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1. Я працював у Литві і платив податки. Чи потрібно мені подавати
податкову декларацію?

Всі, хто працює за кордоном і платить податок на прибуток, повинні
подавати податкову декларацію. За певних умов ви можете повернути
частину сплачених вами податків (сплачених вашим роботодавцем). Ми
можемо допомогти вам подати податкову декларацію у Литві і повернути
податки.

2. Які податкові ставки в Литві?

Литва встановлює фіксовану ставку на заробітну плату в розмірі 20 %.
Нерезиденти оподатковуються за тією ж ставкою, що і резиденти (для
доходів, отриманих у Литві).

3. Що означає “повернення податків”?

Повернення коштів означає, що ваш роботодавець сплатив від вашого
імені більше податків, ніж було необхідно, і ви можете вимагати
повернення цієї переплати.

Подаючи податкову декларацію, ви фактично звітуєте перед
податковою службою Литви, скільки ви заробили як сукупний дохід і
скільки податків ви сплатили, поки перебували в Литві.

4. Які документи потрібні для повернення податків?

Щоб повернути податок на прибуток якомога швидше і подати заявку на
найбільшу суму, вам необхідно мати:
● Форму PAŽYMĄ, яка є підсумковим звітом про ваш дохід від

кожного роботодавця.

5. Що таке форма PAŽYMĄ?

Pažyma – це форма, яку кожен роботодавець повинен надавати своїм
працівникам наприкінці року. У формі вказується ваша річна заробітна
плата і податки, утримані з кожної зарплати. Литовські роботодавці
повинні надсилати працівникам форму Pažyma до 31 січня кожного
календарного року.

6. Що робити, якщо немає всіх необхідних документів?

Навіть якщо у вас немає всіх зазначених вище документів, ви все одно
можете подати заяву на повернення податку. Ми пропонуємо послугу
“заміна” - ми зв'яжемося з вашим колишнім
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роботодавцем/роботодавцями і як ваш агент запитаємо копії ваших
документів про заробітну плату.

7. Подача заяви: за скільки років я можу повернути податки?

Ви можете подати заяву за минулі 5 років з того року, в якому ви подаєте
заяву.

8. Чи передбачено штраф за несвоєчасну подачу?

Якщо у вашій податковій декларації буде переплата, податкова служба
поверне її вам без будь-яких зборів за прострочення подачі декларації.

Якщо у вас є заборгованість (заборгованість по податках), і вам
доводиться сплачувати після закінчення терміну, податкова служба буде
стягувати з вас 0,03% за кожен день прострочення.

9. Скільки часу потрібно для повернення податків?

В середньому податковій службі на обробку податкових декларацій
потрібно 3-4 місяці. Відлік починається з моменту отримання ваших
документів податковою службою. Фактичний час може варіюватися
залежно від конкретного випадку.

10. Коли закінчується термін подання податкової декларації?

Ви повинні подати податкову декларацію до литовського офісу не
пізніше 1 травня. Це означає, що ви повинні надіслати свою податкову
декларацію таким чином, щоб податкова служба отримала вашу
податкову декларацію до цієї дати.

11. Чому ваш розрахунок податку відрізняється від фактичного
розрахунку податкової служби?

У деяких випадках працівники податкової служби розраховують
більшу або меншу суму вашого податку, ніж податкова служба
показує в остаточному розрахунку.

Найчастіші причини:
● У податкової служби були інші дані, ніж ті, які зазначені у вашому

обліковому записі (ваш роботодавець повідомив інші дані, ніж ті, які
зазначені у вашій формі Pažyma)

● Ваш роботодавець помилково заплатив більше/менше, ніж було
необхідно

● Можливо, у вас є заборгованість/переплата за попередні роки
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