskaičiavus žemės mokestį, susidaro skirtumas, kurį reikia grąžinti mokesčių mokėtojui, jis įrašomas su minuso (-) ženklu.
***į šią sumą neįskaičiuotas pagal ankstesnes deklaracijas apskaičiuotas sumokėti mokestis (jei iki šios formos gavimo nesumokėjote 3
stulpelyje nurodytos sumos, tai turite sumokėti 4 stulpelyje nurodytą mokesčio sumą). Suma laukelyje „Iš viso mokėti“ nurodyta eurais (2014
m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių sumos konvertuotos į eurus pagal neatšaukiamą nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,45280).
**** pateiktas brūkšninis kodas, skirtas žemės mokesčiui sumokėti per įmokų surinkimo paslaugas teikiančius asmenis: AB Lietuvos paštas
pašto skyriuose, MAXIMA LT kasose, UAB „Perlo paslaugos" terminaluose, UAB „Virtualių paslaugų operatorius" spaudos kioskuose bei kitose
įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose.

