VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL PAŽYMOS APIE PAVELDIMO TURTO VERTĘ FR0513 FORMOS IR PAŽYMOS
APIE PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMĄJĄ VERTĘ FR0514 FORMOS
PATVIRTINIMO
2003 m. kovo 24 d. Nr. V-80
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr.
123-5531) ir Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 patvirtinta Paveldimo turto
apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarka (Žin., 2003, Nr. 5-194; toliau – Tvarka),
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formą (toliau – FR0513 forma).
1.2. Pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formą (toliau – FR0514
forma).
1.3. Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto
apmokestinamąją vertę FR0514 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Tvarkoje nurodytų institucijų, apskaičiavusių gyventojų paveldimo turto vertę,
išduodamos pažymos apie paveldimo turto vertę turi atitikti FR0513 formą.
2.2. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) teritoriniai skyriai
paveldinčių turtą gyventojų prašymu apskaičiavę paveldimo turto apmokestinamąją vertę
gyventojams išduoda FR0514 formas.
3. Į s a k a u:
3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau
– Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0513 formą ir FR0514 formą įtraukti į Dokumentų
formų registrą.
3.2. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų parengta
programinė įranga FR0514 formoje įrašytiems duomenims apdoroti. Programinę įrangą parengti per
terminą, suderintą su viršininko pavaduotoja B. Černiuviene.
3.3. AVMI viršininkams užtikrinti, kad būtų naudojama FR0514 forma ir vadovaujamasi
Taisyklėmis.
3.4. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir AVMI
viršininkams pagal kompetenciją kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

VIRŠININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS,
L. E. VIRŠININKO PAREIGAS

JURGIS GURAUSKAS
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FR0513 forma, patvirtinta Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko
2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-80

_______________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas ir kiti duomenys)

_____________________
______________________

Į _____________________________

(adresatas)

(data, numeris)

PAŽYMA
APIE PAVELDIMO TURTO VERTĘ
__________Nr. ______________________
(data)

(registracijos numeris)

(paveldėtojo vardas ir pavardė)
(asmens kodas)
(gyvenamoji vieta)
paveldimo turto vertė (atskirai pagal rūšis) yra:
Eil.
Nr.

Paveldimo turto rūšis, pavadinimas, adresas

Vertė (Lt)

Bendra nurodyto turto vertė yra: __________________________________________________ Lt,
(suma skaičiais)

_______________________________________________________________________________
(suma žodžiais)

_________________________
(pareigų pavadinimas)

__________________
(parašas)

A. V.
______________

_________________________
(vardas ir pavardė)
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FR0514 forma, patvirtinta Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko
2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-80

(dokumento sudarytojo pavadinimas ir kiti duomenys)
__________ miesto (rajono)
__________ notarų biurui
(adresatas)

Į ____________________________
(data, numeris)

PAŽYMA
APIE PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMĄJĄ VERTĘ
__________Nr.________________
(data)

(registracijos numeris)

(paveldėtojo vardas ir pavardė)
(asmens kodas)

(gyvenamoji vieta)

iš

(palikėjo vardas, pavardė)
paveldimo turto (atskirai pagal jo rūšis) vertė yra:
Eil
.
Nr.

Pavadinimas (modelis, markė)

Tur
to
rūši
s

(asmens kodas)
Turto vertė
(Lt)

Adresas

Visa vertė:

0

Bendra nurodyto turto apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis,
nustatoma taip:
Eil. Nr.
1
2

Aritmetinis veiksmas
iš visos vertės atimama 30 proc.: 0 – 0.0
iš 1 eilutėje nurodytos sumos atimama 10000 Lt arba nepanaudotos
lengvatos dalis: 0.00 Lt –

Suma (Lt, ct)
0.00 Lt
0.00 Lt

Privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis yra 2 eilutėje nurodyta suma, padalinta iš
100 ir padauginta iš mokesčio tarifo (5% arba 10%): 0.00 Lt
0.00 Lt

Lt,

(suma skaičiais)
(suma žodžiais)
Mokesčio įmokos kodas ___________ .
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______Lt turi būti sumokėta į_________AVMI biudžeto pajamų surenkamąją
sąskaitą________, banko kodas_________, banko pavadinimas_________.
______Lt turi būti sumokėta į_________AVMI biudžeto pajamų surenkamąją
sąskaitą______, banko kodas________, banko pavadinimas______________________________.
Pažyma galioja 10 dienų.
_________________________
(pareigų pavadinimas)

__________________
(parašas)

A. V.
______________

_________________________
(vardas ir pavardė)
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PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2003 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. V-80
PAŽYMOS APIE PAVELDIMO TURTO VERTĘ FR0513 FORMOS IR PAŽYMOS APIE
PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMĄJĄ VERTĘ FR0514 FORMOS UŽPILDYMO
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto
apmokestinamąją vertę FR0514 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pažymos
apie paveldimo turto vertę FR0513 formos (toliau – FR0513 forma) ir pažymos apie paveldimo
turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos (toliau – FR0514 forma) užpildymo tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio
įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5531), Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl
Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta
Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarka (Žin., 2003, Nr. 5-194; toliau –
Tvarka).
3. Tvarkoje nurodytais atvejais FR0513 formas užpildo ir gyventojams išduoda Lietuvos
prabavimo rūmai ir Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas. Tais atvejais,
kai paveldimo nekilnojamojo daikto ar kilnojamojo daikto, kuriems nustatyta teisinė registracija,
vidutinės rinkos kainos nenurodytos Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti (toliau –
Komisija) nutarimuose, šias formas užpildo ir išduoda Komisija.
4. FR0514 formas (po 2 egz.) užpildo ir gyventojams išduoda apskričių valstybinių
mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) teritoriniai skyriai. Vienas FR0514 formos egzempliorius yra
skirtas notarų biurui, kitas – gyventojui.
Į šią formą įrašomas visas gyventojo paveldimas turtas, įskaitant teisiškai registruotiną
nekilnojamąjį daiktą ar kilnojamąjį daiktą, kurių vidutinės rinkos kainos yra nurodytos Komisijos
nutarimuose.
5. Pagal Tvarkos 3.5–3.7 ir 7 punktus FR0513 bei FR0514 formos užpildomos ir
išduodamos turtą paveldinčių gyventojų prašymu.
6. Pažymos pildomos atitinkamų įstaigų firminiuose blankuose. Gali būti pildomi į
konkrečių įstaigų firminius blankus nukopijuoti interneto tinklapyje Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija; www. vmi. lt)
paskelbtieji FR0513 ar FR0514 formos variantai.
II. FR0513 FORMOS UŽPILDYMO TVARKA
7. FR0513 formoje adresatui nurodyti skirtoje vietoje įrašoma turtą paveldinčio gyventojo
vardas ir pavardė. Gyventojo prašymo data ir numeris įrašomi FR0513 formoje datai ir numeriui
skirtoje vietoje.
8. FR0513 formos datai ir numeriui įrašyti skirtoje eilutėje įrašoma data ir numeris.
9. FR0513 formoje tam skirtoje vietoje įrašoma: paveldėtojo vardas, pavardė, asmens
(tapatybės) kodas ir gyvenamosios vietos adresas.
10. Kai paveldimą turtą įvertinti įgaliota įstaiga gyventojo prašymu įvertina daugiau kaip
vieną daiktą, vienoje FR0513 formoje nurodomi visi įvertinti daiktai.
Kai gyventojo prašymu įvertinamas daugiau kaip vienas paveldimas daiktas, FR0513 formos
grafoje „Eil. Nr.“ įrašomas kiekvieno daikto eilės numeris.
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11. FR0513 formos grafoje „Paveldimo turto rūšis, pavadinimas, adresas“ nurodoma
įvertinto daikto rūšis ir pavadinimas, pvz., „N. Norkaus paveikslas „Nida“, XIX a. ikona „Šv.
Sviatoslavas“, platininis žiedas su briliantu (0,8 karato), 1940 m. (gamybos) automobilis
„Mercedes-Benz“ ir pan. Adresas įrašomas tada, kai įvertinamas nekilnojamasis daiktas.
Jei gyventojas paveldi dalį daikto (pvz., 1/2 statinio, įrašyto į kultūros vertybių registrą), tai
šioje FR0513 formos grafoje nurodoma jam tenkanti daikto dalis.
12. FR0513 formos grafoje „Vertė“ nurodoma įvertinamo paveldimo daikto vertė litais. Kai
įvertinamas daugiau kaip vienas daiktas, kiekvieno daikto vertė nurodoma atskirai.
13. FR0513 formos eilutėje „Bendra nurodyto turto vertė“ nurodoma bendra turto, kuris
buvo įvertintas, vertė litais (skaičiais ir žodžiais).
14. FR0513 formą pasirašo turtą įvertinusios įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo,
nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, uždedamas įstaigos spaudas.
III. FR0514 FORMOS UŽPILDYMO TVARKA
15. Turtą paveldinčio gyventojo prašymu (prašymo blanko pavyzdys pateiktas Taisyklių 1
priede) FR0514 formą užpildo ir išduoda jo gyvenamosios vietos AVMI teritorinis skyrius arba tas
AVMI teritorinis skyrius, kurio teritorijoje paveldėjimas įforminamas (gyventojo pasirinkimu).
16. Jeigu FR0514 formą gyventojui išdavė jo gyvenamosios vietos AVMI teritorinis skyrius,
tai jis šios formos kopiją turi nusiųsti AVMI teritoriniam skyriui, kurio teritorijoje paveldėjimas
įforminamas. Jei FR0514 formą gyventojui išdavė AVMI teritorinis skyrius, kurio teritorijoje
paveldėjimas įforminamas, tai jis šios formos kopiją turi nusiųsti gyventojo gyvenamosios vietos
AVMI teritoriniam skyriui.
17. Kai turtą paveldi gyventojas, pagal Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 str. 1 d. 1, 2 ar
3 punktą atleistas nuo mokesčio sumokėjimo, jo prašymu užpildoma ir išduodama FR0514 forma
neatsižvelgiant į tai, kad mokesčio mokėti jis neprivalo.
18. FR0514 forma pildoma AVMI teritorinio skyriaus firminiame blanke.
19. FR0514 formoje adresatui skirtoje vietoje nurodomas atitinkamo notarų biuro, kuriam
yra skirta ši pažyma, pavadinimas. Notarų biuro pažymos apie gyventojo paveldimą turtą data ir
numeris įrašomi FR0514 formoje datai ir numeriui įrašyti skirtoje eilutėje.
20. FR0514 formos tam skirtoje vietoje įrašoma registracijos data ir numeris.
21. FR0514 formoje tam skirtoje vietoje įrašomas paveldėtojo vardas, pavardė ir asmens
(tapatybės) kodas, taip pat turto palikėjo vardas, pavardė ir asmens (tapatybės) kodas.
22. Paveldėtojo gyvenamajai vietai įrašyti skirtoje vietoje įrašomas jo gyvenamosios vietos
adresas. Adresas įrašomas Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų
formavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Adresų formavimo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 1275753) IV dalyje nustatyta tvarka.
Adreso sudedamosios dalys išdėstomos taip:
22.1. savivaldybės (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre)
pavadinimas;
22.2. seniūnijos (išskyrus miestų seniūnijas) pavadinimas;
22.3. gyvenamosios vietovės pavadinimas;
22.4. gatvės (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos) pavadinimas;
22.5. žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje
vietovėje;
22.6. korpuso numeris (jeigu jis yra suteiktas);
22.7. buto ar negyvenamosios patalpos numeris (jeigu patalpa yra adreso objektas);
22.8. adreso objekto pavadinimas (jeigu jis yra suteiktas).
Rašant adreso sudedamąsias dalis, vartojamos žodžių santrumpos: rajonas – r., savivaldybė
– sav., seniūnija – sen., miestas – m., miestelis – mstl., kaimas – k., gatvė – g., prospektas – pr.,
bulvaras – bul., alėja – al., skersgatvis – skg., akligatvis – aklg., skveras – skv., aikštė – a., plentas –
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pl., kelias – kel., takas – tak., sklypas – skl., korpusas – K ir skaičius (skaičiai) arba K, skaičius
(skaičiai) ir didžioji raidė.
Rašant adresą, miesto trumpinys vartojamas tik savivaldybės pavadinimui parašyti. Pastato
ar pastatų komplekso numeris rašomas skaitmenimis arba skaitmens (skaitmenų) ir didžiosios raidės
kombinacija. Žemės sklypo numeris rašomas skaitmenų arba skaitmenų ir specialaus (specialių)
simbolių ir didžiosios raidės kombinacija. Žemės sklypo numeris rašomas skaitmenų arba
skaitmenų ir specialaus simbolio (simbolių) kombinacija. Korpuso numeris gali būti rašomas
skaitmenimis arba skaitmenimis ir didžiąja raide. Buto ar patalpos numeris rašomas skaitmenimis
arba skaitmeniu, prie jo po brūkšnelio pridedama didžioji raidė. Adresų įrašymo pavyzdžiai pateikti
Taisyklių 2 priede.
23. Kai gyventojo prašymu AVMI teritorinis skyrius nustato daugiau kaip vieno paveldimo
daikto apmokestinamąją vertę, vienoje FR0514 formoje nurodomi tie visi gyventojo paveldimi
daiktai. Jei gyventojas paveldi dalį daikto (pvz., 1/2 buto), tai FR0514 formoje nurodoma ta jam
tenkanti daikto dalis.
24. Jei įrašytinas turtas (ar kiti duomenys) netelpa į FR0514 formoje nustatytas eilutes, į
AVMI teritorinio skyriaus firminį blanką nukopijuojamas interneto tinklapyje paskelbtos šios
formos variantas ir pildoma tiek eilučių, kiek reikia paveldimam turtui (ar kitiems duomenims)
įrašyti.
FR0514 forma gali būti išdėstyta keliuose sunumeruotuose lapuose.
25. FR0514 formoje nurodomas toks gyventojo paveldimas turtas:
25.1. nekilnojamasis daiktas ir (ar) privalomos teisinės registracijos kilnojamasis daiktas,
kurio vertę nurodė AVMI teritorinis skyrius (arba jo prašymu – Komisija);
25.2. kotiruojami ar nekotiruojami vertybinių popierių biržoje vertybiniai popieriai, pinigai
nacionaline ar užsienio valiuta, kurių vertę nustatė AVMI teritorinis skyrius;
25.3. antikvariniai meno kūriniai, meno kūriniai (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias
kultūros vertybes bei objektus, saugomus kaip kultūros vertybės), kurių vertę nustatė Kultūros
ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas;
25.4. antikvariniai tauriųjų metalų gaminiai ir antikvariniai brangakmenių gaminiai, kurių
vertę nustatė Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas;
25.5. taurieji metalai, brangakmeniai, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, kurių vertę
nustatė Lietuvos prabavimo rūmai;
25.6. kitas turtas, kurio vertę nustatė turtą paveldėjęs gyventojas (pats ar pasinaudojęs turto
vertintojų paslaugomis).
26. Jei gyventojas prašymus apskaičiuoti paveldimo turto (iš to paties turto palikėjo)
apmokestinamąją vertę AVMI teritoriniam skyriui pateikia kelis kartus skirtingu metu ir dėl dalies
paveldimo turto FR0514 forma jau yra jam išduota, į užpildomą minėtą formą įrašomas tik tas
turtas, kuris nebuvo įrašytas į anksčiau išduotą formą.
27. FR0514 formos grafoje „Eil. Nr.“ įrašomas kiekvieno daikto eilės numeris.
28. FR0514 formos grafoje „Turto rūšis“ remiantis Inspekcijos viršininko 2000 03 02
įsakymu Nr. 43 „Dėl klasifikatorių patvirtinimo“ patvirtintu Turto rūšių klasifikatoriumi įrašomas
turto rūšies kodas.
29. FR0514 formos grafoje „Pavadinimas (modelis, markė)“ nurodomas:
29.1. turto pavadinimas, kai paveldimas kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai
užsienio valiuta (pvz., N. Norkaus paveikslas „Nida“, AB „Sigma“ akcijos, JAV doleriai);
29.2. modelis ir markė, kai paveldimas automobilis ar kitas teisiškai registruotinas
kilnojamasis daiktas (pvz., „Honda Civic 4D“).
Šioje grafoje taip pat nurodoma paveldimo daikto dalis, – kai paveldima kilnojamojo ar
nekilnojamojo daikto dalis.
30. FR0514 formos grafoje „Adresas“ įrašoma:
30.1. nekilnojamojo daikto adresas, kai paveldimas nekilnojamasis daiktas;
30.2. savivaldybės, kurios teritorijoje paveldėjimas įforminamas, pavadinimas, kai
paveldimi tik kilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir (ar) pinigai. Įrašomas tos savivaldybės,
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kurios teritorijoje įforminamas paveldėjimas, pavadinimas (t. y. ta savivaldybė, kurios teritorijoje
yra pažymą apie paveldimą turtą paveldėtojui išdavęs notarų biuras).
Kai į FR0514 formą įrašomi ir nekilnojamieji daiktai, ir kilnojamieji daiktai, vertybiniai
popieriai ir (ar) pinigai, nurodomi tik nekilnojamųjų daiktų adresai (savivaldybė, kurios teritorijoje
įforminamas paveldėjimas, neįrašoma).
Adresas ir savivaldybės pavadinimas įrašomi Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu
Nr. 2092 patvirtintose Adresų formavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
31. FR0514 formos grafoje „Vertė“ nurodoma kiekvieno įrašomo daikto vertė, kurią nustatė
tai atlikti įgaliota įstaiga.
32. FR0514 formos eilutėje „Visa vertė“ nurodoma viso formoje įrašyto paveldimo turto
vertė.
33. FR0514 formos tam skirtoje vietoje skaičiais ir žodžiais įrašoma nurodyto paveldimo
turto apmokestinamoji vertė (litais ir centais).
FR0514 formoje įrašytina paveldimo turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama taip:
33.1. iš visos įrašyto paveldimo turto vertės atimama 30 proc.;
33.2. iš gautos sumos atimama 10000 Lt, jei mokesčio lengvata taikoma apmokestinant šį
turtą (t. y. jei mokesčio lengvata nebuvo pritaikyta apskaičiuojant gyventojo iš to paties palikėjo
kito paveldimo turto apmokestinamąją vertę).
Kai gaunamas neigiamas skirtumas, jis įrašomas su minuso ženklu.
34. Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 str. 1 d. 3 punkto lengvata („neapmokestinama
paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 10 tūkst. litų.“) taikoma kiekvienam
paveldėjimui. Tais atvejais, kai AVMI teritorinis skyrius gyventojui skirtingu metu išduoda kelias
FR0514 formas apie iš to paties turto palikėjo paveldimą turtą, šio turto apmokestinamoji vertė
10000 Lt mažinama vieną kartą.
Jei į vieną FR0514 formą įrašomo paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra mažesnė už
10000 Lt (iš apmokestinamosios vertės atėmus 10000 Lt, gaunamas neigiamas skirtumas),
lengvatos dalimi, kuria nebuvo pasinaudota (t. y. gautu neigiamu skirtumu) mažinama paveldimo
turto, įrašomo į kitą FR0514 formą, apmokestinamoji vertė (lengvatos taikymo pavyzdys pateiktas
Taisyklių 3 priede).
35. FR0514 formos tam skirtoje vietoje skaičiais ir žodžiais nurodomas privalomas sumokėti
paveldimo turto mokestis (litais ir centais). Mokesčiui įrašyti skirtoje eilutėje įrašomas nulis, jei:
35.1. turtą paveldėjęs gyventojas yra atleistas nuo mokesčio sumokėjimo;
35.2. paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra mažesnė už taikytiną lengvatą.
36. Privalomas sumokėti mokestis apskaičiuojamas taip: apskaičiuota paveldimo turto
apmokestinamoji vertė (pritaikius taikytiną mokesčio lengvatą) dauginama iš:
36.1. 5 procentų tarifo, kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra ne didesnė kaip 0,5
mln. litų;
36.2. 10 procentų tarifo, kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė kaip 0,5
mln. litų.
37. FR0514 formos tam skirtoje vietoje įrašomas mokesčio įmokos kodas, AVMI
pavadinimas, AVMI biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos, į kurią surenkamos tos
administruojamos įmokos, numeris ir banko kodas.
Nurodomas AVMI biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos, kuri yra skirta tos
savivaldybės, į kurios biudžetą turi būti įskaitytas mokestis, įmokas administruoti, numeris.
Kai paveldimi keli nekilnojamieji daiktai, esantys skirtinguose miestuose (rajonuose), į
kiekvienos AVMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtinas mokestis paskirstomas
proporcingai to nekilnojamojo daikto vertei (pagal Taisyklių 4 priede pateikiamą 1 pavyzdį).
Tais atvejais, kai kartu su nekilnojamaisiais daiktais, esančiais skirtinguose Lietuvos
miestuose (rajonuose), paveldimi ir kilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir (ar) pinigai,
mokestis už šiuos kilnojamuosius daiktus, vertybinius popierius, pinigus proporcingai paskirstomas
toms AVMI, kurių teritorijose yra nekilnojamieji daiktai (pagal Taisyklių 4 priede pateikiamą 2
pavyzdį).
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38. AVMI teritorinio skyriaus vedėjas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo užpildytą FR0514
formą, taip pat nurodo savo vardą ir pavardę. Pažyma tvirtinama spaudu.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. FR0513 ir FR0514 formos turi būti užpildytos laikantis šių Taisyklių.
40. AVMI teritoriniai skyriai kaupia gautas FR0513 formas, jų pagrindu išduoda FR0514
formas ir FR0514 formų duomenis suveda į magnetinių laikmenų duomenų bazes.
______________
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Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513
formos ir pažymos apie paveldimo turto
apmokestinamąją vertę FR0514 formos
užpildymo taisyklių
1 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)
_______________________________________________________________________________
(gyventojo vardas, pavardė ir asmens kodas)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(gyvenamoji vieta)

____________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
____________________ teritoriniam skyriui
(adresatas)

PRAŠYMAS
____________
(data)

________________
(vieta)

Prašau apskaičiuoti notaro 200 – – išduotoje pažymoje Nr. ____ nurodyto
(data)

paveldimo turto apmokestinamąją vertę.
PRIDEDAMA.
1. Notaro pažyma, 1 lapas.
2. Kiti dokumentai, __ lapų.

_______________________

__________________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

______________
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Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513
formos ir pažymos apie paveldimo turto
apmokestinamąją vertę FR0514 formos
užpildymo taisyklių
2 priedas
ADRESŲ ĮRAŠYMO PAVYZDŽIAI
Jeigu adresatas yra savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys išdėstomos 1 pavyzdyje
nurodyta tvarka:
1 pavyzdys
Kaunas, Savanorių pr. 10 K5-12;
Utena, J. Basanavičiaus g. 10-5;
Elektrėnai, Laisvės g. 10;
Vilnius, Vilniaus g. 12A-6;
Klaipėda, J. Basanavičiaus g. 17-24B.
Jeigu adresatas yra ne savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys (savivaldybė, miestas
(miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra), arba
savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris (jeigu yra)
išdėstomos taip:
2 pavyzdys
Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15
Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10
Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 255 skl.
Trakų r. sav., Lentvaris, Ąžuolų g. 10-5;
Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15
Utenos r. sav., Daugailių sen., Radeikių k., Alyvų g. 12
______________
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Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513
formos ir pažymos apie paveldimo turto
apmokestinamąją vertę FR0514 formos
užpildymo taisyklių
3 priedas
LENGVATOS TAIKYMO APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS
1. Notaro išduotoje pažymoje nurodyta, kad gyventojas paveldi 1 kambarį ir 1/2 bendro
naudojimo patalpų 2 kambarių bute. Šio paveldimo turto vertė yra 10000 Lt.
Apskaičiuojama paveldimo kambario ir 1/2 bendro naudojimo patalpų apmokestinamoji
vertė, kuri mažinama 10000 Lt (t. y. taikoma Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 str. 1 d. 3 punkte
nustatyta mokesčio lengvata):
10000 Lt – (10000 Lt x 30: 100) – 10000 Lt = – 3000 Lt
2. Vėliau išduotoje notaro pažymoje nurodyta, kad šis gyventojas paveldi indėlį, kurio suma
yra 7000 Lt.
Apskaičiuojama indėlio apmokestinamoji vertė: iš indėlio sumos atimama 30 proc., iš gautos
sumos atimama 3000 Lt (t. y. gyventojui taikoma mokesčio lengvatos dalis, kuria jis šio pavyzdžio
1 punkte nurodytu atveju nepasinaudojo (3000 Lt):
7000 Lt – (7000 Lt x 30: 100) – 3000 Lt = 1900 Lt.
______________
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Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513
formos ir pažymos apie paveldimo turto
apmokestinamąją vertę FR0514 formos
užpildymo taisyklių
4 priedas
MOKESČIO Į SKIRTINGŲ AVMI BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMĄSIAS
SĄSKAITAS APSKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI
1 pavyzdys
Gyventojas paveldi:
10000 Lt vertės butą Utenos rajone
20000 Lt vertės gyvenamąjį namą Molėtuose
Bendra turto vertė – 30000 Lt.
1) Taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuojama viso turto apmokestinamoji vertė, kuri
mažinama 10000 Lt (t. y. taikoma Įstatymo nustatyta lengvata):
30000 Lt – (30000 x 30: 100) – 10000 Lt = 11000 Lt
2) Apskaičiuojamas mokėtino mokesčio dydis:
11000 Lt x 5: 100 = 550 Lt
3) Apskaičiuojama, kokią viso turto vertės dalį sudaro butas:
10000 Lt: 30000 Lt = 0,3333
4) Apskaičiuojama, kokią viso turto vertės dalį sudaro gyvenamasis namas:
20000 Lt: 30000 Lt = 0,6667
5) Mokestis už paveldimą butą yra:
550 Lt x 0,3333 = 183,32 Lt
6) Mokestis už paveldimą gyvenamąjį namą yra:
550 Lt x 0,6667 = 366,68 Lt
Vadinasi, į Utenos AVMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, skirtą administruoti
Utenos rajono savivaldybės biudžetui priklausančias įmokas, turi būti sumokėta 183,32 Lt, o į
sąskaitą, skirtą administruoti Molėtų rajono savivaldybės biudžetui priklausančias įmokas, turi būti
sumokėta 366,68 Lt.
2 pavyzdys
Gyventojas paveldi:
10000 Lt vertės butą Utenos r.
15000 Lt indėlį banko įstaigoje
20000 Lt vertės gyvenamąjį namą Molėtuose
Bendra turto vertė – 45000 Lt.
1) Taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuojama viso turto apmokestinamoji vertė, kuri
mažinama 10000 Lt (t. y. taikoma Įstatymo nustatyta lengvata):
45000 Lt – (45000 x 30: 100) – 10000 Lt = 21500 Lt
2) Apskaičiuojamas mokėtino mokesčio dydis:
21500 Lt x 5: 100 = 1075 Lt
3)Apskaičiuojama nekilnojamojo turto vertė:
10000 Lt + 20000 Lt = 30000 Lt
4) Apskaičiuojamas į Utenos AVMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, skirtą
administruoti Utenos rajono savivaldybės biudžetui priklausančias įmokas, mokėtino mokesčio
dydis:
10000 Lt: 30000 Lt x 1075 Lt = 358,33 Lt
5) Apskaičiuojamas į Utenos AVMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, skirtą
administruoti Molėtų rajono savivaldybės biudžetui priklausančias įmokas, mokėtino mokesčio
dydis:
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20000 Lt: 30000 Lt x 1075 Lt = 716,67 Lt.
______________

