
Перевод с русского языка на литовский язык 
Vertimas iš rusų kalbos į lietuvių kalbą 

Priedas Nr.1 
Prie Rusijos Federalinės mokesčių tarnybos 2010-11-17 d. įsakymo Nr. MMB-7-3/611@  

(Rusijos FMT 2011-12-06 d. įsakymo Nr. MMB-7-3/909@, 2013-11-14 d. įsakymo Nr. MMB-7-3/501@ 
redakcijose) 

Forma 2-НДФЛ 
Formos kodas pagal Mokesčių deklaracijos klasifikaciją 1151078 

požymis _________ 
Federalinės mokesčių tarnybos inspecijoje (kodas) _________ 

PAŽYMA APIE FIZINIO ASMENS PAJAMAS per ______ metus Nr. ______  ______d. 

1. Domenys  apie mokesčių agentą 
1.1.  Organizacijai – Individualus mokesčių mokėtojo kodas/ Įregistravimo priežasties kodas arba 

fiziniam asmeniui - Individualus mokesčių mokėtojo kodas ______/______ 
1.2. Organizacijos pavadinimas/Fizinio asmens pavardė, vardas, tėvo vardas 

_____________________________________________________________________ 
1.3. Kodas pagal Nacionalinį teritorijų savivaldybių klasifikavimą ______ 
1.4. Telefonas ______  

2. Duomenys apie fizinį asmenį – pajamų gavėją 
2.1. Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ________________   
2.2.  Pavardė, Vardas, Tėvo vardas _____________________________ 
2.3. Mokesčių mokėtojo statusas  ________ 2.4.  Gimimo data ________  
2.5.Pilietybė (šalies kodas)  ________ 
2.6. Asmens tapatybės dokumento kodas: ________2.7.Dokumento serija ir numeris ________ 
2.8. Gyvenamosios vietos adresas Rusijos Federacijoje:  Pašto indeksas: ____ Subjekto kodas ____ 

Rajonas____________  Miestas_______________ Gyvenvietė 
___________________________________________ 
Gatvė ____________ Namas  ____________ Korpusas____________Butas  ____________ 
2.9.Gyvenamosios šalies kodas: Šalies kodas_____ 
Adresas____________________________________________  

3. Pajamos, kurios yra apmokestinamos tarifu 13 proc. 
Mėnuo Pajamų 

kodas 
Pajamų 
suma 

Atskaitym
o kodas 

Atskaitym
o suma 

Mėnuo Pajam
ų 
kodas 

Pajamų 
suma 

Atskaitym
o kodas 

Atskaitym
suma 

      
      
      
      
      

      
 

4. Stadartiniai, socialiniai, investicijų ir turto mokesčių atskaitymai  
Atskaitymo 
kodas 

Atskaitymo 
suma 

Atskaitymo 
kodas 

Atskaitymo 
suma

Atskaitymo 
kodas

Atskaitymo 
suma

Atskaitymo 
kodas 

Atskaitymo 
suma

        
 
Pranešimas, patvirtinantis socialinio mokesčio atskaitymo teisę  Nr._____Data_________ kodas pagal 
FMTI   
Pranešimas, patvirtinantis turto mokesčio atskaitymo teisę Nr._____Data_________ kodas pagal 
FMTI  
 

5. Bendros pajamų ir mokesčių sumos mokestinio laikotarpio pabaigoje pagal 13 proc. tarifą 
5.1.Bendra pajamų suma  
5.2.Mokesčių bazė  



5.3.Atskaičiuota mokesčio suma  
5.4. Sulaikyta mokesčio suma  
5.5. Pervesta mokesčio suma  
5.6. Nepagrįstai mokesčių agento sulaikyta mokesčio 
suma 

 

5.7. Mokesčio suma, nesulaikyta mokesčių agento  
 
 
Mokesčių agentas   _________________ /parašas/ ________________ 

(pareigos)  /parašas/ (P.V.T.) 
 
/Antspaudas:  

  
*Šis punktas užpildomas dėl mokesčių sumų, gautų pradedant nuo 2011 metų 

 


