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Verslo liudijimas - Mano VMI

Spausdinti

VERSLO LIUDIJIMAS Nr. MG755128-1
Mokestiniai metai: 2021
Mokesčių mokėtojas:
ROBERTAS KARVAUSKAS
gimimo data 1961-08-06
kontaktai: Pavenčių g. 6 K6, 89189 Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Veiklos rūšis:
Grupė: 2
Kodas: 103
Pavadinimas: Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla, ST, (įeina į EVRK klases 85.51; 85.52;
85.59)
Veiklos vykdymo teritorija:
neribojant veiklos teritorijos
Veiklos vietos adresai:
Nuo 2021-05-06 Pavenčių g. 6 K4, 89189 Mažeikių m., Mažeikių r. sav., Pavenčių g. 6 K4, Mažeikių m.,
Mažeikių sen., Mažeikių r. sav..
Veiklos vykdymo laikotarpiai:
gegužės 7; 8; 9; birželio 4; 5; 6; liepos 6; 7; 8; 9; 10; 11; 23; 24; 25; rugpjūčio 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;
29; rugsėjo 24; 25; 26; spalio 15; 16; 17; lapkričio 9; 10; 11; 12; 13; 14.
Išdavimo data:
2021-05-06
Veiklos rūšies pavadinime naudojamų žymų paaiškinimai:
ST – verslo liudijimuose privalo būti nurodytas veiklos vietos adresas, kuriuo visą ar dalį veiklos laiko būtų vykdoma
gamyba, teikiamos paslaugos, prekiaujama ar nuomojamos patalpos, o jei veiklos vieta iš anksto nežinoma – adresas,
kuriuo galima būtų susisiekti su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu.
Verslo liudijimo veiklos pavadinime nurodytų EVRK klasių pavadinimai:
Tiek, kiek teisės aktai nenumato kitaip, gali būti vykdoma tik veiklos rūšyje nurodyta veikla, kiek ji įeina į šias EVRK
klases:
85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas
85.52 Kultūrinis švietimas
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Primename apie mokestines prievoles, susijusias su verslo liudijimo įsigijimu:
- Asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, privalo deklaruoti gautas pajamas iki kitų metų gegužės 1 dienos.
Pajamas rekomenduojame deklaruoti elektroniniu būdu, prisijungus prie EDS.
- Mėnesio PSD įmokų dydis yra 6,98 proc. minimaliosios mėnesinės algos (MMA), galiojančios atitinkamo mėnesio
paskutinę dieną (6,98 proc. x 642 = 44,81 Eur). Detalią informaciją apie PSD įmokų dydžius, įmokų mokėjimo tvarką ir
mokėjimo rekvizitus galite rasti Sodros internetiniame puslapyje, adresu www.sodra.lt
Veiklos apskaitą tvarkant virtualiu buhalteriu i.APS, duomenys automatiškai perkeliami į preliminarią
metinę pajamų deklaraciją.
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