Gruodžio mėnesio darbai tvarkantiems ūkio apskaitą
Data

Darbai

Įmokų kodai

Gruodžio 15 d.

1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo
gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusių to
mokestinio laikotarpio A klasės pajamų
1411 – gyventojų pajamų mokestis nuo
gyventojams su darbo santykiais arba jų esmę
Mokestį išskaičiuojantys asmenys, nuo išmokų,
atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės
priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų
išmokų ir (ar) B klasės išmokų, nuo kurių
iki gruodžio 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį
išskaičiuotas ir (ar) išmokas išmokėjusio
privalo sumokėti į biudžetą iki gruodžio 15 d.
asmens lėšomis mokamas pajamų mokestis
Paskutinė diena „Sodros“ teritoriniam skyriui pateikti 252 – VSD įmokos už samdomus darbuotojus
SAM pranešimą apie apdraustuosius ir priedą
253 – delspinigiai
SAM3SD už per lapkričio mėnesį apskaičiuotas
254 – baudos
draudžiamąsias pajamas, nuo kurių skaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos, ir sumokėti už lapkričio
mėnesį apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo
įmokas.
Paskutinė diena „Sodros“ teritoriniam skyriui pateikti 352 – fiziniai asmenys, kurie nuo 2013-04-01
PKV pranešimą apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir
teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas
miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus per
pagal paslaugų kvitą
353 – delspinigiai
lapkričio mėnesį ir sumokėti privalomojo sveikatos
354 – baudos
draudimo įmokas (PSD) už paslaugas per lapkričio
moka „Sodrai“
mėnesį teikusius asmenis.

Gruodžio 20 d.

Paskutinė diena pateikti lapkričio mėnesio Gaunamų
ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus i.SAF
posistemėje (jei mokestinis laikotarpis – mėnuo).
Paskutinė diena pateikti lapkričio mėnesio PVM
deklaracijos FR0600 formą (jei mokestinis laikotarpis
– mėnuo) ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį už
lapkritį.
Paskutinė diena pateikti PVM mokėtoju
neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą
FR0608 (jeigu atsirado prievolė mokėti PVM) už
lapkritį.

Gruodžio 27 d.

Gruodžio 31 d.

Paskutinė diena, kai ūkininkai, išmokėję
darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A
klasės pajamoms, VMI teritoriniam skyriui turi
pateikti užpildytą lapkričio mėnesio Mėnesinės
pajamų mokesčio deklaracijos formą GPM313.

Paskutinė diena pateikti Prekių tiekimo į kitas
Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564
formą už lapkričio mėnesį.
Paskutinė diena sumokėti gyventojų pajamų
mokestį, apskaičiuotą nuo išmokų, pagal mokesčio
mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės
pajamoms ir išmokėtų po gruodžio 15 d.

1001 – ūkininkų PVM

1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo
gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusių to
mokestinio laikotarpio A klasės pajamų
1411 – gyventojų pajamų mokestis nuo
gyventojams su darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės
išmokų ir (ar) B klasės išmokų, nuo kurių
išskaičiuotas ir (ar) išmokas išmokėjusio
asmens lėšomis mokamas pajamų mokestis

Paskutinė diena, kai ūkininkai, jų partneriai „Sodros“
teritoriniam skyriui turi sumokėti Valstybinio
socialinio draudimo įmokas (VSD) už gruodžio mėn.
(kurių žemės ūkio valdos dydis didesnis kaip 4 EDV).
Paskutinė diena, kai ūkininkai bei žemės naudotojai,
taip pat asmeninio ūkio naudotojai, išskyrus
apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už
save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius
turi sumokėti privalomojo sveikatos draudimo
įmokas (PSD) už gruodžio mėn.

295 – ūkininkų mokamos VSD įmokos.
296 – delspinigiai
297 – baudos
314 – įmokos fizinių asmenų, kurie verčiasi
individualia ž. ū. veikla, kai žemės ūkio valdos
ar ūkio ekonominis dydis yra didesnis kaip 2
EDV
337 – nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir
įsiskolinimo sumokėjimas
338 – delspinigiai
339 – baudos
361 – įmokos asmenų, kurių žemės ūkio
valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne
didesnis kaip 2 EDV
362 – įsiskolinimo apmokėjimas
363 – delspinigiai

