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Nauja pajamų mokesčio deklaracija



Kitoks gyventojų pajamų deklaravimo 

metodas

Pilkos GPM308 formos pildymą pakeis paprastas deklaravimas klausimų –

atsakymų principu. 







Duomenų įvedimo principas

Įvedami duomenys į A - G 

grupes:

• A – rezidavimo statuso 

informacija

• B, C, D, E, F – pajamos 

gautos vykdant skirtingas 

veiklas

• G – išlaidos mažinančios 

pajamas

Duomenys įvedami 

atsakinėjant į kiekvienoje 

grupėje pateikiamus 

klausimus.



A. Rezidavimo statuso įvedimas

Grupėje pateikiama 

informacija apie:

• rezidavimo statusą;

• iki deklaracijos 

pateikimo sumokėtų 

mokesčių sumą 

(žinomą VMI);

• iki deklaracijos 

pateikimo sumokėtų 

mokesčių sumą.



B. Darbo pajamos ir gautos socialinės 

išmokos
• Informacija apie 
įvedamus 
duomenis;

•Galimybė sugrįžti į 
anksčiau pildytą 
grupę;

• Gautų įrašų 
peržiūra:

• Lentelėje;

• Išskleidžiamoje 
formoje.

• Gautų įrašų 
redagavimas;

• Gautų įrašų 
trynimas;

• Naujų įrašų 
įvedimas;

Atlikus pakeitimus spausti [Tęsti]; Jei pakeitimų nėra, spausti 

[Tęsti].



C. Individualios veiklos pajamos

• Privaloma deklaruoti

nurodytas pajamas, jei

asmuo tam tikru

laikotarpiu:

• buvo užregistravęs

individualią veiklą;

• turėjo verslo

liudijimą;

• buvo tam tikro tipo

mokesčių mokėtojas;

Jei asmuo pajamų negavo,

tada reikia deklaruoti, kad

gautų pajamų suma yra lygi

0.



Kitos grupės

•D – Turto 
pajamos;

•E – Palūkanos;

•F – Kitos 
pajamos;

•G – Išlaidos 
mažinančios 
pajamų 
mokestį

Papildomos informacijos (faktų) 
nėra;

Galima:

• Peržiūrėti esamus įrašus (jei yra);

• Pridėti naujų įrašų;

• Redaguoti egzistuojančius įrašus 
(jei leidžiama);

• Trinti egzistuojančius įrašus (jei 
leidžiama);



Deklaracijos formavimas

Suformuoti deklaraciją 

galima tik, jei :

• visos grupės yra 

peržiūrėtos

t. y., asmuo 

paspausdamas 

mygtuką [Taip, 

teisingi] arba [Ne, 

negavau] patvirtina, 

kad tos grupės 

duomenis jis 

peržiūrėjo ir pateikė 

būtinąją informaciją.

• Deklaracijoje nėra 

kritinių klaidų.



Jei yra klaidų 

• Pateikiamas 

informacinis 

pranešimas;

• Grupė, kurioje yra 

klaidų, 

paryškinama.

• Informacija apie 

klaidas pateikiama 

klaidų ir įspėjimų 

sąraše (varpelis 

antraštėje).



Pagalba



Deklaravimo startas — 2020 m. kovo 

pradžioje

Sklandus ir kokybiškas deklaravimas priklauso ir nuo laiku bei be klaidų 

pateikiamų trečiųjų šalių duomenų (darbdavių, bankų, švietimo įstaigų, 

draudimo bendrovių ir pan.).

Šiemet duomenų pateikimo terminas — 2020 m. vasario 17 d.
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Trečiųjų šaltinių duomenis pateikė 61 proc. privalančiųjų deklaruoti

Privalo pateikti Pateikė




