
Gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo 

pakeitimai nuo 2020 metų

2020 m.



GPMĮ pakeitimai

1. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 

ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 

2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas (2019 

m. gruodžio 12 d. įstatymas Nr. XIII-2649);

2. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 ir 35 

straipsnių pakeitimo įstatymas (2019 m. 

gruodžio 17 d. įstatymas Nr. XIII-2692). 
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GPM tarifai 2020 metais 

20%
ir

32%

 Darbo pajamoms;

 tantjemoms ar/ir atlygiui už veiklą stebėtojų taryboje ar 

valdyboje, paskolų komitete, mokamam vietoj tantjemų (toliau 

– tantjemos);

 autoriniams atlyginimams, gautiems iš darbdavio;

 MB vadovų, nesančių MB nariais, pagal civilinę sutartį už 

vadovavimą MB gautoms pajamoms 
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Kas pasikeitė?

1) Progresyvus tarifas – 32% (vietoje 27%);

2) VDU skaičius – 84 VDU  (vietoje 120 VDU);

3) VDU (vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų 

asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų 

bazei skaičiuoti) dydis – 1 241,40  Eur (vietoje 1 136,20 Eur).
VDU kiekvieniems metams nustatomas 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo 

įstatyme.



GPM tarifai 2020 metais 

Ar į 84 VDU įskaičiuojamos visos su darbo santykiais ar jų esmę 

atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, ar tik tos, kurioms 

taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas?

Į 84 VDU sumą pajamų mokesčio tarifų (20 ir / ar 32 proc.) taikymo tikslu 

įskaičiuojamos Lietuvoje ir užsienio valstybėje gautos:

su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, 

apmokestinamos taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą (įskaitant 

užsienio valstybėje gautas ir joje apmokestintas pajamas, kurios pagal 

GPMĮ 37 straipsnio nuostatas, naikinant dvigubą apmokestinimą, Lietuvoje 

neapmokestinamos).

Neįskaičiuojamos: 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio 

apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, ligos, motinystės, 

tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos, apmokestinamos, 

taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 

valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU –

1241,40 Eur. 
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GPM 20 ir 32% tarifų taikymas 2020 m. ir 

vėlesniais metais

VDU dydžiai dėl tarifo taikymo 2020 – 2022  ir vėlesnių  

metų darbo pajamoms, tantjemoms, autoriniams 

atlyginimams iš darbdavio, MB vadovų (ne narių)  atlygiui 

už vadovavimą: 
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2020 m.

84 VDU

2021 m.

60 VDU

2022 m. ir 

vėliau
2021 m.

60 VDU



GPM tarifai 2020 metais

pajamoms ne iš darbo santykių

 Nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms, išskyrus:

 tantjemas, autorinius atlyginimus iš darbdavio, MB 

vadovų (ne MB narių) pajamas;

 pajamas iš paskirstytojo pelno;

 individualios veiklos pajamas (pagal pažymą ir/ar verslo 

liudijimą);

 pajamas už parduotas atliekas.

Taikymas numatytas 2021, 2022  ir vėlesniais metais.

15%
ir

20%

Kas pasikeitė? 
1) VDU (vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų 

asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų 

bazei skaičiuoti) dydis – 1 241,40  Eur (vietoje 1 136,20 Eur);

2) 120 VDU suma – 148 968 Eur (2019 m. 120 VDU buvo

136 344 Eur);

3) Skirtingi VDU lygiai darbo pajamų grupei (84 VDU) ir pajamų ne 

iš darbo santykių grupei  (2019 m.: 120 VDU - toks pat abiem 

pajamų grupėms). 



GPM tarifai 

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 darbo pajamoms;

 ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir 

ilgalaikio darbo išmokoms. 
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Tik 15 proc. GPM tarifas

Nesikeičia 15 proc. GPM tarifas, taikomas:

 ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir 

ilgalaikio darbo išmokoms;

 2018 m. ar anksčiau apskaičiuotoms darbo pajamoms

 pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams);

 registruotinos individualios veiklos (pagal pažymą)  

pajamoms (taikant pajamų mokesčio kreditą, faktinis tarifas 

– nuo 5 iki 15 proc.),

įskaitant pagal verslo liudijimą gautą: 

45000 Eur viršijančią sumą ir (ar)

4500 Eur viršijančią sumą, gautą iš juridinių asmenų ir iš 

prekybos individualią veiklą vykdančių gyventojų.



GPM tarifų taikymas (pavyzdys)

Ar gyventojui, 2020 metais gavusiam darbo užmokestį, nuomos 

pajamas ir autorinius atlyginimus (ne iš darbdavio), reikės 

deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti GPM, jeigu visų šių 

pajamų suma per 2020 metus viršys 120 VDU?

Nereikės, jeigu bendra didesnė kaip 120 VDU metinių pajamų suma 

susidaro kartu su darbo užmokesčiu, pavyzdžiui, kai darbo užmokestis 

sudarys 50 VDU, o nuomos pajamos ir autoriniai atlyginimai – 80 VDU.

Reikės, jeigu:

- metinė darbo užmokesčio (apmokestinto pritaikius 20 proc. GPM 

tarifą) suma viršys 84 VDU. Šiuo atveju pajamų mokestį (papildomus 

12 proc.) reikės sumokėti nuo 84 VDU viršijančios darbo užmokesčio 

dalies, pateikiant Pajamų mokesčio deklaraciją (GPM311 formą) iki kitų 

metų gegužės 1 d.;

- nuomos pajamų ir autorinių atlyginimų (gautų ne iš darbdavio) 

metinė pajamų (apmokestintų pritaikius 15 proc. GPM tarifą) suma 

viršys 120 VDU. Šiuo atveju pajamų mokestį (papildomus 5 proc.) 

reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios tokių pajamų dalies.
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GPM tarifų taikymas (pavyzdys)

 2020 m.  gauta:

- 45 000 Eur  nuomos pajamų už įmonei nuomojamas gamybines 

patalpas;

- 50 000 Eur turto pardavimo pajamų (atėmus įsigijimo išlaidas);

- 55 000 Eur palūkanų už įmonei suteiktą paskolą;

- 110 000 Eur tantjemų;

1) 20 ir (ar) 32% GPM tarifų taikymo tikslu įskaičiuojamos tik tantjemos. 

Kriterijus – 84 VDU.  104 277  Eur (84 VDU) sumai taikomas 20% GPM 

tarifas,  5 723 Eur sumai - 32%.

2) 15 ir (ar) 20% GPM tarifų taikymo tikslu įskaičiuojamos nuomos, turto 

pardavimo pajamos ir palūkanos, iš viso – 150 000 Eur. Kriterijus – 120

VDU. 148 968 Eur (120 VDU) sumai taikomas 15% GPM tarifas, 1 032 

Eur - 20%.   
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Gyventojo prievolė perskaičiuoti GPM

(GPMĮ 27 str. 2 d.)

Pavyzdyje nurodytu atveju:

1) mokestį išskaičiuojantis asmuo išmokamų  tantjemų daliai, 

viršijančiai 84 VDU,  gali (bet neprivalo) taikyti 32% GPM tarifą 

(galimybė taikyti progresyvų GPM tarifą numatyta mėnesinės pajamų 

mokesčio deklaracijos GPM313 užpildymo taisyklėse).

2) Gyventojui  bet kokiu atveju atsiras pareiga deklaruoti metines 

pajamas, apskaičiuoti  ir sumokėti GPM ne tik dėl B klasės (turto 

pardavimo) pajamų gavimo,  bet ir dėl  GPM perskaičiavimo, taikant  

progresyvų  20% GPM tarifą pajamų ne iš darbo santykių 1 032 Eur  

sumai. 
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Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne

MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui? Kokiu kodu jis

deklaruojamas?

20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto 

atlygio daliai, per metus neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 Eur),

32 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:

- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus 

apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, 

tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),

- iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais,

- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, 

paskolų komitete viršija 84 VDU.

Tokios pajamos deklaruojamos 89 kodu.

12

GPM tarifų taikymas (pavyzdys)



Koks GPM tarifas nustatytas mažosios bendrijos vadovo (MB 

nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis 

deklaruojamas?

15 proc. – už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautoms 

pajamoms, per metus neviršijančioms 120 VDU* (148 968 Eur),

20 proc. – už vadovavimą MB išmokamo atlygio daliai, kuri kartu su 

pajamomis ne iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių viršija 

120 VDU per metus.

Į 120 VDU sumą neįskaičiuojama:

- pajamos iš paskirstytojo pelno,

- individualios veiklos pajamos,

- tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų 

komitete,

- autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio.

Tokios pajamos deklaruojamos 77 pajamų rūšies kodu.
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GPM tarifų taikymas (pavyzdys)



Minimali mėnesinė alga 2020 m. 

Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 669 

„Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta

minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) – 607 Eur

(2019 m. MMA – 555 Eur).
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2020 m. NPD

Mėnesio NPD (išskyrus riboto darbingumo asmenis), kai darbo užmokestis

neviršija 1 MMA, 607 Eur) - 350 Eur (2019 m. buvo – 300 Eur);

NPD formulė:

NPD = 0, kai 2020 m. mėnesio darbo užmokestis pasiekia 2 666 Eur ribą

(2019 m. riba – 2 555 Eur).

Metinis NPD – 4 200 Eur - gyventojams, kurių metinės apmokestinamosios

pajamos ne > 12 MMA (7 284 Eur).

Metinis NPD 2020 m. = 0, pajamoms pasiekus 31 990 Eur  ribą (2019 m. riba 

– 30 660 Eur).
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Mėnesio NPD = 350 Eur - 0,17 x (mėnesio darbo pajamos – 607 Eur).

Metinis NPD = 4 200 Eur - 0,17 x (metinės pajamos – 7 284 Eur).



NPD  2021 m. ir vėlesniais metais

NPD - 400 Eur - gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių neviršys 

einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. galiosiančios MMA 1 dydžio. 

Metinis 4800 Eur - gyventojams, kurių metinės (apmokestinamosios) 

pajamos neviršys einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. galiosiančios 

MMA 12 dydžių.
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Mėnesio NPD = 400 Eur - 0,18 x (mėnesio darbo pajamos – 1 MMA 

einamųjų metų sausio 1 d.).

Metinis NPD = 4 800 Eur - 0,18 x (metinės pajamos – 12 MMA

einamųjų metų sausio 1 d. ).
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Individualūs NPD

645 Eur 

(buvo 353 Eur)

600 Eur 

(buvo 308 Eur) 

 Tokie individualūs NPD nustatyti 2020 m. ir vėlesniems metams. 

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. 

darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių lygis 

ar  sunkus neįgalumo lygis

Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. 

darbingumo lygis, vidutinis specialiųjų poreikių 

lygis, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis



GPMĮ 34 str. pakeitimai (1) 

2018 m. gruodžio 11 d. įstatymas Nr. XIII-1705 
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2019 m. pervesta:

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. 

2020 m. bus pervedama:

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. 



GPMĮ 34 str. pakeitimai (2) 

GPMĮ 34 str. 1 d. – mokesčių administratorius įpareigotas teikti pagalbą į VMI 

atvykusiems gyventojams: padėti užpildyti deklaracijas ir FR0512 formos 

prašymus; 

FR0512 formos Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems 

teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms 2020 m. teikiamas įprastais 

būdais:

- elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);

- įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI;

- atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima 

atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo 

ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Tik elektroninis pateikimo būdas – nuo 2022 m. sausio 1 d.

(VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-102).
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Teikiant Prašymą už 2020 m. ir ankstesnius metus 

teikiančio asmens tapatybei nustatyti Prašymą tiesiogiai 

VMI teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo 

atstovas) kartu su Prašymu turi pateikti:

- savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą 

tiesiogiai VMI teikia pats gyventojas;

- savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą 

įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, 

pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą 

tiesiogiai VMI teikia gyventojo atstovas;

- notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą 

gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, 

kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.
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GPMĮ 34 str. pakeitimai (3) 



GPMĮ 35 straipsnio 3 dalis, nustatanti nuolatinių ir 

nenuolatinių Lietuvos gyventojų pareigą darbdaviams ir 

kitiems mokestį išskaičiuojantiems asmenims nurodyti 

savivaldybę, kurioje gyventojai turėjo nuolatinę 

gyvenamąją vietą ar gyvenamąją vietą Lietuvoje praėjusio 

mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, pripažįstama 

netekusia galios. 

GPMĮ Nr. XIII-2692 nuostatos įsigalioja 2020 m. sausio 1 

dieną. 
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GPMĮ 35 str. 3 dalis panaikinta



Minimali mėnesinė alga (MMA) ir minimalus 

valandinis atlygis*

Koeficientas 1,65 (buvo 1,3)**

Panaikinta galimybė dienpinigių normą 

didinti 100 proc.**

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“

** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 1038 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. 

nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Dienpinigių, vykstant į komandiruotę užsienyje, 

apmokestinimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. 



Tarnybinė komandiruotė 
užsienyje

Darbo užmokestis (DU)* mažesnis už:    
- MMA x 1,65, arba 

- minimalus valandinis atlygis x 1,65

Dienpinigių suma,    
lygi arba mažesnė     

nei 50 proc. DU 
neapmokestinama 

GPM

Dienpinigių suma, 
viršijanti 50 proc. DU  

apmokestinama       
20 proc. GPM

DU lygus ar didesnis už:

- MMA x 1,65, arba

- minimalus valandinis atlygis x 1,65

Visa dienpinigių suma 
GPM 

neapmokestinama

Užsienio valstybės 
dienpinigių norma

* Darbuotojui nustatytas DU lyginamas su minimalia mėnesine alga (MMA) padauginta iš koeficiento1,65 arba nustatytas valandinis atlygis lyginamas 

su minimaliu valandiniu atlygiu padaugintu iš koeficiento 1,65.

Dienpinigių, vykstant į komandiruotę užsienyje, 

apmokestinimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.



Tarnybinė 
komandiruotė 

užsienyje

2020 m.

Minimali mėnesinė alga - 607 Eur
Minimalus valandinis atlygis - 3,72 Eur

DU lyginamas su dydžiais: 

1001,55 (607x1,65) Eur, arba                                   
6,138 (3,72x1,65) Eur

2019 m.

Minimali mėnesinė alga - 555 Eur
Minimalus valandinis atlygis - 3,39 Eur

DU lyginamas su dydžiais: 

721,50 (555x1,3) Eur, arba                                    
4,407 (3,39x1,3) Eur

Dienpinigių, vykstant į komandiruotę užsienyje, 

apmokestinimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.



Vadovams 

100 proc. 

dienpinigių 

normą 

didinti

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

GALIMA

Nuo 2020 m. 

sausio 1 d. 

NEGALIMA



Veiklų, vykdomų su verslo liudijimu, pakeitimai

Esminiai pakeitimai įsigalioję nuo 2019-11-30:

 Pripažintas netekusiu galios Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių (toliau –
Taisyklės*) 11 punktas, kuriuo buvo nustatyta išimtis, kad gyvenamosios paskirties
patalpų nuomos verslo liudijimus įsigyjantys gyventojai neprivalo įsigyti kvitų. Todėl ir
gyvenamosios paskirties nuomos veiklą su verslo liudijimu vykdantys gyventojai,
paprašius turi išduoti kvitus FR0508, o taip pat pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos
žurnalą.

 Taisyklės* papildytos 161 ir 162 punktais, pagal kuriuos gyventojai, įsigiję prekybos
verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje
neprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų tais atvejais, kai jie
buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi virtualiu buhalteriu i.APS bei prekių,
medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus arba jų skaitmenines kopijas saugo
i.APS-e.
Šie gyventojai privalo užtikrinti VMI ir kitoms kontrolės institucijoms visišką prieigą prie
šių dokumentų elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ar kitaip naudoti.

*2019 m. lapkričio 27 d. priimtas LRV nutarimas Nr. 1165 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo" pakeitimo".



Veiklų, vykdomų su verslo liudijimu, pakeitimai

Esminiai pakeitimai nuo 2020-07-01:

 Nustatyta, jog atskiras fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą 
gyvenamosios paskirties patalpų nuomai „ Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“**, 
mokamas už kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą, įregistruotą 
(registruotiną) Nekilnojamojo turto registre. 

 Patikslintos išduodamų verslo liudijimų rūšys:

 „Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, būtų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, 
vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) 

 „ Ateinančių auklių, Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų
(išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla

 „ Statybos baigimo apdailos ir Pastatų valymo po statybų darbai“.

 „Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, 
mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir 
ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto 
darbus“ 

Pakeista išnaša ** gyvenamosios paskirties patalpos gali būti nuomojamos gyventojo pasirinktam laikotarpiui. Apgyvendinimo 
paslaugos gali būti teikiamos tik įsigijus atitinkamą verslo liudijimą (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių 
paslaugos).



„Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir 
remontas“

„Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų 
įrengimas ir remontas“

„Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų 
įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos 
ir garo vamzdynų įrengimą)“

Nuo 2020-07-01 panaikinti šie verslo liudijimai:

Veiklų, vykdomų su verslo liudijimu, pakeitimai



Primename

 Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių 

klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, 

paaiškinimus ir komentarus galite rasti – www.vmi.lt

 Pasikonsultuoti su VMI specialistais galite telefonu 

1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta 

konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra 

įrašomi bei saugomi 5 metus. 

 e.seminarų įrašai skelbiami VMI Youtube kanale.

http://www.vmi.lt/
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Dėkojame už dėmesį


