UŽ LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS TEIKIAMAS PASLAUGAS MOKAMŲ
VALSTYBĖS RINKLIAVŲ / MOKESČIŲ DYDŽIAI
Valstybės rinkliava už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) teikiamas paslaugas (išskyrus licencijos organizuoti
azartinius lošimus išdavimą) mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas – 5779.
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklės yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458
„Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“.
Mokestis už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą mokamas į VMI biudžeto
pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas – 5350. Azartinių lošimų licencijos išdavimo
paslaugoms taikytini įkainiai numatyti Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo
51 straipsnyje, atsižvelgiant į licencijos rūšį.
Loterijų, lošimų ir žaidimų žaidimo automatais organizatoriams aktualūs valstybės
rinkliavos / mokesčio dydžiai (galioja nuo 2022-07-01):
I. Licencijos organizuoti azartinius lošimus ir loterijas

Eur.

Už licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais:
išdavimą
patikslinimą

300 000
82

išdavimą
patikslinimą
Už licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais:
išdavimą
patikslinimą
Už licencijos organizuoti totalizatorių:
išdavimą
patikslinimą
Už licencijos organizuoti lažybas:
išdavimą
patikslinimą

100 000
82

Už licencijos organizuoti nuotolinius lošimus išdavimą

500 000

Už licencijos organizuoti bingą:

Už visų azartinių lošimų licencijų išdavimą

300 000
82
100 000
82
100 000
82

1000 000

Už licencijos organizuoti didžiąją arba mažąją loteriją:
išdavimą
patikslinimą, kai:
pasikeičia formalūs licencijoje nurodyti duomenys
(loterijų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas)
derinamos naujos loterijos taisyklės
derinami suderintų loterijos taisyklių pakeitimai
derinama organizuojamos loterijos pabaiga

1395
82
541
288
187
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II. Leidimai organizuoti lošimus
Už leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą
Už leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą
Už leidimo įsteigti totalizatoriaus ir lažybų punktą išdavimą
Už leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą
Už leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą
arba papildymą
Už leidimo organizuoti nuotolinius lošimus išdavimą
Už leidimo organizuoti nuotolinius lošimus, atidaryti automatų ar bingo saloną arba
lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į
kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje
Už leidimo organizuoti nuotolinius lošimus papildymą ar pakeitimą, išskyrus
pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies
lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje, ir pakeitimą, kai
pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų
organizavimo vietos adresas (t. y. už skaičiaus pakeitimą)
Už leidimo organizuoti nuotolinius lošimus, atidaryti automatų ar bingo saloną arba
lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas,
buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas

1233
1233
607
1233
292
622
57

292

29

III. Lošimų organizavimo reglamentai
Už lošimų organizavimo, nuotolinio lošimo organizavimo reglamento patvirtinimą
Už lošimų organizavimo, nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimų ir
(ar) papildymų patvirtinimą

763
486

IV. Lošimo įrenginių registravimas
Už lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre
Už Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą

13
10

V. Lošimo įrenginių tipai
Už lošimo įrenginio tipo patvirtinimą ir jo įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių
registre

22

VI. Žaidimo automato įrašymas į žaidimo automatų sąrašą
Už žaidimo automato įrašymą į žaidimo automatų sąrašą

37

Mokant valstybės rinkliavą / mokestį už Priežiūros tarnybos teikiamas paslaugas, mokėjimo
nurodymo skiltyje rekomenduojama trumpai nurodyti, už ką sumokėta valstybės rinkliava / mokestis,
pavyzdžiui:
 už (nurodyti lošimų arba loterijos rūšį) licencijos išdavimą;
 už loterijos (nurodyti loterijos pavadinimą) taisyklių suderinimą;
 už leidimo atidaryti (nurodyti lošimo vietos trumpinius: LN – lošimo namai, AS – automatų
salonas, LP – lažybų punktas, TP – totalizatoriaus punktas, BS – bingo salonas) išdavimą
(nurodyti lošimo vietos adresą).
Kreipiantis į Priežiūros tarnybą dėl paslaugos suteikimo rekomenduojama kartu pateikti mokėjimo
nurodymo kopiją.
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Sumokėta valstybės rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:
•
kai sumokėta daugiau negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas rinkliavos dydis;
•
jeigu paslaugos nesuteikiamos.
Detali informacija apie prašymo (FR0781 forma) grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar
nepagrįstai išieškotas sumas pateikimo ir pildymo tvarką pateikiama VMI interneto svetainėje.

