
GPMĮ, PMĮ ir NTMĮ pakeitimų, nuo 

2018-01-01, apžvalga

VMI prie FM

Mokesčių informacijos departamentas

2018 m.



Turinys 

• Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo pakeitimai 2018 metais

• Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 

(toliau – PMĮ) pakeitimai 2018 metais.

• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 

mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) pakeitimai 

2018 metais.

• Kiti pakeitimai, aktualūs 2018 metais.

• Teisės aktai 
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Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo

pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2018-01-01, 

apžvalga
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Naudojami trumpiniai

• GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymas

• GPM – gyventojų pajamų mokestis 

• MIA – mokestį išskaičiuojantis asmuo

• NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis (metinis NPD – MNPD)

• PNPD – papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (metinis 

PNPD – MPNPD)

• IV – individuali veikla (vykdoma pagal pažymą)

• PVM – pridėtinės vertės mokestis

• EEE – Europos ekonominė erdvė

• VMI - Valstybinė mokesčių inspekcija
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GPMĮ nuostatos pakeistos

• 2017 m. gruodžio 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos 

gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 

16, 17, 18, 18¹, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo papildymo 18² straipsniu įstatymas 

Nr. XIII-841.

• Įsigaliojo 2018-01-01, taikomas, apskaičiuojant ir 

deklaruojant 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių 

pajamų mokestį, išskyrus apskaičiuojant ir deklaruojant 

2018 metų mokestinio laikotarpio pajamų mokestį, 

mokėtiną nuo individualios žemės ūkio veiklos pajamų. 



Sąvokos (GPMĮ 2 straipsnis)

• GPMĮ 2 str. 35 dalis pripažinta netekusia galios: nebeliko 

sąvokos „laisvoji profesija“.

Pajamos iš  „laisvąja profesija“ vadintos veiklos 

apmokestinamos  pagal bendras individualios veiklos 

pajamoms nustatytas apmokestinimo taisykles.

• 2 str. papildytas nauja sąvoka „atliekos“.

GPMĮ 2 str. 38 dalyje nustatyta, kad atliekos – kaip ši 

sąvoka apibrėžta LR atliekų tvarkymo įstatyme. 

Atliekos – tai medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas 

atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. 

Atliekų sąrašas yra pateiktas Atliekų tvarkymo taisyklėse, 

patvirtintose LR aplinkos apsaugos ministro 1999 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. 217
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Pajamų mokesčio tarifai nuo 2018-01-01

Gyventojų pajamoms, gautoms nuo 2018-01-01 
apmokestinti taikomi šie GPM tarifai:

fiksuoto dydžio pajamų mokestis – pajamoms, gautoms iš 
veiklos pagal verslo liudijimą

5 proc. – ne individualios veiklos pajamoms, gautoms 
pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn atliekas

15 proc. – visoms kitoms pajamoms

Išimtis tik 2018 m. - 10 proc. - žemės ūkio individualios 
veiklos pajamoms
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Pajamų mokesčio tarifai nuo 2018-01-01

Verslo liudijimai (GPMĮ 6 str. 3 dalis):

panaikinta minimalaus fiksuoto pajamų dydžio 
nustatymo riba, kurią iki 2017-12-31 turėjo taikyti 
savivaldybių tarybos nustatydamos fiksuotus pajamų 
mokesčio dydžius neribojant veiklos teritorijos vykdomoms 
veikloms,

panaikintas iki 2018-01-01 galiojęs lengvatų sąrašas, 
kuriame nurodytiems asmenims bei nurodytoms veiklos 
teritorijoms savivaldybių tarybos galėjo nustatyti mažesnius 
fiksuotus pajamų mokesčio dydžius,

t. y., fiksuoto pajamų mokesčio dydžio bei galimų lengvatų 
nustatymo teisės suteiktos savivaldybių taryboms.
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Pajamų mokesčio tarifai nuo 2018-01-01

Verslo liudijimai (GPMĮ 6 str. 4 – 5 dalys):

nustatytas konkretus 45000 eurų per kalendorinius metus galimų gauti pajamų 
iš individualios veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, dydis (kai vykdoma 
kelių rūšių veikla, pajamos sudedamos). 45000 eurų sumą per kalendorinius 
metus viršijančios individualios veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. 
tarifu, taikant GPMĮ 182 straipsnyje nurodytą pajamų mokesčio kreditą.

nustatytas konkretus 45000 eurų per kalendorinius metus galimų gauti 
pajamų, įsigijus gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimus, 
dydis (šį dydį viršijanti suma apmokestinama taikant 15 proc. GPM tarifą).

t. y., nuo 2018 m. gyventojas, taip pat ir PVM mokėtojas gali 
verstis veikla pagal verslo liudijimą, jeigu pajamos iš šios veiklos 
per mokestinį laikotarpį neviršija 45 000 eurų (iki 2017-12-31 buvo 
galima gauti pajamų iš veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimus, 
jei  gyventojas neprivalėjo registruotis ir nebuvo įregistruotas PVM 
mokėtoju).
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Pajamų mokesčio tarifai nuo 2018-01-01

• Pavyzdys. 2018 m. gyventojas, vykdantis  individualią 

žemės ūkio veiklą, savanoriškai įsiregistravo PVM 

mokėtoju. Klausimas: ar gyventojas (PVM mokėtojas) gali 

įsigyti verslo liudijimą? Jeigu jis pagal verslo liudijimą 

verstųsi statybos darbų veikla, taip pat įsigytų 

gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, 

ar apribojimas pajamoms pagal verslo liudijimą iki 45 000 

eurų būtų taikomas atskirai patalpų nuomos ir specialiųjų 

statybos darbų veiklai? 

• Atsakymas: taip, gyventojas gali įsigyti verslo liudijimą, o 

45 000 eurų apribojimas taikomas atskirai patalpų nuomos     

veiklai ir atskirai kitai individualiai veiklai, vykdomai įsigijus 

verslo liudijimus.



Pajamų mokesčio tarifai nuo 2018-01-01

Pavyzdys. 2018 m. gyventojas įsigijo du verslo 

liudijimus: vieną – specialiųjų statybos darbų veiklai, o 

kitą – prekybos veiklai. 

Šiuo atveju apribojimas pajamoms pagal verslo liudijimą 

iki 45 000 eurų taikomas bendrai pajamų, gautų iš 

specialiųjų statybos darbų veiklos ir prekybos veiklos, 

sumai. 
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Pajamų mokesčio tarifai nuo 2018-01-01
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GPM tarifai, taikomi apmokestinant gyventojų gautas 
pajamas už parduotas atliekas:

Jei gyventojas iš Lietuvos 

įmonės gauna ne 

individualios veiklos

pajamas už parduotas 

atliekas (A klasės pajamos), 

įmonė nuo visos sumos turi 

išskaičiuoti 5 proc. GPM 

(neatėmus įsigijimo išlaidų ar 

GPMĮ 17 str. 1 d. 27 punkte 

nustatyto 2500 EUR 

neapmokestinamo dydžio).

Jei gyventojas vykdo IV ir 
Lietuvos įmonei parduoda 
veikloje susidariusias atliekas 
(gauna A klasės pajamas), 
įmonė nuo visos sumos turi 
išskaičiuoti 15 proc. GPM 

(nuo gautų IV pajamų mokėtiną 
pajamų mokestį perskaičiuoti 
GPMĮ 182 straipsnyje nustatyta 
tvarka (pritaikius atitinkamas 
formules) gyventojas galės 
pateikdamas Metinę pajamų 
deklaraciją).

arba



Pajamų mokesčio tarifai nuo 2018-01-01

Pavyzdys. 2018 m. gyventojas, nevykdantis  individualios 

veiklos, įmonei parduoda atliekas (pvz., nebetinkamą 

naudoti akumuliatorių). Įmonė, tokiam gyventojui 

išmokėdama išmoką už parduotas atliekas, nuo visos 

išmokamos sumos turi išskaičiuoti pajamų mokestį, 

taikant 5 proc. tarifą.
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Pajamų mokesčio tarifai nuo 2018-01-01

Pavyzdys. Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas 

parduotų įmonei atliekas, susidariusias individualioje 

veikloje, pvz., parduotų sudaužytą, nebetinkantį naudoti 

automobilį, kuris buvo naudojamas individualios veiklos 

vykdymui, tai už tokias parduotas atliekas gautos pajamos 

būtų laikomos individualios veiklos pajamomis, todėl įmonė 

nuo išmokamos sumos turėtų išskaičiuoti pajamų mokestį, 

taikydama 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Toks gyventojas, pasibaigus kalendoriniams metams, 

pajamų mokestį nuo gautų IV pajamų galės perskaičiuoti 

pritaikęs GPMĮ 182 straipsnyje nustatytas atitinkamas 

formules.
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GPM 

neapmokestinama
T
a
ik

y
m

a
s:

• per kalendorinius metus (2018 m. ar 

vėlesnius) 500 eurų neviršijanti bendra 

suma:

• palūkanų, gautų už vartojimo kreditą, 

suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą

LR vartojimo kredito įstatyme ar 

atitinkamame EEE valstybės įstatyme 

nustatyta tvarka, ir 

• palūkanų, gautų už lėšas, suteiktas per 

sutelktinio finansavimo platformą LR 

sutelktinio finansavimo įstatyme ar 

atitinkamame EEE valstybės įstatyme 

nustatyta tvarka.

17 straipsnio (Neapmokestinamosios 

pajamos) 1 dalis papildyta 202 punktu:

Lengvata netaikoma pajamoms, gautoms 

iš užsienio įmonių, įregistruotų ar kitaip 

organizuotų tikslinėse teritorijose.
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17 straipsnio (Neapmokestinamosios 

pajamos) 1 dalis papildyta 202 punktu:

Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas per tarpusavio 

skolinimo platformą www.savy.lt (toliau – platforma) teikia 

paskolas (vartojimo kreditus) ir gauna palūkanas. Šio 

gyventojo per 2018 metus ar vėlesnius kalendorinius metus 

per platformą gautų palūkanų suma, neviršijanti 500 eurų, 

priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms. 
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GPM 

neapmokestinama
T
a
ik

y
m

a
s:

• gyventojo iš darbdavio per 

kalendorinius metus gautų prizų ir 

dovanų vertė, neviršijanti 200 eurų

17 straipsnio (Neapmokestinamosios 

pajamos) 1 d. 39 punkto pakeitimas

• Pavyzdys. 2018 m. įmonė darbuotojui 

įteikė dovaną – 300 eurų vertės dovanų 

kuponą (kitų dovanų ar prizų darbuotojas 

negavo). Ar dovana apmokestinama GPM?

• Dovanos vertė, neviršijanti 200 eurų, 

neapmokestinama GPM (taikoma GPMĮ 17 

str. 1 d. 39 punkte nustatyta lengvata). 

Dovanos vertė, viršijanti 200 eurų per 

metus (pateiktu atveju 100 eurų vertė) 

priskiriama su darbo santykiais susijusioms 

pajamoms ir apmokestinama taikant 15 

proc. GPM tarifą.
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GPM 

neapmokestinama
T
a
ik

y
m

a
s:

• gyventojo nauda, gauta darbdaviui 

sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už 

geležinkelio ar kelių viešojo transporto 

bilietus, skirtus gyventojui (darbuotojui) 

atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos.

17 straipsnio (Neapmokestinamosios 

pajamos) 1 d. 39 punkto pakeitimas

•Pavyzdys. Atsižvelgdama į veiklos pobūdį 

ir darbo sąlygas, įmonė nustatė tvarką 

pagal kurią apmoka/kompensuoja 

darbuotojų atvykimui į darbo vietą ir/ar 

parvykimui iš jos patirtas 

vienkartinių/nuolatinių elektroninių miesto 

kelių viešojo transporto bilietų išlaidas 

(pagrįstas juridinę galią turinčiais 

dokumentais). 

Tokios darbuotojų naudai įmonės patirtos 

(ar darbuotojams kompensuotos) 

išlaidos neapmokestinamos GPM. 18



Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas

19

Leidžiamais atskaitymais laikomos gyventojo patirtos
su individualios veiklos pajamomis susijusios įprastinės 

šiai veiklai išlaidos

faktiškai patirtas 

išlaidas, pagrįstas 

juridinę galią 

turinčiais 

dokumentais

sumą, lygią 30 proc. 
kalendoriniais metais 

gautų (uždirbtų) IV 
pajamų

(nuostata netaikoma, kai 
pajamos ar jų dalis 

gaunamos iš darbdavio)

arba

Individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) 

gyventojas gali pasirinkti iš jų atimti: 
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Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas 

Nuo 2018-01-01 pripažinta netekusia galios:

- GPMĮ 18 str. 6 dalis (Leidžiami atskaitymai), t. y., neteko galios

nuostata, jog su IV pajamų gavimu/uždirbimu susiję leidžiami 

atskaitymai atimami atskirai pagal kiekvienos individualios 

veiklos rūšies pajamas. 

- GPMĮ 181 str. 4 dalis (Mokestinio laikotarpio nuostolių 

perkėlimas), t. y., neteko galios nuostata, kad iš skirtingų IV rūšių 

susidarę mokestiniai nuostoliai gali būti dengiami tik tos 

rūšies veiklos, dėl kurios tokie mokestiniai nuostoliai 

susidarė, pajamomis. 

Išimtis: 2018 m. su žemės ūkio IV pajamų gavimu susiję leidžiami 

atskaitymai gali būti atimami tik iš šios rūšies veiklos pajamų;      

2018 m. uždirbtos apmokestinamosios pajamos iš žemės ūkio IV 

gali būti dengiamos tik ankstesniais nuostoliais iš šios veiklos.



Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas 

Pavyzdys. Gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą: 

internetinę prekybą (pvz., 2017 m. leidžiamiems atskaitymams 

priskyrė faktiškai patirtas šios IV išlaidas, pagrįstas juridinę galią 

turinčiais dokumentais) ir teikia konsultavimo paslaugas  pvz., 

2017 m. leidžiamiems atskaitymams priskyrė 30 proc. nuo gautų 

konsultavimo IV pajamų).

Klausimas: Ar skaičiuojant pajamų mokestį nuo 2018 m. gautų IV 

pajamų bus sumuojamos pajamos ir išlaidos iš abiejų IV rūšių?

Atsakymas: Nuo 2018 m. IV pajamos ir leidžiami atskaitymai 

nėra priskiriami tik vienai individualios veiklos rūšiai. IV pajamos 

yra sumuojamos ir leidžiami atskaitymai priskiriami visoms 

gautoms IV pajamoms, todėl gyventojas turi pasirinkti IV 

leidžiamiems atskaitymams iš abiejų veiklos rūšių priskirti 

faktiškai patirtas išlaidas arba išlaidomis laikyti 30 proc. gautų 

(uždirbtų) IV pajamų. 21
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Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas

neviršija 20 000 eurų, 
faktiškai 

apmokestinamos 5 proc. 
dydžio pajamų mokesčiu

viršija 20 000 eurų ribą, 
bet nėra didesnės nei 

35000 eurų, pajamų 
mokesčio dydis 

atitinkamai didėja nuo  
5 proc. iki 15 proc. 

pasiekia 35 000 eurų 
ribą, taikomas 15 proc. 

pajamų mokesčio tarifas

Pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo individualios 
veiklos apmokestinamųjų pajamų (apskaičiuotų iš 

pajamų atėmus faktiškai patirtas veiklos išlaidas arba 
sumą, lygią 30 proc. gautų/uždirbtų pajamų)

Jei per kalendorinius metus apmokestinamosios pajamos: 



IV pajamoms 

taikomas GPM 

tarifas (išskyrus 

žemės ūkio IV 

pajamas) T
a
ik

y
m

a
s:

• Nuo 2018 m. mokėtinas pajamų mokesčio 

dydis nustatomas: 

metinėms apmokestinamosioms IV pajamoms 

(išskyrus žemės ūkio IV pajamas) pritaikius 15 

proc. pajamų mokesčio tarifą ir iš gautos sumos 

atėmus pajamų mokesčio kredito sumą, 

apskaičiuotą GPMĮ 182 straipsnyje nustatyta 

tvarka (pritaikius atitinkamas formules). 

Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas 

• Iki 2017-12-31 gautoms IV pajamoms iš 

gamybos (įskaitant žemės ūkį), prekybos ar 

daugumos paslaugų teikimo buvo taikomas 5 

proc. pajamų mokesčio tarifas. Pajamoms iš 

laisvųjų profesijų (programuotojų, 

projektuotojų, teisininkų, konsultantų, 

auditorių, apskaitininkų ir pan.) veiklos buvo 

taikomas 15 proc. tarifas.
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Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas

• Kai metinės apmokestinamosios IV pajamos neviršija

20 000 eurų per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas

(PMK) apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Pajamų mokesčio kreditas  =  metinės individualios veiklos       

apmokestinamosios pajamos x 0,1.

Jeigu pajamų mokesčio kredito suma yra neigiama, laikoma,

kad pajamų mokesčio kreditas lygus 0.

Pavyzdys.

Apmokestinamosios pajamos 12 000 Eur.

12 000 x 15 proc. = 1 800 Eur

PMK = 12 000 x 0,1 = 1 200

Mokėtinas mokestis = 1 800 – 1 200 = 600 Eur

•
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Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas

• Jei apmokestinamosios IV pajamos didesnės 

negu 20 000 eurų, taikytinas pajamų mokesčio 

kreditas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Pajamų mokesčio kreditas  =  metinės 

individualios veiklos apmokestinamosios pajamos 

x (0,1 – 2/300 000 x (metinės individualios veiklos 

apmokestinamosios pajamos – 20 000)).
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Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas

Pavyzdžiai:

1) Gyventojas 2018 metais gavo 36000 eurų pajamų, patyrė 11000 

išlaidų, metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos 

sudarė 25 000 eurų (36000 – 11000).

Pirmiausia apskaičiuojama pajamų mokesčio suma, pritaikius GPMĮ 6 

str. 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 

25 000 x 15 proc. = 3 750 Eur. 

Toliau apskaičiuojamas PMK pagal nustatytą formulę, kai 

apmokestinamosios pajamos viršija 20 000 eurų, 

PMK = 25 000 x (0,1 – 2/300 000 x (25 000 – 20 000)) = 1 666,66(6). 

Taigi PMK = 1 666,67 eurų, o apskaičiuotas pajamų mokestis pritaikius 

15 proc. tarifą = 3 750 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 

2 083,33 Eur (3 750 – 1 666,67 = 2 083,33).
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Individualios veiklos pagal pažymą 

pajamų apmokestinimas

Pavyzdžiai:

2) 2018 m. gauta  20 000 Eur individualios automobilių remonto paslaugų 

veiklos apmokestinamųjų pajamų. 

Pajamų mokestis:  20 000 x 15 proc. = 3 000 Eur

Pajamų mokesčio kreditas: 20000 x 0,1 = 2 000 Eur

Mokėtina pajamų mokesčio suma: 3 000 – 2 000 = 1 000 Eur. 

3) Gyventojas apskaičiavo, kad jo metinės IV apmokestinamosios pajamos 

sudaro 56 000 eurų. Apskaičiuojama suma pritaikius 15 proc. pajamų 

mokesčio tarifą 56 000 x 0,15 = 8 400 Eur. Toliau apskaičiuojama PMK 

pagal formulę – 56 000 x (0,1 – 2/300000 x (56 000 – 20 000)) = -7 840, 

taigi PMK yra neigiamas, todėl jis lygus nuliui (-7 840 = 0). Mokėtinas 

pajamų mokesčių dydis būtų 8 400 eurų (8 400 – 0 = 8 400).
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2018 m. žemės 

ūkio IV pajamoms 

taikomas GPM 

tarifas
T
a
ik

y
m

a
s:

• 2018 m. ūkininkų gautos individualios žemės 

ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos

pajamų mokesčiu, jeigu tais kalendoriniais 

metais, kai pajamos gautos, ūkininkas 

neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM 

mokėtoju (ši nuostata galiojo ir 2017 m. gautoms 

žemės ūkio IV pajamoms).

Individualios žemės ūkio veiklos pajamų 

apmokestinimas 

• 2018 metų mokestiniu laikotarpiu 

individualios žemės ūkio veiklos gautoms 

(uždirbtoms) pajamoms taikytinas 10 proc. 

GPM tarifas, o pajamų mokesčio kreditas

bus apskaičiuojamas taikant GPMĮ pakeitimo 

įstatymo 16 straipsnyje nustatytas formules 

(iki 2017-12-31 gautoms žemės ūkio IV pajamoms 

taikomas 5 proc. GPM).
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Individualios žemės ūkio veiklos pajamų 

apmokestinimas 

Kai metinės apmokestinamosios žemės ūkio IV pajamos neviršija

20 000 eurų, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas

pagal šią formulę:

Pajamų mokesčio kreditas  =  metinės individualios žemės 

ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,05.

•Jei metinės apmokestinamosios žemės ūkio IV pajamos 

didesnės negu 20 000 eurų, taikytinas pajamų mokesčio kreditas 

apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Pajamų mokesčio kreditas  =  metinės individualios žemės ūkio     

veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,05 - 1/300 000 x (metinės 

individualios veiklos apmokestinamosios pajamos - 20 000)).
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Individualios žemės ūkio veiklos pajamų 

apmokestinimas 

Pavyzdys. Gyventojas (PVM mokėtojas) apskaičiavo, kad jo 

metinės, 2018 metų žemės ūkio IV apmokestinamosios 

pajamos sudaro 10 000 eurų. 

Apskaičiuojamas pajamų mokestis, taikant 10 proc. GPM 

tarifą: 10 000 x 0,10 = 1 000 Eur.

Apskaičiuojamas pajamų mokesčio kreditas (PMK): 

PMK = 10 000 x 0,05 = 500 eurų. 

Taigi PMK = 500 eurų, o pritaikius 10 proc. tarifą = 1 000 eurų

Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų:

500 Eur (1 000 – 500 = 500).
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Individualios žemės ūkio veiklos pajamų 

apmokestinimas 

• 2018 metais individualios žemės ūkio veiklos 

leidžiami atskaitymai galės būti atimti tik iš šios 

rūšies veiklos pajamų. 

• 2018 metais individualios žemės ūkio veiklos 

pajamos galės būti dengiamos tik ankstesniais 

nuostoliais iš šios veiklos.
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NPD 
(išskyrus 

riboto 

darbingumo 

asmenis) T
a
ik

y
m

a
s:

• gyventojui, kurio mėnesio su darbo 

santykiais susijusios pajamos neviršija 400 

eurų, taikomas 380 eurų NPD

• gyventojui, kurio mėnesio su darbo 

santykiais susijusios pajamos lygios arba 

viršija 1160 eurų, NPD netaikomas

Neapmokestinamojo pajamų dydžio 

(NPD) taikymas

gyventojui, kurio su darbo santykiais 

susijusios pajamos viršija 400 eurų (minimalią 

mėnesinę algą (MMA), buvusią 2018-01-01), 

bet neviršija 1160 eurų, mėnesio NPD 

skaičiuojamas pagal formulę: 

NPD = 380 – 0,5 x (su darbo santykiais          
susijusios pajamos – 400)
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Neapmokestinamojo pajamų dydžio 

(NPD) taikymas

Pavyzdžiai

1) Darbuotojo darbo užmokestis 400 eurų, todėl taikytinas 

mėnesio NPD – 380 eurų. GPM skaičiuojamas nuo 20 eurų 

sumos: (400 – 380) x 15 proc. = 3 Eur.

2) Darbuotojui apskaičiuotas 590 eurų darbo užmokestis.

Mėnesio NPD apskaičiuojamas taip:

590 – 400 = 190 Eur

190 x 0,5 (koeficientas) = 95 Eur

380 - 95  = 285 eurai = mėnesio NPD.

GPM suma: (590 – 285) x 15 proc. = 45,75 Eur
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Neapmokestinamojo pajamų dydžio 

(NPD) taikymas

• 450 Eur

• 390 Eur

 Šio NPD taikymas nepriklauso nuo gaunamų 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

Padidinti individualūs NPD (taikytini riboto 

darbingumo asmenims)
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Šiuo metu jau 

atnaujinta mėnesio 

NPD skaičiuoklė
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Metinio neapmokestinamojo pajamų 

dydžio (MNPD) taikymas

2018 metų MNPD apskaičiuojamas tokia tvarka:

• Jei gyventojo metinės pajamos (toliau - GMP) 

neviršys 4800 eurų (400 eurų x 12 mėn.), tai      

MNPD = 4560 eurų (380 eurų x 12 mėn.); 

• Jei GMP > 4800 eurų, tai MNPD apskaičiuojamas:

• Jei GMP = /> 13920 eurų, tai MNPD nebetaikomas 

MNPD = 4560 – 0,5 x (GMP – 4800)



Metinio neapmokestinamojo pajamų 

dydžio (MNPD) taikymas

Į GMP, lemiančias taikytino MNPD sumą, įskaičiuojamos 

visos 15 proc. ir 10 proc. pajamų mokesčiu 

apmokestinamos pajamos (įskaičiuojant ir užsienio 

valstybėje gautas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį 

yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio), išskyrus:

- apmokestinamosioms pajamoms priskirtas išmokas, 

išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų 

kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, neviršijančias 

sumokėtų įmokų sumos;

- pajamas, nuo kurių mokestis sumokėtas įsigyjant verslo 

liudijimą;

- ne IV pajamas, gautas už parduotas atliekas 

(apmokestintas 5 proc. tarifu)
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Nuo 2018-01-01 netaikomas 

papildomas NPD (PNPD)

• Nuo 2018 m. sausio 1 d. PNPD netaikomas.

• Dėl šios priežasties darbuotojų, auginančių vaikus 
(įvaikius), kuriems darbo  vietoje PNPD buvo taikomas,  
sumažės „į rankas“ gaunamas darbo užmokestis (iki 15 
eurų – auginančiam 1 vaiką, iki 30 eurų – 2 vaikus ir t.t.)

• Primename, kad 2017 m. ir ankstesniais mokestiniais 
laikotarpiais gautoms pajamoms PNPD taikomas tėvams 
(įtėviams) auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat 
vyresnius vaikus, kurie mokėsi mokyklose pagal bendrojo ugdymo 
programas.

• 2017 m. gautoms pajamoms kas mėnesį už kiekvieną auginama 
vaiką (įvaikį) nuolatiniams Lietuvos gyventojams - tėvams (įtėviams) 
taikomas 200 eurų PNPD (kiekvienam iš tėvų po 100 eurų kas 
mėnesį, jei vaikus jie augina kartu).
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Nuo 2018-01-01 netaikomas 

papildomas NPD (PNPD)

• 2018 m. vietoje PNPD, visiems vaikus auginantiems 
ar globojantiems asmenims nustatytos išmokėti 
tikslinės vaiko išmokos pagal Lietuvos Respublikos 
išmokų vaikams įstatymą, nevertinant šeimos 
gaunamų pajamų.

• Vaiko išmoka = (0,79 bazinės socialinės išmokos 
dydžio (38 eurų), t. y. 30 eurų (38 x 0,79) per mėnesį  
kiekvienam vaikui iki 18 m. ir vyresniam, besimokančiam 
pagal bendrojo ugdymo programą.

• Tokios išmokos neapmokestinamos pajamų 
mokesčiu pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 2 punktą.

• Skirti ir mokėti išmokas iš valstybės biudžeto lėšų 
yra pavesta savivaldybių administracijoms. 



Nuo 2018-01-01 

gyventojo gautoms

A klasės pajamoms  

priskiriamos (GPMĮ 

22 str. 2 dalis)
T
a
ik

y
m

a
s:

• iš individualią veiklą vykdančio 

nuolatinio Lietuvos gyventojo už 

nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą 

gautos pajamos, išskyrus pajamas, nuo kurių 

mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Pajamų priskyrimas klasėms

• Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis 

individualią veiklą (įregistruotą arba pagal verslo 

liudijimą)  iš kito gyventojo nuomojasi tokį turtą (pvz. 

butą, komercines patalpas, žemę ir pan.) savo 

individualiai veiklai vykdyti, jis tampa mokestį 

išskaičiuojančiu asmeniu. 

Svarbu: Jeigu išmokos už nekilnojamojo daikto 

nuomą išmokamos asmeniui, kuris vykdo veiklą  

pagal verslo liudijimą – pajamų mokestis 

neišskaičiuojamas.

Pavyzdžiui, verslo liudijimą gyvenamosios paskirties

patalpų nuomai turintis gyventojas patalpas nuomoja

prekybos veiklą vykdančiam gyventojui. Tokiu atveju

pajamų mokestis neišskaičiuojamas.
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Pajamų priskyrimas klasėms

Pavyzdžiui, kai individualią veiklą vykdantis gyventojas IV 

vykdymo tikslais nuomojasi nekilnojamąjį turtą (patalpas, 

sandėlius, žemės sklypą ar pan.) iš kito gyventojo, nuo 

2018-01-01 IV veiklą vykdantis gyventojas (nuomininkas) 

nuo išmokų už nekilnojamojo turto nuomą turės išskaičiuoti 

ir sumokėti (įmokos kodu 1411) į biudžetą 15 proc. GPM; 

išmokėtas A klasės pajamas ir išskaičiuotą GPM turės 

deklaruoti Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijos 

GPM313 formoje, ją pateikiant VMI mėnesiui pasibaigus iki 

kito mėnesio 15 d. bei metinėje deklaracijoje (šios 

deklaracijos forma yra rengiama), ją pateikiant VMI metams 

pasibaigus iki kitų metų vasario 15 d.
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Pajamų priskyrimas klasėms

Pavyzdžiai:

1) Advokatas nuomojasi patalpas teisinei veiklai vykdyti iš kito 

gyventojo. Nuo 2018-01-01 patalpų savininkui išmokėdamas nuomos 

išmokas, advokatas privalės išskaičiuoti bei sumokėti 15 proc. pajamų 

mokestį bei pateikti MIA deklaracijas.

2) Ūkininkas sklypo savininkui moka po 200 eurų per mėnesį už iš jo 

nuomojamą žemės sklypą žemės ūkio veiklai vykdyti. Ūkininkas privalo 

išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti 30 eurų GPM, taip pat išskaičiuotą 

GPM bei nuomos išmoką deklaruoti mėnesinėje ir metinėje 

deklaracijoje; 

3) Verslo liudijimą gamybai įsigijęs gyventojas nuomojasi iš kito 

gyventojo veiklos vykdymo tikslu sandėlį. Išmokėdamas  nuomotojui 

(sandėlio savininkui) išmokas už nuomą, privalo apskaičiuoti, 

išskaičiuoti, sumokėti į biudžetą  pajamų mokestį ir jį bei išmoką 

deklaruoti.
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Nuo 2018-01-01 

gyventojo gautoms

A klasės pajamoms  

priskiriamos (GPMĮ 

22 str. 2 dalis)

T
a
ik

y
m

a
s:

• pajamos už parduotas arba kitaip perleistas 

nuosavybėn atliekas, kai jas gyventojui išmoka 

Lietuvos įmonė, užsienio įmonė per nuolatinę 

buveinę, nenuolatinis Lietuvos gyventojas per 

nuolatinę bazę ar nuolatinis Lietuvos gyventojas, 

vykdantis individualią atliekų supirkimo veiklą.

Pajamų priskyrimas klasėms

• Pavyzdžiui, kai įmonė perka iš gyventojo atliekas 

(netauriųjų metalų laužą ar kt.), nuo išmokos ji turi 

išskaičiuoti pajamų mokestį: 

- taikant 5 proc. tarifą – jei atliekas perka iš  gyventojo, 

kuris nevykdo IV;

- taikant 15 proc. tarifą – jei atliekas perka iš  gyventojo, 

kuris vykdo IV ir parduodamos atliekos yra 

susidariusios jo vykdomoje IV.

Įmonė turi sumokėti GPM (įmokos kodu 1411) į 

biudžetą ir  išmokas deklaruoti (GPMĮ nustatyta tvarka).
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Nuo 2018-01-01 

gyventojo gautoms

B klasės pajamoms  

priskiriamos (GPMĮ 

22 str. 3 dalis) T
a
ik

y
m

a
s:

• Individualios veiklos, vykdomos pagal 

pažymą, pajamos, gautos iš darbdavio 
(2017 m. ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais 

buvo priskiriamos A klasės pajamoms). 

Pajamų priskyrimas klasėms

Pavyzdžiui, kai gyventojas, vykdantis IV 

pagal pažymą, 2018 m. IV pajamas gauna iš 

Lietuvos įmonės, kurioje dirba pagal darbo 

sutartį, iš įmonės gautas IV pajamas 

deklaruoti Metinėje pajamų deklaracijoje 

(GPM308 forma), apskaičiuoti ir sumokėti 

(įmokos kodu 1441) pajamų mokestį privalės 

pats pajamas gavęs gyventojas, 2018 m. 

pasibaigus, iki 2019-05-01.
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A ir B klasės išmokų deklaravimas 

(GPMĮ 24 str. 3 dalis ir 33 str. 2 dalis) 

• Suvienodintas  duomenų apie gyventojams išmokėtas A ir 

B klasės metines išmokas pateikimo  VMI terminas  - kitų 

metų vasario 15 d. 

• 2018 metais gyventojams išmokėtos A ir B klasės išmokos 

bus deklaruojamos naujos formos Metinėje gyventojams 

išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, 

deklaracijoje.
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A ir B klasės išmokų deklaravimas 

(GPMĮ 24 str. 3 dalis ir 33 str. 2 dalis) 

• Nuo 2018-01-01 gyventojams išmokėtos A klasės 

apmokestinamosios (su darbo santykiais susijusios ir 

nesusijusios išmokos) ir B klasės išmokos, nuo kurių buvo 

išskaičiuotas ar išmokas išmokėjusio asmens lėšomis 

sumokėtas pajamų mokestis, deklaruojamos bendromis 

sumomis  Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos 

GPM313 formoje.

• Deklaracija turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 d.  

• Teikiama tik elektroniniu būdu.

Pastaba: deklaruojant 2018 m. gyventojams išmokėtas išmokas, 

FR0572 forma nebenaudojama (išmokos, išmokėtos iki 2017-12-31, 

deklaruojamos/ tikslinamos pateikiant FR0572 formą) 

.
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Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija

• Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 

formoje turi būti nurodomi duomenys apie išmokėtas:

– su darbo santykiais susijusias apmokestinamąsias A 

klasės išmokas,

– su darbo santykiais nesusijusias apmokestinamąsias A 

klasės išmokas ir

– B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir/arba išmokas 

išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų 

mokestis.

Svarbu: Lietuvos įmonės ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje 

vykdančios užsienio įmonės, turinčios samdomų darbuotojų, 

GPM313 formą VMI privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per 

ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmoka jokių A klasės išmokų ar B 

klasės išmokų, nuo kurių išskaičiuoja ar savo lėšomis sumoka GPM.



Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija

Pavyzdys. 2018 -01-10 įmonė „X“ išmokėjo darbuotojams 

atlyginimą už 2017 m. gruodžio mėn. – 5000 eurų, nuo 

kurių išskaičiavo ir į biudžetą sumokėjo 750 eurų pajamų 

mokesčio.

2018-01-19 įmonė „X“ išmokėjo IV vykdančiam darbuotojui 

išmoką už suteiktas IV vertimo paslaugas – 100 eurų, nuo 

kurių pajamų mokestį, taikant 15 proc. pajamų mokesčio 

tarifą – 15 eurų (100 eurų x 15 proc.), sumokėjo iš savo 

lėšų.

Šias išmokas įmonė turi deklaruoti Mėnesinės pajamų 

mokesčio deklaracijos GPM313 formoje, pateikiant ją VMI 

iki 2018-02-15.
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Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija
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GPMĮ 34 str. 6 dalies papildymas

GPMĮ 34 str. 6 dalyje įtvirtinta nuostata, kad gyventojo 

prašymas pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį 

asmenims, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymą turintiems teisę gauti paramą (iki 2 proc.), ir 

politinėms partijoms (iki 1 proc.) neturi būti vykdomas, jeigu 

gyventojas nėra įvykdęs pareigos GPMĮ nustatytu terminu 

pateikti Metinę pajamų deklaraciją. 

(ši nuostata galiojo ir iki 2017-12-31 - ji buvo nurodyta Sumokėto pajamų 

mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms 

tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro              

2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046).

FR0512 formą gyventojai gali pateikti VMI ne vėliau, kaip 

kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d.
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www.vmi.lt > Apie VMI > Mokesčiai > Dažniausiai 

užduodami klausimai
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• Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

• 2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos gyventojų 

pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18¹, 

19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 18² straipsniu įstatymas Nr. XIII-841

• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. VA-121 patvirtintos Mėnesinės pajamų 

mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir 

pateikimo taisyklės

Teisės aktai



Lietuvos Respublikos pelno mokesčio 

įstatymo

pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2018-01-01, 

apžvalga



PMĮ pakeitimai 

• Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 

Nr. IX-675 2, 4, 5,12, 22, 30, 33, 46¹ ir 58 

straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-842 

nustatytos naujos PMĮ teisinio reguliavimo 

nuostatos, taikomos apskaičiuojant 2018 metų 

apmokestinamąjį pelną. 
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PMĮ pakeitimai (5 str.)

Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų 

mokestinių laikotarpių pelno mokestį, pagal PMĮ 5 

str. 2 dalį:

• naujai įregistruotų smulkiųjų vienetų už pirmąjį  

mokestinį laikotarpį apskaičiuotas 

apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 0 

proc. pelno mokesčio tarifu, jeigu vidutinis 

sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 

10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos 

neviršija 300 000 eurų bei šie vienetai neatitinka 

PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų kriterijų. 
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PMĮ pakeitimai (5 str.)

Svarbu

0 proc. mokesčio tarifas taikomas tik tokiam 

vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo 

(fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris 

vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, 

įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį:

• vieneto veikla nėra sustabdoma, 

• vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas, 

• vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos 

naujiems dalyviams. 
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PMĮ pakeitimai (5 str.)

• Naujai įregistruotų smulkiųjų vienetų kitų 

mokestinių laikotarpių apmokestinamas pelnas 

apmokestinamas taikant 15 arba 5 proc. pelno 

mokesčio tarifą (jeigu tenkinamos PMĮ 5 str. 2 

dalyje nurodytos sąlygos). 

• Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2018 m. sausio 1 

d. įregistruotiems smulkiesiems vienetams 

taikytinas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio 

tarifas ir jo taikymo sąlygos išliko nepakeistos. 
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PMĮ pakeitimai (5 str.)

• Nustatytos papildomos lengvatos mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) vykdantiems 

vienetams (PMĮ 5 str. 7 dalis).

• Apmokestinamojo pelno dalis, nustatyta pagal PMĮ 5 

str. 7 dalyje patvirtintą formulę, apskaičiuota iš pačių 

vienetų vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto 

naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 

gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už 

pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius 

šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir 

ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, 

apmokestinama taikant 5 proc. mokesčio tarifą. 
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PMĮ pakeitimai (5 str.)

• Panaikinta 0 proc. pelno mokesčio lengvata 

socialinės įmonės statusą turinčioms įmonėms. 

Šių įmonių apmokestinamasis pelnas 

apmokestinamas taikant standartinius pelno 

mokesčio tarifus (15 arba 5 proc.). 
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PMĮ pakeitimai (5 str.)

• Nuo 2018 metų nebetaikomas 5 proc. pelno 

mokesčio lengvatinis tarifas žemės ūkio veiklą 

vykdantiems vienetams. Šis tarifas taikomas tik 

kooperatinėms bendrovėms  (kooperatyvams).

• Kitiems žemės ūkio veiklą vykdantiems 

vienetams nustatytas pereinamasis laikotarpis -

2018 metų mokestinio laikotarpio 

apmokestinamasis pelnas  apmokestinamas  

taikant 10  proc. mokesčio tarifą.
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PMĮ pakeitimai (12, 30 str.)

• Nuo 2018 metų pasikeitė PMĮ 12 str. 15 dalyje 

nustatytos turto  (akcijų) vertės padidėjimo 

pajamų apmokestinamos sąlygos – ne trumpiau 

kaip 2 metus be pertraukų turimų akcijų 

skaičiaus riba sumažinta nuo 25 proc. iki 10 

proc.

• Atitinkamai akcijų skaičiaus riba sumažinta iki 10 

proc. ir PMĮ 30 str. 2 dalyje, kurioje numatytas 

vertybinių popierių nuostolių perkėlimas.  
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PMĮ pakeitimai (12 str.)

Neteko galios PMĮ 12 str. 10 punktas:

Nuo 2018 m. jūrų uostų, oro navigacinių paslaugų 

rinkliavų ir už jūrų uosto žemės nuomą surinktos 

lėšos priskiriamos apmokestinamosioms vienetų 

pajamoms.
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PMĮ pakeitimai (22 str.)

• Pakeitus reprezentacinių sąnaudų pripažinimo 

tvarką, iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 

50 proc. reprezentacinių sąnaudų ir tokių 

atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. 

vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį (PMĮ 22 

str. 3 dalis). 

• Pagal PMĮ 22 str. 5 dalies pakeitimą 

reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos 

tik neskatintina veikla laikomų azartinių lošimų 

išlaidos. 
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PMĮ pakeitimai (46-1 str.)

• Pratęsta lengvata vienetams, vykdantiems 

investicinius projektus – apmokestinamasis 

pelnas gali būti mažinamas patirtomis 

išlaidomis dėl vykdomo investicinio projekto už 

2009 – 2023 metų mokestinius laikotarpius.

• Vienetai, vykdantys investicinius projektus ir 

investuojantys į technologinį atsinaujinimą, 

apmokestinamąjį pelną gali sumažinti iki 100 

proc. per mokestinį laikotarpį patirtomis 

išlaidomis, atitinkančiomis nustatytus 

reikalavimus. 
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PMĮ pakeitimai (46-1 str.)

Pažymėtina, kad pradėjus vykdyti investicinius 

projektus, apie tai informuoti  mokesčių 

administratorių teikiant PLN210 formą nuo 2018 

metų mokestinio laikotarpio nereikia.
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PMĮ pakeitimai (58 str. 16 d.)

Laisvosios ekonominės zonos (toliau – LEZ) 

įmonėms, įregistruotoms po 2017 m. gruodžio 31 

d., išplėstos lengvatos taikymo apimtys:

• Atsisakyta anksčiau nustatyto baigtinio veiklų, iš 

kurių vykdymo gautam pelnui gali būti taikoma 

LEZ įmonėms nustatyta lengvata, sąrašo.

• nustatytus kriterijus atitinkančios LEZ įmonės 10 

mokestinių laikotarpių nemoka pelno mokesčio, 

o kitus 6 mokestinius laikotarpius joms taikomas 

50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas. 
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PMĮ pakeitimai, susiję su KIS ir RPKS 

veikla

PMĮ 2 straipsnis  papildytas naujomis dalimis (151

ir 301), kuriose pateikta „kolektyvinio investavimo 

subjekto“ (toliau – KIS) sąvoka, kaip ši sąvoka 

suprantama Lietuvos Respublikos kolektyvinio 

investavimo subjektų įstatyme,  bei „rizikos ir 

privataus kapitalo subjekto“ (toliau – RPKS) 

sąvoka.
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PMĮ pakeitimai, susiję su KIS ir RPKS veikla

PMĮ 2 str. 25 dalis.

Neribotos civilinės atsakomybės KIS, neribotos 

civilinės atsakomybės RPKS dalyvio gautos 

pajamos ar jam priklausančio turto paėmimas iš 

tokio vieneto nelaikomas pelno paskirstymu, 

išskyrus atvejus, kai iš neribotos civilinės 

atsakomybės KIS, neribotos civilinės atsakomybės 

RPKS tokias pajamas gauna ar turtą taip paima 

užsienio vienetas, įregistruotas ar kitaip 

organizuotas tikslinėje teritorijoje (toliau – TT).
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PMĮ pakeitimai, susiję su KIS ir RPKS veikla

PMĮ 4 str. 4 d. 2 punktas.

Neapmokestinamos iš Lietuvos KIS paskirstytojo 

pelno gautos pajamos, kai jas gauna ne TT 

įregistruotas ar kitaip organizuotas užsienio 

vienetas.
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PMĮ pakeitimai, susiję su KIS ir RPKS veikla

PMĮ 12 str. 5 punktas.

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos 

nustatytus reikalavimus atitinkančių KIS ir RPKS 

visos gaunamos pajamos, įskaitant dividendus ir 

kitą paskirstytąjį pelną, išskyrus iš užsienio  

vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų TT ar iš 

tų teritorijų gyventojų gautas bet kokias pajamas ir 

su investicijomis į TT susijusias pajamas. 
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PMĮ pakeitimai, susiję su KIS ir RPKS veikla

PMĮ 12 str. 9 punktas.

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas iš 

neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

pelno mokesčio mokėtojų ne TT įregistruotų RPKS 

gautas pelnas ar jo dalis, išskyrus PMĮ 39 straipsnyje 

nustatytus atvejus.

PMĮ 12 str. 18 punktas. 

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos 

pajamos, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, 

dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautos iš  KIS, 

kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti TT, 

investicinių vienetų, akcijų ar įnašų turėjimo. 71



PMĮ pakeitimai, susiję su KIS ir RPKS veikla

PMĮ 12 str. 15 punkto lengvata akcijų perleidimui 

taikoma perleidžiant ne tik akcijas, bet ir turimas 

teises į RPKS subjektų paskirstytinojo pelno dalį. 

PMĮ 33 str. 4 dalis.

Jeigu Lietuvos vienetas gauna dividendus Lietuvos 

Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų 

įstatymo, Lietuvos Respublikos informuotiesiems 

investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo 

subjektų įstatymo nustatyta tvarka, šis vienetas į 

pajamas gautų dividendų neįtraukia. 
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Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

turto mokesčio įstatymo

pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2018-01-01, 

apžvalga 



NTMĮ pakeitimai

Pagal 2017 m. gruodžio 5 d. Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio 

įstatymo 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo 

įstatymą Nr. XIII-815, juridiniam asmeniui 

apskaičiuojant ir deklaruojant nekilnojamojo turto 

mokestį (toliau – NTM) už 2018 m. ir vėlesnius 

mokestinius laikotarpius:

• Netaikoma NTM lengvata nekilnojamajam turtui 

(toliau – NT) arba jo daliai, kurį   šis asmuo 

naudoja laidojimo paslaugoms teikti.
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NTMĮ pakeitimai

Vadovaujantis NTMĮ 7 str. 1 d. 1 ir 4 punktais, 

fiziniam asmeniui apskaičiuojant ir deklaruojant 

NTM už 2018 m. ir vėlesnius mokestinius 

laikotarpius:

• Netaikoma NTM lengvata NT (arba jo daliai), 

kurį šis asmuo naudoja kulto apeigų gamybai, 

taip pat laidojimo paslaugoms teikti. 
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NTMĮ pakeitimai
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Nuo 2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, NTM 

neapmokestinamas fiziniams asmenims priklausantis NT, 

nurodytas  NTMĮ 7 str. 1 d. 6 punkte, kai NT bendra vertė 

neviršija 220 000 eurų. 

NT mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

220 000 eurų, tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 

0,5 proc. NTM tarifas; 

300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, taikomas 

1 proc. NTM tarifas; 

500 000 eurų, taikomas 2 proc. NTM tarifas (NTMĮ 6 str. 4 

dalis).



NTMĮ pakeitimai

NTMĮ 7 str. 1 d. 7 punkte išvardytiems asmenims 

priklausantis NT, nurodytas NTMĮ 7 str. 1 d. 6 punkte, NTM 

neapmokestinamas, kai NT bendra vertė neviršija 286 000 

eurų.

NT mokestinės vertės daliai, viršijančiai: 

286 000 eurų, tačiau neviršijančiai 390 000 eurų, taikomas 

0,5 proc. NTM tarifas; 

390 000 eurų, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų, taikomas 

1 proc. NTM tarifas; 

650 000 eurų, taikomas 2 proc. NTM tarifas (NTMĮ 6 str. 5 

dalis).

77



Kiti pakeitimai, aktualūs 2018 m. 

• Nuo 2017 m. sausio 1 d. juridiniams asmenims 

teikiamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų 

mokesčio dalį iki 2 proc. gyventojų pajamų 

mokesčio  (toliau – GPM) sumos, yra laikomos 

parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros 

paramos įstatymo  (toliau – LPĮ) 2 straipsnį.

• Paramos gavėjai iki 2018 m. gegužės 15 d. šios 

gautos paramos ir jos panaudojimo duomenis 

teikia Metinėje paramos gavimo ir panaudojimo 

ataskaitos FR0478 formoje. 
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Kiti pakeitimai, aktualūs 2018 m. 

Pažymėtina, kad duomenų apie gautas pinigines lėšas ir jų 

panaudojimą ataskaitos FR0478 formoje neteiks tie 

paramos gavėjai, kurie per kalendorinius metus  LPĮ 

nustatyta tvarka yra gavę tik pinigines lėšas, sudarančias 

iki 2 proc. GPM sumos, mažesnės kaip 12 MMA (2017-01-

01  - 4560 eurų), galiojusių tų kalendorinių metų, kurių 

gautos šios lėšos, sausio 1 d. dydis (arba lygias šiam 

dydžiui), o kitos paramos materialinėmis vertybėmis, 

piniginės lėšomis ar paslaugomis nėra gavę / suteikę ir 

ataskaitiniais metais nėra panaudoję  ankstesnių laikotarpių 

paramos likučio  (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota 

parama). 
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Teisės aktai 

• 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos pelno 

mokesčio įstatymas Nr. IX-675; 

• 2005 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas Nr. X-233;

• 1993 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos įstatymas Nr. I-172
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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 5 255 3190.

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 5 255 3190.

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
http://vidinis.vmi.lt/lt/?itemId=10123547
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Dėkojame už dėmesį

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

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama


