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Lietuvos Respublikos  

gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 

(GPMĮ) 

 pakeitimai nuo 2019 metų 
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Naudojami trumpiniai 

 GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymas 

 GPM – gyventojų pajamų mokestis  

 MB – mažoji bendrija 

 MMA – minimali mėnesinė alga 

 NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis (metinis NPD – 

MNPD) 

 PSD ir VSD – privalomasis sveikatos draudimas ir valstybinis 

socialinis draudimas 

 VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų 

asmenų atitinkamų metų VSD įmokų bazei skaičiuoti 

(nustatomas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 

draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo 

įstatyme) 

 VMI - Valstybinė mokesčių inspekcija 

 SODRA - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
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GPMĮ pakeitimo tikslai ir uždaviniai 

GPMĮ pakeitimai parengti: 

 atsižvelgiant į 2018-04-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

pristatytas mokesčių ir šešėlinės ekonomikos mažinimo struktūrines 

reformas; 

 siekiant sudaryti sąlygas pagrindinę pensijos dalį finansuoti iš 

valstybės biudžeto, sujungiant VSD įmokas su GPM; 

 tantjemas (ar kitą atlygį už veiklą stebėtojų taryboje / valdyboje, 

paskolų komitete), iš darbdavio gaunamus autorinius atlyginimus bei 

MB vadovų (ne MB narių) pagal civilines sutartis už vadovavimą 

gautas pajamas apmokestinti taikant tokius pat GPM tarifus, kaip ir 

pajamas iš darbo santykių (nepakeitus GPM tarifo, šių pajamų 

bendras apmokestinimas VSD, PSD ir GPM mažėtų); 

 nustatant progresinį GPM tarifą pajamoms, viršijančioms įvestą VSD 

įmokų „lubų“ dydį. 
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GPM tarifai nuo 2019-01-01 

 Taikomas GPM tarifas priklauso nuo pajamų rūšies ir 

pajamų dydžio (VDU). 

 2019 m. 1 VDU – 1136 Eur; 120 VDU dydis – 136344 Eur. 

 Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais 

susijusios (toliau – Darbinės) pajamos nuo 2019-01-01 

padidinamos 1,289 karto. 
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GPM tarifai nuo 2019-01-01 

20 
ir 

 27 

 

 

 

 Darbinėms pajamoms; 

 tantjemoms ar/ir atlygiui už veiklą stebėtojų taryboje ar 

valdyboje, paskolų komitete, mokamam vietoj tantjemų (toliau 

– Tantjemos); 

 autoriniams atlyginimams, gautiems iš darbdavio (toliau  - 

Autoriniai iš darbdavio; 

 MB vadovų, nesančių MB nariais, pagal civilinę sutartį už 

vadovavimą gautoms pajamoms (toliau – MB vadovų 

pajamos). 
 

 

   

15  
ir 

 20 

 Kitoms apmokestinamosioms pajamoms, išskyrus: 

 išskyrus Darbines pajamas, Tantjemas, Autorinius iš 

darbdavio, MB vadovų (ne MB narių) pajamas; 

 išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno; 

 išskyrus individualios veiklos pajamas (pagal pažymą 

ir/ar verslo liudijimą); 

 išskyrus pajamas už parduotas atliekas; 

 išskyrus 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio 

apskaičiuotas Darbines pajamas, išmokėtas 2019 m. ar 

vėliau; 

 išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir 

ilgalaikio darbo išmokas.  
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GPM tarifai nuo 2019-01-01 

5  

arba  

20 

 pajamoms už parduotas ne individualios 

veiklos atliekas. 

15 

 pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams); 

 individualios veiklos pagal pažymą pajamoms 

(taikomas pajamų mokesčio kreditas); 

 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio 

     apskaičiuotoms Darbinėms pajamoms, išmokėtoms       

2019 m. ar vėliau; 

 ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir  

     ilgalaikio darbo išmokoms.  
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GPM tarifai nuo 2019-01-01 

• Mokestį išskaičiuojantys asmenys Lietuvoje, išmokėdami 

gyventojams išmokas, apmokestinamas 20 proc. ar 27 proc. 

tarifu, nesvarbu kokio dydžio išmokos išmokamos, turi taikyti 

20 proc. pajamų mokesčio tarifą, t. y. neturi taikyti progresinio 

27 proc. mokesčio tarifo. Atitinkamai, išmokėdami gyventojams 

išmokas, apmokestinamas 15 proc. ar 20 proc. tarifu, 

nesvarbu kokio dydžio išmokos išmokamos, turi taikyti 15 proc. 

pajamų mokesčio tarifą. 
 

• Gyventojai, 2019 ar vėlesniais metais gavę pajamų, kurioms 

turės būti taikomas progresinis pajamų mokesčio tarifas, 

metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. turės pateikti 

metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir perskaičiuoti pajamų 

mokestį (nustatyta GPMĮ 27 straipsnyje). 
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GPM 20 ir 27 proc. tarifų taikymas  

VDU dydžiai dėl tarifo taikymo 2019 – 2021 metų 

Darbinėms pajamoms, Tantjemoms, autoriniams iš 

darbdavio, MB vadovų atlygiui:  

10 

2019 m. 

120 VDU 

2020 m. 

84 VDU 

2021 m. 

60 VDU 



GPM 20 ir 27 proc. tarifų taikymas 

Į 120 VDU dėl 20 ir 27 proc. tarifo taikymo 

įskaičiuojamos: 

• visos Lietuvoje ir užsienyje gautos Darbinės pajamos, įskaitant ir 

užsienio valstybėje gautas ir joje apmokestintas Darbines pajamas; 

• Tantjemos; 

• autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio; 

• MB vadovų atlygis. 

 

Neįskaičiuojamos: 

• 2018 m. ar ankstesnio laikotarpio apskaičiuotos Darbinės pajamos, 

išmokėtos 2019 m. ar vėliau; 

• ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos, 

apmokestinamos, taikant 15 proc. GPM tarifą. 
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GPM 20 ir 27 proc. tarifų taikymas 

Bendrų pajamų: Darbinių pajamų, Autorinių iš 

darbdavio, Tantjemų, MB vadovų (ne MB narių) už 

vadovavimą, metinei sumai, nevišijančiai 120 VDU 

(2019 m.);  84 VDU (2020 m.); 60 VDU (2021 m.) 
 

Bendrų pajamų: Darbinių pajamų, Autorinių iš 

darbdavio, Tantjemų, MB vadovų (ne MB narių) 

pajamų metinei sumai, višijančiai 120 VDU (2019 

m.);  84 VDU (2020 m.); 60 VDU (2021 m.) 
 

Neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą: 

- ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir 

ilgalaikio darbo išmokoms; 

-  2019 metais išmokėtoms Darbinėms pajamoms, 

apskaičiuotoms už 2018 m. ar ankstesnių metų 

mokestinį laikotarpį. 
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27 proc. 

15 proc. 

(išimtis) 



GPM 20 ir 27 proc. tarifų taikymas 

Pavyzdys: 

 Lietuvos įmonė savo darbuotojui per 2019 metus išmokėjo: 

- 18000 Eur Darbinių pajamų už darbą Lietuvoje; 

- 22000 Eur pajamų už darbą Norvegijoje, kurioje šios pajamos 

buvo apmokestintos pajamų mokesčiu (pagal dvigubo 

apmokestinimo išvengimo sutarties sąlygas). 

Darbuotojo 2019 m. gautos Darbinės pajamos sudaro 40000 Eur 

(18000 + 22000), t. y. neviršija 136344 Eur (120 VDU) sumos, 

todėl jos apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu. 
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GPM 20 ir 27 proc. tarifų taikymas 

Pavyzdys: 
 Lietuvos įmonė gyventojui (savo darbuotojui) 2019 metais išmokėjo: 

- 48000 Eur darbo užmokesčio pajamų, apskaičiuotų už 2019 m.; 

- 4000 Eur apskaičiuotą atlyginimą už 2018 m. gruodžio mėn. 

 Šis gyventojas 2019 m. iš užsienio įmonės dar gavo: 

- 50000 Eur pagal darbo sutartį, sudarytą su užsienio įmone; 

- 15000 Eur autorinio atlyginimo ne iš darbdavio; 

- 60000 Eur tantjemų. 

Dėl gautoms pajamoms taikytino GPM tarifo (20 ar/ir 27 proc.), 

įskaičiuojama: 48000 Eur + 50000 Eur + 60000 Eur = 158000 Eur.  

Ši 158000 Eur suma apmokestinama taip: 

- 136344 Eur suma (neviršijanti 120 VDU), taikant 20 proc. GPM tarifą; 

- 21656 Eur (158000 Eur – 136344 Eur) suma, taikant 27 proc. tarifą.   
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GPM 15 ir 20 proc. tarifų taikymas  

 Visoms kitoms gyventojo apmokestinamosioms  

 pajamoms (toliau – Kitos pajamos), kurių metinė suma 

neviršys 120 VDU, išskyrus:  

 -  Darbines pajamas, Tantjemas, Autorinius iš darbdavio, MB vadovų   

(ne MB narių) pajamas (taikomas 20/27 proc. tarifas), 

 -  pajamas iš paskirstytojo pelno (visada taikomas 15 proc. tarifas) , 

 -  individualios veiklos pajamas (15 proc., atėmus mokesčio kreditą), 

 -  pajamas iš verslo liudijime nurodytos veiklos (fiksuotas GPM), 

 -  pajamas už parduotas atliekas (taikomas 5/20 proc. tarifas). 
 

 

 

 

Kitų pajamų (įskaitant ir pajamas už parduotas ne 

individualios veiklos atliekas) daliai, viršijančiai metinę 120 

VDU sumą. 

15 

15 

proc. 

20 

proc. 



GPM 15 ir 20 proc. tarifų taikymas  
 

Nustatant, ar Kitos metinės pajamos apmokestinamos 15 ir (ar) 20 proc. 

tarifu, į  120 VDU sumą įskaičiuojamos  tokios apmokestinamosios 

pajamos: 

• už parduotą ne individualios veiklos turtą ir individualiai veiklai priskirtą 

nekilnojamąją pagal prigimtį daiktą (įskaitoma pajamų suma, sumažinta to 

turto įsigijimo kaina ir su perleidimu susijusiais privalomais mokėjimais), 

• visa pajamų suma, gauta už parduotas atliekas, 

•  autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio, 

•  honorarai, nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos), 

•  palūkanos už paskolas ir kitos palūkanos, pagal GPMĮ 17 straipsnio 

nuostatas nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, 

• iš juridinių asmenų (ne iš darbdavio) gautos dovanos (išskyrus 

neviršijančias 100 eurų vertės nepinigines dovanas), 

               Tęsinys → 
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GPM 15 ir 20 proc. tarifų taikymas  

Tęsinys 
 

• kitos apmokestinamosios pajamos (išskyrus Darbines pajamas, 

Tantjemas,  Autorinius iš darbdavio, MB vadovo (ne nario) pajamas, 

dividendus (pajamas iš paskirstytojo pelno), individualios veiklos 

pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo 

išmokas). 

Įskaičiuojamos ir tos užsienio valstybėje gautos ir joje apmokestintos 

pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje. 

Neįskaičiuojamos, pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą, nes jos jau 

yra apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą. 
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GPM 15 ar/ir 20 proc. tarifų taikymas  

Pavyzdys: 

Gyventojas 2019 metais gavo 300600 Eur pajamų sumą, iš kurių: 

- darbo užmokesčio 16000 Eur; 

- iš darbdavio 1200 Eur pajamų natūra (už darbdaviui priklausančio 

automobilio naudojimą asmeniniais tikslais); 

- autorinį atlyginimą iš darbdavio 3000 Eur; 

- autorinį atlyginimą ne iš darbdavio 2000 Eur; 

- pajamų už turto nuomą 26400 Eur; 

- tantjemų iš užsienio įmonės 80000 Eur; 

- dividendų 15000 Eur; 

- honorarą 7000 Eur; 

- Pajamų už parduotą nekilnojamąjį turtą 150000 Eur, neatėmus turto 

bendros įsigijimo kainos ir privalomų mokėjimų sumos, kurie sudaro 

130000 Eur.                                                                     Tęsinys → 
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GPM 15 ar/ir 20 proc. tarifų taikymas  

Tęsinys 

Šios pajamos dėl GPM tarifo taikymo paskirstomos taip: 

• Į 120 VDU dėl 20 ar 27 proc. tarifo taikymo įskaičiuojamos: 

- 17200 Eur (16000 Eur + 1200 Eur) Darbinės pajamos; 

- 3000 Eur autorinis atlyginimas iš darbdavio; 

- 80000 Eur tantjemos iš užsienio įmonės; 

Iš viso: 100200 Eur. Kadangi ši suma neviršija 136344 Eur 

(120 VDU), ji apmokestinama, taikant 20 proc. pajamų 

mokesčio tarifą. 

 

                                                                              Tęsinys → 
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GPM 15 ar/ir 20 proc. tarifų taikymas  

Tęsinys 

• Į 120 VDU dėl 15 ar 20 proc. tarifo taikymo įskaičiuojamos: 

- 2000 Eur autorinis atlyginimas ne iš darbdavio; 

- 26400 Eur pajamos už turto nuomą; 

- 7000 Eur honoraras; 

- 20000 Eur (150000 Eur – 130000 Eur) apmokestinamosios pajamos 

už parduotą nekilnojamąjį turtą. 

Iš viso: 55400 Eur. Kadangi ši suma neviršija 136344 Eur 

(120 VDU), ji apmokestinama, taikant 15 proc. pajamų 

mokesčio tarifą. 

• Gauta dividendų (pajamų iš paskirstytojo pelno) 15000 Eur suma 

apmokestinama, taikant 15 proc. GPM tarifą (ji į 120 VDU 

neįskaičiuojama). 
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GPM 15 ar/ir 20 proc. tarifų taikymas  

MB nario pajamų apmokestinimas: 

• MB nario 2019 m. paimtos lėšos, deklaruojamos 02 pajamų rūšies 

kodu, apmokestinamos, taikant 20 proc. GPM tarifą ir 2019 m. NPD 

formulę. 

Tuo atveju, jeigu MB narys gautu pajamų (02 kodu) iš MB ir iš kito 

vieneto (darbdavio) Darbinių pajamų (žymimų 01 kodu), Tantjemų, 

autorinių iš darbdavio, MB vadovo (ne nario) pajamų už vadovavimą MB, 

o gauta bendra tokių pajamų metinė  suma būtų didesnė nei 120 VDU, tai 

šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama, taikant 27 proc. GPM tarifą. 

• MB nario pagal civilinę sutartį gautos lėšos už vadovavimą MB 

(deklaruojamos 70 kodu), o taip pat pajamos iš paskirstytojo pelno 

(nurodomos 26 kodu) apmokestinamos 15 proc. tarifu. 

Tuo atveju, jeigu MB narys gautų pajamų (70 kodu) iš MB ir Kitų 

apmokestinamųjų pajamų, o gauta bendra tokių pajamų suma būtų 

didesnė nei 120 VDU, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama, 

taikant 20 proc. GPM tarifą. 
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GPM 15 ar/ir 20 proc. tarifų taikymas  

Individualios įmonės (toliau – IĮ) savininko pajamų 

apmokestinimas: 
 

• IĮ savininko 2019 m. paimtos lėšos, deklaruojamos 02 pajamų rūšies 

kodu, apmokestinamos, taikant 20 proc. GPM tarifą ir 2019 m. NPD 

formulę. 

Tuo atveju, jeigu IĮ savininkas gautu pajamų (02 kodu) iš IĮ ir iš kito 

vieneto (darbdavio) Darbinių pajamų (žymimų 01 kodu), Tantjemų, 

autorinių iš darbdavio, MB vadovo (ne nario) pajamų už vadovavimą MB, 

o gauta bendra tokių pajamų metinė  suma būtų didesnė nei 120 VDU, tai 

šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama, taikant 27 proc. GPM tarifą. 

• IĮ savininko gautos pajamos iš paskirstytinojo pelno (deklaruojamos 

27 ar 28 kodu), apmokestinamos 15 proc. tarifu. 
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NPD taikymas (GPMĮ 20 straipsnis) 

NPD (išskyrus riboto darbingumo asmenis), kai darbo užmokestis 

neviršija MMA: 

•   2019 - 300 eurų,   2020 - 400 eurų,  2021 - 500 eurų. 
 

 Kai darbo užmokestis viršija MMA (išskyrus riboto darbingumo 

asmenis), NPD apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

 

 

•   MMA 2019-01-01 - 555 Eur; NPD = 0, kai 2019 m. mėnesio alga > 2555 Eur 

 

 

  

* koeficientas: 2019 m. – 0,15;  2020 m. - 0,2;  2021 m. - 0,23. 
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Mėnesio NPD = 300 - 0,15* x (gyv. mėn. su darbo santykiais 

susijusios pajamos – MMA, galiojusi sausio 1 d.). 

Metinis NPD = 3600 - 0,15* x (gyv. metinės pajamos – 12  MMA, 

galiojusių sausio 1 d.) 



NPD taikymas (GPMĮ 20 straipsnis) 

Pavyzdys: 

Darbuotojui už 2019 m. sausio mėn. apskaičiuota 500 Eur 

darbo užmokesčio. 

Kadangi darbo užmokesčio suma yra mažesnė už MMA 

(nuo 2019-01-01nustatyta MMA - 555 Eur), NPD = 300 Eur. 

Apskaičiuotas pajamų mokestis sudaro 40 Eur ((500 Eur – 

300 Eur) x 20 proc.)).  
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NPD taikymas (GPMĮ 20 straipsnis) 

Metinio NPD taikymo tikslais į gyventojo metines pajamas 

(GMP) įskaičiuojamos tik apmokestinamosios pajamos, 

išskyrus: 

• už parduotas atliekas gautas pajamas, 

• pajamas, nuo kurių mokestis sumokėtas įsigyjant verslo 

liudijimą,  

• išmokas, mokamas pasibaigus ar nutraukus gyvybės 

draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias 

sumokėtų įmokų dydžio. 

GMP apskaičiuojamas, neatėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų 

ir gyventojui taikytino MNPD. 
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NPD taikymas (GPMĮ 20 straipsnis) 

Pavyzdys: 

Darbuotojui už 2019 m. sausio mėn. apskaičiuota  

1289 Eur darbo užmokesčio. Šis darbuotojas 2019 m. 

dar gavo 15000 Eur pajamų iš verslo liudijimo veiklos. 

Apskaičiuojamas pagal formulę mėnesio NPD: 

Mėnesio NPD = 300 - 0,15 x (1289 Eur – 555 Eur). 

Darbuotojui taikytinas mėnesio NPD = 189,90 Eur. 

Apskaičiuotas pajamų mokestis sudaro 219,82 Eur 

((1289 Eur - 189,90 Eur) x 20 proc.). 
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NPD taikymas (GPMĮ 20 straipsnis) 

2019 m. 353 eurai, 

2020 m. 453 eurai, 

2021 m. 553 eurai. 

2019 m. 308 eurai, 

2020 m. 408 eurai, 

2021 m. 508 eurai. 

 Šio NPD taikymas nepriklauso nuo gautų pajamų dydžio. 

 Atsiradus arba pasibaigus teisei į didesnį NPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas 

taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų. 

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. 

darbingumo lygis, pensininkams – didelių 

specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems 

nustatytas sunkus neįgalumo lygis 
 

Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. 

darbingumo lygis, pensininkams – vidutinis 

specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems 

nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis 

Individualūs NPD (taikytini riboto darbingumo asmenims) 



Pereinamosios nuostatos 

• Siekiant teisinio aiškumo, GPMĮ nustatyta, kad už 2019 

metus apskaičiuotos Darbinės pajamos (išskyrus ligos, 

motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo 

išmokas), kurios gyventojams išmokėtos 2018 metais, 

apmokestinamos naujais mokesčio tarifais, kurie taikomi 

šių pajamų apskaičiavimo momentu, t. y., 20 proc. ir 27 

proc. 

• tokias avansu gautas išmokas reikia deklaruoti 2019 m. 

deklaracijose, o nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį 

sumokėti iki 2019 m. sausio 15 d. 
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Pereinamosios nuostatos 

Pavyzdys: 

 2018 m. gruodžio mėn. išmokėtas 2019 m. sausio mėn. darbo 

užmokesčio avansas. 

 Avanso suma apmokestinama, taikant 20 proc. GPM tarifą. 

 Išmokant avansą, galėjo būti taikomas sausio mėn. NPD, tačiau, jį 

pritaikius, NPD perskaičiuojamas, išmokant kitą sausio darbo 

užmokesčio dalį. 

 2018 m. gruodžio mėnesį išmokėtas avansas už 2019 m. sausio 

mėn. deklaruojamas 2019 m. sausio mėnesio Mėnesinės pajamų 

mokesčio deklaracijos GPM313 formoje (toliau – Deklaracija GPM313) ir 

2019 m. mokestinio laikotarpio Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, 

priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formoje (toliau 

– Deklaracija GPM312). 

 Pajamų mokestis nuo 2018 m. gruodžio mėnesį išmokėto avanso už 

2019 m. sausio mėnesį turi būti sumokėtas iki 2019 m. sausio 15 

dienos. 
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Pereinamosios nuostatos 

• Darbinės pajamos, apskaičiuotos už 2018 m. ar ankstesnį 

laikotarpį, tačiau išmokėtos 2019 m. ar vėliau, GPM 

apmokestinamos, taikant 15 proc. tarifą (gali būti taikomas 

ir 2019 m. nustatytas NPD); 

Pavyzdžiai:   

1. 2019 m. išmokėtiems atlyginimui, atostoginiams už 2018 

metus (pvz. gruodžio mėn.) taikomas  15 proc. tarifas.  

 Mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal GPMĮ 20 straipsnyje 

nustatytas 2019 m. NPD taikymo taisykles. 
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Pereinamosios nuostatos 

2. 2018 m. išmokėti atostoginiai už 2018 m. ir 2019 m. 

periodą (pvz., nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki 2019 m. 

sausio 10 d.) apmokestinami taip: 
 

• Už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas 2018 m. 

išmokėta atostoginių suma, apmokestinama taikant 15 

proc. tarifą ir gruodžio mėnesio NPD, deklaruojama 2018 m. 

gruodžio mėn. GPM313 formoje ir 2018 m. mokestinio 

laikotarpio GPM312 formoje. GPM nuo atostoginių 

už  gruodžio mėnesio atostogų dienas turėjo būti sumokėtas 

iki 2018 m. gruodžio mėn. paskutinės dienos. 
 

                                                                                           Tęsinys → 
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Pereinamosios nuostatos 

Tęsinys: 

• Už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas 2018 m. 

išmokėta atostoginių suma, apmokestinama, taikant 20 

proc. tarifą. Gali būti taikomas sausio mėnesio NPD. 

Tokiu atveju, išmokant darbo užmokestį už sausio mėn. 

darbo dienas, NPD perskaičiuojamas, įvertinant visą 

sausio mėn. darbo užmokesčio sumą (įskaitant išmokėto 

už sausio atostogų dienas). Deklaruojama 2019 m. 

sausio mėn. GPM313 formoje ir 2019 m. mokestinio 

laikotarpio GPM312 formoje. 

     GPM nuo atostoginių už sausio mėnesio atostogų 

dienas sumokamas iki 2019 m. sausio 15 dienos. 
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Pereinamosios nuostatos 

 

3.   2019 metais (pvz. kovo mėn.) apskaičiavus ir išmokėjus 

premiją už 2018 metus, taikomas  20 proc., tarifas (nes ji 

apskaičiuojama galiojant naujoms GPMĮ nuostatoms). 
 

4. 2019 m. darbuotojo atleidimo atveju išmokėtai nepanaudotų 

 atostogų kompensacijai, kurią sudaro išmoka, apskaičiuota už 

 periodą iki 2019 m. sausio 1 d.,  bus taikomas  20 proc. tarifas 

 (nes išmoka apskaičiuota jau galiojant naujoms nuostatoms, 

 tai nėra gruodžio mėn. ar ankstesnio laikotarpio apskaičiuotų 

 Darbinių pajamų dalis).  

 Įvertinus visą 2019 m. išmokamą Darbinių pajamų sumą, 

mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD 

formulę. 
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Pereinamosios nuostatos 

• Darbdaviai ir Sodra, 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais 

laikotarpiais išmokėdami ligos išmokas, turi taikyti 15 proc. 

GPM tarifą, nesvarbu, ar ligos išmokos bus išmokamos už 

einamųjų 2019 m. mėnesį, ar už 2018 m. mėnesį. 
 

• Mėnesio NPD apskaičiuojamas, taikant 2019 m. NPD 

apskaičiavimo nuostatas. 
 

• Darbdavys, apskaičiuodamas GPM nuo išmokamos sumos, 

kurią sudaro darbo užmokestis (ar jo dalis) ir ligos išmoka, 

NPD šioms išmokoms turi pritaikyti proporcingai. 
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Pereinamosios nuostatos 

Pavyzdys: 

 Išmokėta: 2019 m. sausio mėn. darbo užmokestis - 800 Eur (GPM - 20 proc.), 

 išmoka už 2 ligos dienas - 80 Eur (GPM – 15 proc.). 

 Iš viso: 880,00 Eur. 

• NPD apskaičiuojamas nuo visos 880 Eur sumos: 

Mėnesio NPD = 300 - 0,15 x (880 Eur – 555 Eur) = 251,25 Eur. 

• NPD turi būti taikomas proporcingai išmokamoms skirtingais tarifais  

apmokestinamoms pajamoms, todėl nustatoma NPD dalis, tenkanti: 

darbo užmokesčiui = 0,9091 (800 Eur : 880 Eur), NPD = 228,41 Eur (251,25 Eur x 

0,9091); 

ligos išmokai = 0,0909 (80 Eur : 880 Eur), NPD = 22,84 Eur (251,25 Eur x 0,0909).  

• Apskaičiuojamas GPM, iš pajamų atimant NPD dalį: 

GPM (20 proc.) apskaičiuojamas nuo darbo užmokesčio 571,59 Eur (800 Eur - 

228,41 Eur) sumos, GPM = 114,32 Eur (571,59 Eur x 20 proc.). 

GPM (15 proc.) apskaičiuojamas nuo ligos išmokos 57,16 Eur (80 Eur - 22,84 Eur 

sumos, GPM = 8,57 Eur (57,16 Eur x 15 proc.).   
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 
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Dėl GPMĮ 21 str. 1 d. 1, 2 ir 21 punktų (pensijų ir gyvybės draudimo 

įmokų) lengvatų taikymo: 

Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima 

mažinti: 

 papildomomis įmokomis į II pakopos pensijų 

kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 proc. šio 

gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD 

įmokos (nauja nuostata) ir 

 įmokomis į III pakopos pensijų kaupimą, ir 

 gyvybės draudimo įmokomis 

Bendra šių išlaidų suma negali viršyti 1500 eurų per 

kalendorinius metus. 
 



Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

GPMĮ 21 str. 1 dalies papildymas 21 punktu siejamas su tuo, kad 2019-

01-01 taip pat įsigalioja nauja Pensijų kaupimo įstatymo (toliau – PKĮ) 

redakcija. 

 Pagal PKĮ 8 str. 4 dalies nuostatas gyventojai, kurie dalyvaus II 

pakopos pensijų kaupime, nuo 2019-01-01 pagal šio įstatymo 

nuostatas kartu su 3 proc. dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos 

VSD įmokos, pensijų įmoka galės į pensijos sąskaitą taip pat mokėti 

savo pasirinkto dydžio papildomą pensijų įmoką. 

 Ar mokėti ir kiek mokėti papildomai (kokio dydžio sumą), kokiais 

terminais ir pan., tai gyventojo ir pensijų kaupimo bendrovės 

susitarimo reikalas. 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

Tarkime, gyventojo darbo užmokestis, padidinus jį taikant 

koeficientą 1,289, yra 1289 Eur.  
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Gyventojas  pasirinko ar moka 3 proc. dydžio įmoką  

 

Metinė įmoka – 464,04 Eur 

(1289 Eur x 3proc.)  

 

464,04 Eur 

įmokos sumai 

lengvata 

netaikoma  

(GMĮ 21 str. 5 d.) 

mokėti papildomą, pvz.,  

10 Eur įmoką kas mėn. 

metinė įmokos suma –

120 Eur. 

120 Eur 

įmokos sumai 

taikoma 

lengvata 



Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 
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Numatyta galimybė trejus metus (2019 m. – 2020 m. - 2021 m.) 

gyventojui ir/ar jo sutuoktiniui susigrąžinti dalį sumokėto GPM 

už šias pirktas paslaugas/darbus: 

 pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio  remonto 

darbus (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų 

atnaujinimą (modernizavimą) - renovaciją); 

 lengvųjų automobilių remonto paslaugas; 

 nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų 

priežiūros paslaugas. 

 Bendra šių išlaidų suma turės būti pagrįsta juridinę 

galią turinčiais dokumentais ir negalės viršyti 2000 

eurų per atitinkamus kalendorinius metus. 
 



Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

Lengvatos „dėl pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio  

remonto“ esminės taikymo sąlygos: 
 

 Sumokėta už suteiktas paslaugas/atliktus darbus, neįskaitant sumų, 

sumokėtų už remontui įsigytas medžiagas, priemones, detales ir 

pan.  

 Už suteiktas paslaugas/atliktus darbus sumokėta ne anksčiau kaip 

2019-01-01 ir ne vėliau kaip 2021-12-31. 

 Darbus atliko/paslaugas suteikė Lietuvos Respublikoje įregistruotas 

mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis 

asmuo. 

 Sumokėta paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai. 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

 Lengvata taikoma sumokėjus tiek už gyvenamosios, tiek už kitos 

paskirties pastato ar kito statinio, apdailos ir bet kokio remonto 

(paprastojo ar kapitalinio) darbus.  

 Apdailos ir bet kokio remonto darbai gali būti atliekami tiek 

nuosavybės teise priklausančiame, tiek panaudos ar nuomos 

pagrindais valdomame pastate. Nuomos (panaudos) atveju 

naudojimosi statiniu faktas turės būti įrodinėjamas pateikiant 

atitinkamą sutartį. 

 Į lengvatos taikymo išimtį patenka tik išlaidos už daugiabučių 

gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), todėl tuo atveju, 

kai modernizuojamas ne daugiabutis gyv. namas ar kitas pastatas - 

lengvata gali būti taikoma. 
 

Apdailos darbams priskiriami darbai nurodyti: Statybos techninio reglamento 

str. 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ . 

 
41 



Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

 Lengvata netaikoma išlaidoms, patirtoms už: 
 

• daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą 

(modernizavimą); 

• statinio rekonstravimą; 

• statinio/pastato įrengimą (pvz., baldų montavimo darbus);  

• nuotekų valymo įrenginių ir vėdinimo sistemų bei kitų sistemų 

montavimo (įrengimo) darbus statinio statybos metu ir pan. 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

Pavyzdžiai: 

 Vienas iš sutuoktinių už nuosavybės (jungtinės ar asmeninės) teise priklausančio 

būsto remonto (apdailos) darbus sumokėjo 4000 eurų, sąskaita išrašyta tik vieno asmens 

(sutuoktinio) vardu.  

Kiekvienas iš sutuoktinių galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas po 

2000 eurų. 

 Gyvenamasis būstas dalinės nuosavybės teise priklauso: 2/3 dalys - motinai, 1/3 – 

sūnui. Už viso būsto remonto paslaugas motina sumokėjo 2500 eurų.  

Nors teisiškai butas priklauso dalimis, susigrąžinti GPM nuo 2000 eurų 

neviršijančios išlaidų sumos galės išlaidas patyrusi gyventoja. 

 Gyventojas pagal rašytinę nuomos sutartį, sudarytą su būsto savininku, nuomojasi 

gyvenamąjį būstą. Už jame atlikto remonto darbus nuomininkas individualią veiklą 

vykdančiam gyventojui sumokėjo 1500 eurų.  

Pagal Civilinio kodekso nuostatas nuomininkas privalo išsinuomotą daiktą laikyti 

tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį 

remontą. Atsižvelgiant į tai bei į faktinę naudojimosi būstu aplinkybę, yra laikoma, 

kad nuomojamo būsto nuomininkas išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų 

mokesčio lengvata gali būti taikoma. Turi būti sudaryta nuomos sutartis. 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

Lengvatos „Transporto priemonės remontas“ taikymo sąlygos: 
 

 Transporto priemonės remontas apima sugedusių transporto 

     priemonių sudėtinių dalių keitimą ir taisymą.  

(pvz., mechaninis remontas, elektros įrangos remontas, elektroninių 

įpurškimo sistemų remontas, purškimas ir dažymas, kėbulo remontas, 

automobilio dalių, sėdynių  remontas,  priekinių stiklų ir langų remontas, 

padangų ir kamerų remontas ir kt.). 

 Lengvata netaikoma sumoms, sumokėtoms už: pvz., einamąją 

techninę priežiūrą (tepalų, filtrų keitimą ir pan.), plovimą, poliravimą, 

antikorozinį apdorojimą, padangų keitimą ir pan., nes tai priskiriama 

automobilio techninės priežiūros paslaugai. 

Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų 

teikimo tvarkos aprašas (toliau- Aprašas), patvirtintas Valstybinės 

kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 

įsakymu Nr.2BE-45 (įgyvendina Saugaus eismo automobilių keliais 

įstatymo nuostatas). 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

Pavyzdžiai: 
 Gyventojai nuosavybės teise priklausančiu automobiliu nuolat naudojasi 

jos vaikaitis. Automobilio remonto išlaidas savo lėšomis apmoka jis pats. 

Atsižvelgiant į faktinę naudojimosi automobiliu aplinkybę, kuri grindžiama nuomos 

(panaudos) sutartimi, yra laikoma, kad vaikaitis automobilio remonto išlaidas 

patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma. 

 Darbuotojas asmeninėms reikmėms naudoja įmonės automobilį. Už jo 

remonto paslaugas savo lėšomis apmokėjo darbuotojas, šių išlaidų 

įmonė jam nekompensavo.  

Gyventojo nauda, gauta dėl jam suteiktu naudotis asmeninėms reikmėms kitam 

asmeniui priklausančiu automobiliu pripažįstama natūra gautomis 

apmokestinamosiomis pajamomis. Todėl, bei atsižvelgiant į faktinę naudojimosi 

automobiliu aplinkybę, kai nuo pajamų natūra mokamas pajamų mokestis, yra 

laikoma, kad darbuotojas automobilio remonto išlaidas patyrė savo naudai. 

Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

Lengvatos „už vaikų priežiūros paslaugas“ taikymo sąlygos: 
 

    Išlaidomis už vaikų priežiūros paslaugas bus laikomos sumos, 

sumokėtos: 
•     auklėms ir  

•     už prailgintos dienos grupes po pamokų (valstybės/savivaldybės 

įstaigose bei privačiose įstaigose, kai tokia paslauga neįskaičiuota į 

mokestį už mokyklos lankymą).  

Lengvata netaikoma sumoms, sumokėtoms už:  

• būrelius, ikimokyklinių ir kitų švietimo įstaigų lankymą, muzikos, sporto 

mokyklų lankymą (tiek privačiose, tiek valstybės/savivaldybės 

įstaigose), taip pat už vaikų stovyklose teikiamas paslaugas. Nes tai 

vaikų ugdymo/švietimo paslaugos, o vaikų stovyklų veikla pagal EVRK 

priskirtina apgyvendinimo veikloms. 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

    Pavyzdžiai: 
 

     Nepilnametį vaiką prižiūri ateinanti auklė.  

Auklei už vaiko priežiūrą tėvų (vieno iš tėvų) sumokėtoms sumoms lengvata 

taikoma. 

      Nepilnametis vaikas lanko mokamą vaikų darželį/mokyklą.  

Pagal Švietimo įstatymo nuostatas vaikų darželiai/mokyklos teikia ikimokyklinio 

ugdymo/švietimo (mokymo) paslaugas, o ne vaikų priežiūros paslaugas. Taigi, 

išlaidoms už vaikų ugdymą/mokymą lengvata netaikoma. 

    Tėvai moka už jų vaikų priežiūrą mokyklos patalpose po pamokų 

        valandų, iki galės juos atsiimti.  

Už tokias vaikų priežiūros paslaugas sumokėtoms sumoms lengvata taikoma. 

    Nepilnametį vaiką prižiūri ateinanti auklė. Už auklės teikiamas vaiko 

        priežiūros paslaugas moka vienas iš sutuoktinių, kuris nėra vaiko tėvas. 

Atsižvelgiant į tai, kad vaiko priežiūros paslauga teikiama sutuoktinės vaikui, 

laikoma, kad gyventojas išlaidas patyrė ne savo, o sutuoktinės naudai. Sutuoktinės 

naudai sumokėjus už jos nepilnamečio vaiko priežiūros paslaugą, lengvata 

taikoma. 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 
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Norint pasinaudoti GPMĮ 21 straipsnyje nustatytomis 

lengvatomis, svarbu žinoti: 
 

 

 Nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra VISŲ 

ATIMAMŲ IŠLAIDŲ (nurodytų GPMĮ 21 str. 1 dalyje) 

suma negalės viršyti 25 proc. apmokestinamųjų 

pajamų, kurioms taikomi 15 proc., 20 proc. ir 27 proc. 

GPM tarifai. 
 

 

 

 

 

 Atitinkamai - GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos bus 

atimamos   (t. y. lengvata bus taikoma) proporcingai iš 

visų skirtingais GPM tarifais apmokestintų pajamų. 
 

 

 



Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu 

Nr. VA-92 patvirtinta: 
 

• Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 forma, papildomo lapo 

PRC912P forma (toliau – Pranešimas); 

• Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo 

PRC912P formos užpildymo bei pateikimo taisyklės (toliau – 

Taisyklės). 

 

Pranešimo pateikimas yra gyventojo teisė, bet ne pareiga. 
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

 Pranešimą teikiantis gyventojas Taisyklėse nustatyta 

tvarka turi pateikti duomenis apie per mokestinį laikotarpį 

Lietuvoje sumokėtas sumas už suteiktas paslaugas: 
 

• jeigu paslaugą suteikė juridinis asmuo ar gyventojas, vykdantis 

individualią veiklą su pažyma, duomenys į Pranešimą įrašomi iš 

sąskaitos faktūros (PVM sąskaitos faktūros); 

• jeigu paslaugą suteikė gyventojas, vykdantis individualią veiklą su 

verslo liudijimu, duomenys į Pranešimą įrašomi iš prekių (paslaugų) 

pirkimo - pardavimo kvito. 
 

 Pranešimą gyventojas turi pateikti pridėdamas 

dokumentus, įrodančius, kad paslauga buvo suteikta ir 

apmokėta.  
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Lengvatų taikymas (GPMĮ 21 str.) 

Pranešimas su pridedamais dokumentais teikiamas tik 

elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo 

informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt). 

 Pranešimas gali būti pateikiamas pasibaigus kalendoriniam 

mėnesiui, už kurį teikiamas, iki kito mėnesio 15 d. arba ne vėliau 

kaip pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų 

vasario 15 d. (pvz., už 2019 m. vasario mėn. - iki 2019 m. kovo mėn. 

15 d. arba iki 2020 m. vasario 15 d.) 

 Pranešime pateikti duomenys bus perkelti į gyventojo metinę 

preliminariąją pajamų deklaraciją.  

 Pranešimo nepateikęs gyventojas, duomenis apie išlaidas turės pats 

įrašyti į metinę pajamų deklaraciją, pridėdamas pagrindžiančius 

dokumentus.  
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http://deklaravimas.vmi.lt/


Kiti GPMĮ pakeitimai (34 str.) 

 Gyventojai nuo 2018 metų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų galės 

paskirti (iki 2019-05-02 užpildydami FR0512 formą „Prašymas 

pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti 

paramą, ir (arba) politinėms partijoms“) tokias deklaruoto mokėtino 

arba išskaičiuoto GPM dalis: 
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Deklaruojant už 2018 m.: 
 

2 proc. – paramos gavėjams (išskyrus 

profesines sąjungas ir profesinių sąjungų 

susivienijimus) ir 

1 proc. – politinėms partijoms (kurios 

įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka 

įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių 

skaičiaus bei kurioms nėra pradėta pertvarkymo 

ar likvidavimo procedūra) ir 

1 proc. - profesinėms sąjungoms ir 

profesinių sąjungų susivienijimams.  

 

Deklaruojant už 2019 m.: 
 

1,2 proc. – paramos gavėjams (išskyrus 

profesines sąjungas ir profesinių sąjungų 

susivienijimus) ir 

0,6 proc. – politinėms partijoms (kurios 

įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka 

įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių 

skaičiaus bei kurioms nėra pradėta pertvarkymo 

ar likvidavimo procedūra) ir 

0,6 proc. - profesinėms sąjungoms ir 

profesinių sąjungų susivienijimams.  

 



Kiti GPMĮ pakeitimai (17 str. 1 d. 36 ir 37 p.) 

Atsižvelgiant į nauja redakcija išdėstytą Lietuvos Respublikos kūno 

kultūros ir sporto įstatymą Nr. I-1151 (toliau – KKSĮ), kuris nenumato 

skirti valstybės premijų sportininkus aptarnaujančiam personalui 

(gydytojams, masažuotojams, mokslininkams), nauja redakcija išdėstytI 

GPMĮ 17 str. 1 d. 36 ir 37 punktai: 

• atitinkamai, pagal pakeistą GPMĮ 17 str. 1 d. 36 punktą 

neapmokestinamosioms pajamoms nuo 2019-01-01 priskiriamos 

premijos tik sportininkams ir jų treneriams.  

• GPMĮ 17 str. 1 d. 37 punkto pakeitimai yra patikslinamojo pobūdžio, t. 

y. sporto varžybų prizą steigiančiais ir skiriančiais asmenimis įvardytos 

sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės 

organizacijos bei sporto šakų federacijos (tarptautinės ir Lietuvos).   
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Kiti GPMĮ pakeitimai (17 str.) 

GPMĮ 17 str. 1 dalis papildyta 57 punktu, kuris numato, kad pajamų 

mokesčiu neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas 

atlyginimas už kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateiktą vertingą 

informaciją apie pažeidimą.  
 

Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją sąlygas, kai 

pranešėjams, pateikusiems kompetentingai institucijai vertingos 

informacijos apie pažeidimus, gali būti atlyginama vienkartine pinigine 

išmoka bei tokios išmokos skyrimo tvarką reglamentuoja Atlyginimo 

pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu 

Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 

įgyvendinimo“.  
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Kiti GPMĮ pakeitimai (27 str.) 

Nuolatinis (taip pat ir nenuolatinis) Lietuvos gyventojas turės pateikti 

metinę pajamų deklaraciją ir sumokėti joje apskaičiuotą pajamų mokestį, 

jei atsiras pareiga perskaičiuoti pajamų mokestį dėl progresyvumo. 

  

Pavyzdys. 

Gyventojas, 2019 metais gauna didesnę, kaip 120 VDU pajamų sumą, 

kurią sudaro: darbo užmokestis, nuomos pajamos ir dividendai.  

 Šiam gyventojui nereikės deklaruoti metinių pajamų, jeigu darbo užmokesčio 

pajamų metinė suma nebus didesnė kaip 120 VDU ir atskirai nuomos pajamų 

metinė suma nebus didesnė, kaip 120 VDU.  

 Šis gyventojas privalės deklaruoti metines pajamas ir sumokėti joje 

apskaičiuotą pajamų mokestį, jeigu jo gauta darbo užmokesčio pajamų metinė 

suma bus didesnė kaip 120 VDU arba nuomos pajamų metinė suma bus 

didesnė, kaip 120 VDU.  
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Kiti GPMĮ pakeitimai (2, 8, 13, 27 ir 37 str.) 

Nuo 2019 m. GPMĮ Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 str. pakeitimo įstatyme 

Nr. XIII-1698 nustatytos nuostatos, susijusios su nuolatinių Lietuvos 

gyventojų pozityviųjų pajamų apskaičiavimu: 

• pakeistos pozityviųjų pajamų ir tikslinės teritorijos sąvokos ir dėl 

pasikeitusių pozityviųjų pajamų apmokestinimo taisyklių įvesta nauja 

sąvoka – kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas. 

• nuo 2019-01-01 neteko galios GPMĮ 37 str. 3 dalis. Dėl pozityviųjų 

pajamų pakeistos GPMĮ nuostatos analogiškai, kaip Lietuvos 

Respublikos pelno mokesčio įstatyme. 

     Tai yra, visos su gyventojo pozityviųjų pajamų apskaičiavimu 

susijusios nuostatos išdėstytos pačiame GPMĮ, atsisakant nuorodų į 

Pelno mokesčio įstatymą. 
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Teisės aktai 

 2018-06-28 priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1325; 

 2018-06-28 priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo Nr.  IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. 

XIII-1335; 

 2018 -10-18 priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1547; 

 2018-12-06 priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. 

XIII-1698;  

 2018-12-11 priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. 

XIII-1335 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1704; 

 2018-12-11 priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 

pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1705; 

 2018-12-20 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. 

IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1849; 
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INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ REFORMĄ 
 

 Interneto svetainė „Kiek.lt“ (https://kiek.lt/) – tai bendras Finansų 

ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SODROS bei VMI 

projektas, skirtas informuoti visuomenę apie mokesčių reformą, 

atsakyti į kylančius klausimus. 
 

Gyventojai svetainėje, skaičiuoklės pagalba, gali įvertinti, kaip 

pasikeis „į rankas“ 2019 metais gautinas darbo užmokestis. 
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Lietuvos Respublikos  

pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 

 pakeitimai nuo 2019 metų 
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

   Pakeistos PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatos dėl lengvatinio 5 

proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno 

mokesčio tarifo taikymo, kuris galėtų būti taikomas, jeigu: 

•   susijusių asmenų bendri rodikliai - pajamų ir darbuotojų 

skaičius, neviršija minėto straipsnio 2 dalyje nustatytų apribojimų 

(10 darbuotojų ir 300 000 eurų metinių pajamų). 
 

•   susiję asmenys yra nurodyti PMĮ 5 str. 3 dalyje (tai individualių 

įmonių savininkai ir jų šeimos nariai, kurie valdo kitas įmones; 

įmonės, kuriuose tas pats dalyvis (akcininkas, narys ar pajininkas) 

paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. 

akcijų (dalių, pajų); įmonės, kuriuose tie patys dalyviai kartu valdo 

daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų).  
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

• Nuo 2019 metų mokestinio laikotarpio pakeista pelno 

nesiekiančių vienetų (toliau – PNV) apmokestinimo tvarka. 

• PNV atitinkantys PMĮ 5 str. 2 dalies reikalavimus dėl 

darbuotojų skaičiaus, mokestinio laikotarpio pajamų dydžio 

ir vieneto dalyvių kitų vienetų valdymo,  gali nuo 2019 m. 

mokestinio laikotarpio taikyti  lengvatinį 5 proc. arba 0 

proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifą.  

• Jei PNV netenkina  šioje dalyje nustatytų sąlygų, tai jų  

apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas už 2019 m. ir 

vėlesnius mokestinius laikotarpius, apmokestinamas 15 

proc. mokesčio tarifu. 
 

•  Svarbu. Nuo 2019 metų panaikinta PMĮ 5 str. 4 dalyje nustatyta PNV 

lengvata dėl lengvatinio 0 proc. pelno mokesčio  tarifo taikymo 

apmokestinamojo pelno daliai, atitinkančiai 7 250 eurų sumą.  
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

• PMĮ papildytas nauju PMĮ 463 straipsniu, kuriame naujai 

išdėstytos nuostatos dėl PNV apskaičiuoto 

apmokestinamojo pelno sumažinimo lėšomis, skiriamomis 

viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti. 
 

• Apmokestinamasis pelnas gali būti susimažintas lėšomis 

tiesiogiai skiriamomis, t. y. faktiškai patirtomis, einamąjį 

mokestinį laikotarpį arba numatomomis tiesiogiai 

skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius 

mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai 

veiklai finansuoti. 
Įsimintina, kad viešuosius interesus tenkinanti veikla yra suprantama 

kaip PNV vykdoma visuomenei naudinga veikla (pvz., mokslo, kultūros, 

švietimo ir kt. visuomenei naudingomis pripažįstamose srityse). 

 

 
62 



63 

PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

Pažymėtina  

 

PMĮ 463 straipsnio nuostatos netaikomos iki 2019 metais 

prasidėjusio mokestinio laikotarpio PNV viešuosius 

interesus tenkinančiai veiklai finansuoti panaudotoms, t. y. 

numatytoms panaudoti kitais 5 vėlesniais vienas po kito 

einančiais mokestiniais laikotarpiais, lėšoms. 
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

  PMĮ nuostatų esminiai pakeitimai nuo 2019 m. : 

• Kontroliuojamojo užsienio vieneto (jo sąvoka naujai 

pateikta PMĮ 2 straipsnyje) pakeista apmokestinimo taisyklė 

(kai to užsienio vieneto pajamos, kaip pozityvios pajamos, 

taip pat įskaitomos į Lietuvos vieneto pajamas ir 

apmokestinamos PMĮ 39 straipsnyje nustatyta tvarka). 

•  Kontroliuojamasis užsienio vienetas – užsienio vienetas, 

kuriame Lietuvos vienetas arba kartu su susijusiais 

asmenimis paskutinę to užsienio vieneto mokestinio 

laikotarpio dieną tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 

50 proc. akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į 

paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti. 
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

• Pozityviosios  pajamos (priklausomai nuo sąlygų 
tenkinimo) galėtų būti apmokestinamos, jeigu: 

• kontroliuojamasis užsienio vienetas įsteigtas tikslinėje 
teritorijoje; 

• kontroliuojamojo užsienio vieneto pasyvios pajamos 
(dividendai, palūkanos, honorarai ir pan.) viršija 1/3 visų 
jo mokestinio laikotarpio pajamų; 

• kontroliuojamojo užsienio vieneto faktinis pelno mokestis 
yra mažesnis nei 50 proc. pagal PMĮ. 

• Svarbu.  Pozityviųjų pajamų (į kurias įtraukiamos 
kontroliuojamo užsienio vieneto pasyviosios pajamos) 
apmokestinimo taisyklė netaikoma, kai kontroliuojamasis 
užsienio vienetas turi tiek darbuotojų bei valdomo turto, 
kurių reikia faktinei ekonominei veiklai užtikrinti.  
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

• Apskaičiuojant pozityviąsias pajamas, gali būti atimamos 
neapmokestinamosios pajamos, leidžiami ir ribojamų dydžių 
leidžiami atskaitymai, susiję su pajamų uždirbimu pagal PMĮ 11 
straipsnio nuostatas. Jei apskaičiuojama neigiama suma, ši 
suma Lietuvos vieneto pajamų nemažina. 

• Kontroliuojamojo užsienio vieneto išmokėti Lietuvos vienetui 
dividendai gali būti neapmokestinami, jei pajamos įtraukiamos į 
Lietuvos vieneto pajamas kaip pozityviosios pajamos. 

• Užsienyje nuo pozityvių pajamų sumokėtas mokestis mažina į 
biudžetą mokėtiną nuo pozityvių pajamų apskaičiuotą pelno 
mokestį PMĮ 39 straipsnyje nustatyta tvarka . 

• Tos pačios kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos PMĮ 
nustatyta tvarka apmokestinamos Lietuvoje tik vieną kartą. 
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

• Papildytas bendrosios kovos su mokesčių 
piktnaudžiavimu taisyklės taikymas pagal PMĮ 11 str. 8 
dalį, kuri numato, kad: 

• Apskaičiuojant pelno mokestį, neatsižvelgiama į darinį ar 
kelis darinius, kurių nustatymo pagrindinis ar vienas iš 
pagrindinių tikslų – gauti mokestinės naudos, ir todėl jie 
laikomi apsimestiniais, atsižvelgus į visus susijusius 
faktus ir aplinkybes. Ši taisyklė taikytina užsienio 
vienetams išmokamiems ar iš užsienio vienetų 
gaunamiems dividendams. 

• Darinys yra laikomas apsimestiniu, jei jis nebuvo 
nustatytas dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių 
ekonominę realybę. 

• Darinys gali apimti daugiau nei vieną etapą ar dalį. 
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

• PMĮ 17 str. 2 dalis papildyta nauju 13 punktu, pagal kurį 

palūkanos pripažįstamos ribojamų dydžių leidžiamais 
atskaitymais. 

• Įmonėms pagal PMĮ 30¹ straipsnį nustatoma palūkanų 

atskaitymo ribojimo taisyklė (išskyrus šiame straipsnyje 

numatytas išimtis), pagal kurią iš pajamų gali būti 

atskaitomos: 

•  palūkanų sąnaudos neviršijančios palūkanų pajamų, ir  

•  jei palūkanų sąnaudos viršija palūkanų pajamas, tai 

viršijanti suma, ne didesnė kaip 30 proc. įmonės 

apmokestinamojo EBITDA; 
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

• EBITDA, t. y. iš vieneto pajamų atėmus  

neapmokestinamas pajamas,  leidžiamus ir ribojamų 

dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sumas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros darbų padidintų sąnaudų sumą, neatlygintinai filmo 

gamybai suteiktą lėšų sumą, suteiktos paramos sumą, 

praėjusių laikotarpių atskaitomą nuostolių sumą ir 

palūkanų sąnaudas, viršijančias palūkanų pajamas.   

• Išimtis: Iš pajamų galima atskaityti palūkanų sąnaudų, 

viršijančių palūkanų pajamas, sumą,  neviršijančią 3 mln. 

eurų, neatsižvelgiant į EBITDA ribojimus. 
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 

 Pagal PMĮ 30¹ straipsnį nustatyta palūkanų atskaitymo 

ribojimo taisyklė nėra taikoma: 
 

•    Paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros  

projektams; 

•    Finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms; 

•    Vienetams, neturintiems susijusių asmenų (vienetų).  

•    Įsidėmėtina, kad pagal PMĮ 30¹ straipsnio nuostatas 

neatskaityta palūkanų sąnaudų suma gali būti perkelta į 

kitus mokestinius laikotarpius neribotą laikotarpį. 
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PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. 
   Pakeistas PMĮ 172 straipsnis: 

• Apskaičiuojant pelno mokestį iš apmokestinamųjų pajamų 

gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui 

laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 

31 d. suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos 

Respublikoje, kai: 

• bendra suteiktų lėšų suma neviršija 30 proc. visų filmo ar 

jo dalies gamybos išlaidų.  

• Patikslintas ribojimas dėl netinkamų finansuoti išlaidų, kai:  

• kiekvienam vaidmens atlikėjui (aktoriui) atskirai 

išmokamam atlygiui taikomas 4 proc. apribojimas, kuris 

skaičiuojamas nuo filmo ar jo dalies gamybos Lietuvos 

Respublikoje išlaidų. 
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Teisės aktai  

• 2018-05-24 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-

675  5 straipsnio  pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1187 
 

•  2018-06-28 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-

675  5 straipsnio  pakeitimo ir įstatymo papildymo 46³ straipsniu 

įstatymas Nr. XIII-1333 
 

•  2018-12-06 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-

675  2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymas Nr. XIII-1697  
 

• 2018-12-11  įstatymo 17-2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-

1703 
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Registracijos į VMI seminarus būdai 

 

Užsiregistruoti arba išsiregistruoti galima: 

• elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje 

https://www.vmi.lt/renginiai/   

 

• telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. 

 

E. seminarų įrašai skelbiami Renginių 

sistemoje. 

 

 

 

 

https://www.vmi.lt/renginiai/
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Valstybinė mokesčių inspekcija  

primena, kad: 

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių 
klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, 
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu 
www.vmi.lt. 

Greičiausiai informatyvius atsakymus visais 
mokesčių klausimais gausite paskambinę 
telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. 

Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė 
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 
5 metus.  

http://www.vmi.lt/
http://vidinis.vmi.lt/lt/?itemId=10123547


75 75 75 

 

 

 

Dėkojame už dėmesį 

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama 


