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Seminaro planas

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pakeitimai, 

galiojantys nuo 2023 m.

• Pajamų mokesčio tarifai pasikeitus vidutinio darbo 

užmokesčio dydžiui 

• Neapmokestinamasis pajamų dydis

• GPMĮ 8 straipsnio 5 dalies pakeitimas

• GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies papildymas 60 punktu

• Darbo kodekso ir GPMĮ pakeitimai

• Komandiruočių į užsienį dienpinigių (ne)apmokestinimas

• Pakeitimai, susijęs su prašymu pervesti pajamų mokesčio 

dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms



Naudojami trumpiniai
• Darbo pajamos – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

(išmokos)

• DK – Darbo kodeksas

• DU – darbo užmokestis

• Deklaracija GPM311 – nuolatinio Lietuvos gyventojo metinė Pajamų mokesčio deklaracija

• Deklaracija GPM312 - Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės

pajamoms, deklaracija

• Deklaracija GPM314 - nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinė pajamų mokesčio deklaracija

• GPM – gyventojų pajamų mokestis

• GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

• MB – mažoji bendrija

• MMA – minimali mėnesinė alga;

• MVA – minimalus valandinis atlygis

• NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis

• PVM – pridėtinės vertės mokestis

• Prašymas FR0512 – Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba)

politinėms partijoms

• VDU - vidutinio darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 20232 m. valstybinio

socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydis, numatytas Valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2023 m. rodiklių patvirtinimo įstatyme.

• VTA – valandinis tarifinis atlygis
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GPM tarifai

32 proc. GPM viršijus 60 VDU – 101 094 Eur (1 684,90 Eur x 60). 

60 VDU (ne)viršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros

šių metinių pajamų sumos:

 darbo pajamų (neįskaitomos: darbo pajamos apskaičiuotos už 

2018 m. ar ankstesnius metus; ligos, motinystės, tėvystės, vaiko 

priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos)(išmokų kodai 01, 02);

 tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, 

paskolų komitete, mokamam vietoj tantjemų (išmokos kodas 

44);

 autorinių atlyginimų, gautų iš darbdavio (išmokos kodas 60);

 MB vadovų, nesančių MB nariais, pagal civilinę sutartį už 

vadovavimą MB gautų pajamų (išmokos kodas 89)

2023 metais:
1 VDU* dydis – 1 684,90 Eur (2022 m. 1 VDU buvo 1 504,10

Eur)

60 VDU - 101 094 Eur (2022 m. 60 VDU buvo 90 246 Eur)

20 % 

/ 

32 %

Kas 

pasikeitė?
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GPM tarifai

20 proc. GPM  - 120 VDU (202 188 Eur) viršijančiai pajamų 

daliai. Į 120 VDU įskaičiuojamos metinės nesusijusių su darbo 

santykiais pajamų sumos, išskyrus:

 20 % / 32 % GPM tarifu apmokestinamas: tantjemas, 

autorinius atlyginimus iš darbdavio, MB vadovų (ne MB narių) 

pajamas, su darbo santykiais susijusias pajamas (įskaitant 

2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotas 

su darbo santykiais susijusias pajamas - 15 % GPM),

 ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio 

darbo išmokas (15 %),

 pajamas iš paskirstytojo pelno (15 %),

 individualios veiklos pajamas pagal pažymą (15 % GPM, bet 

taikomas pajamų mokesčio kreditas) ir/ar verslo liudijimą.

120 VDU taikymo tikslu įskaitomos pajamos, gautos už 

parduotas ne individualios veiklos atliekas (5 % / 20 %).

2023 metais 120 VDU yra 202 188 Eur (2022 m. 120 VDU buvo 

180 492 Eur)

15 %
ir

20 %

Kas 

pasikeitė?
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GPM tarifai
Mokestį išskaičiuojantis asmuo (pvz., Lietuvos įmonė), 
išmokėdamas A klasės GPM apmokestinamas pajamas, 
priklausomai nuo pajamų rūšies, turi išskaičiuoti 15 % arba 20 %
GPM

Nuo gautų metinių pajamų, kurioms turi būti taikomas 
progresinis (t. y. didesnis) GPM tarifas, perskaičiuoti GPM turi 
pats pajamas gavęs gyventojas, pateikdamas savo Deklaraciją 
GPM311*

Progresinį GPM tarifą gali taikyti ir A klasės išmoką išmokantis 
asmuo (tokio asmens ir pajamas gaunančio gyventojo susitartimu), 
tačiau už teisingą GPM perskaičiavimą atsakingas pajamas gavęs 
gyventojas

* Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo progresiniu GPM tarifu 

tikslu į 60 ir į 120 VDU „įskaičiuojamos“ tik pajamos, kurios yra GPM objektas 

Lietuvoje ir GPM perskaičiuojamas pateikiant Deklaraciją GPM314.
6
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GPM tarifai
Pavyzdys

2023 metais nuolatinis Lietuvos gyventojas gaus tik:

 45 000 Eur nekilnojamojo turto nuomos pajamų,

 110 000 Eur (50 000 Eur + 60 000 Eur) darbo užmokestį iš 

dviejų darbdavių.

• 15% ir 20 % GPM tarifų taikymo tikslu įskaičiuojamos 

nekilnojamojo turto nuomos pajamos (t. y. 45 000 Eur). 

Kriterijus – 120 VDU (202 188 Eur), todėl gautoms 45 000 Eur

pajamoms už nuomą nebus taikomas progresinis GPM tarifas.

• 20 % ir 32 % GPM tarifų taikymo tikslu įskaičiuojamos tik 

darbo pajamos. Kriterijus – 60 VDU (101 094 Eur) ir:

101 094 Eur sumai taikomas 20 % GPM tarifas, o

8 906 Eur sumai (110 000 – 101 094) 32 % GPM tarifas.

Išliko skirtingi VDU lygiai „darbo pajamų“ grupei (60 VDU) ir „pajamų ne iš darbo santykių“ 

grupei  (120 VDU).



NPD

Gyventojams, kurių DU per mėnesį neviršys MMA, galiojusios einamųjų

kalendorinių metų sausio 1 d., vieno dydžio (2023-01-01 — 840 Eur),

mėnesio NPD padidintas 85 Eur iki 625 Eur (2022 m. mėnesio NPD buvo

540 Eur).

Gyventojams, kurių metinių apmokestinamųjų pajamų bendra suma 

(GMP*) neviršys 12 MMA dydžių sumos, galiojusios einamųjų 

kalendorinių metų sausio 1 d. (2023 m. 12 MMA yra 10 080 Eur), 

metinis NPD padidintas iki 7 500 Eur (2022 m. buvo 6 480 Eur). 

* GMP – metinė gyventojo gautų apmokestinamųjų pajamų suma, išskyrus: ne 

individualios veiklos atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 

pajamas (5 % GPM), pajamas pagal verslo liudijimą, išmokas, išmokėtas 

pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, 

neviršijančias sumokėtų įmokų sumos.  
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NPD

Gyventojams, kurių DU per mėnesį bus didesnis nei vieno MMA, galiojusios

einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., dydžio suma, tačiau neviršys 1 926

Eur (2022 m. – 1 704 Eur) taikytinas NPD bus apskaičiuojamas pagal šią

formulę:

Mėnesio NPD = 625 - 0,42 × (mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos -

MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., vienas dydis (2023-

01-01 — 840 Eur)).

Gyventojams, kurių GMP viršys MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų

sausio 1 d., 12 dydžių sumą (7 500 Eur), tačiau neviršys 23 112 Eur per

metus, metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Metinis NPD = 7 500 - 0,42 × (GMP — dvylika MMA, galiojusios einamųjų

kalendorinių metų sausio 1 d., dydžių (2023 m. — 10 080 Eur)).
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NPD

Gyventojams, kurių DU per mėnesį viršys 1 926 Eur (2022 m. - 1 704 Eur), bet

neviršys 2864,22 Eur, mėnesio NPD ir toliau bus apskaičiuojamas pagal tą

pačią iki šiol (t. y. 2022 metais) taikytą NPD formulę:

Mėnesio NPD = 400 — 0,18 × (mėnesio DU — 642 Eur)

Gyventojams, kurių GMP bus didesnės nei 23 112 Eur (2022 m. - 20 448 Eur),

bet mažesnės nei 34 370,67 Eurų, metinis NPD ir toliau bus apskaičiuojamas

pagal šią formulę:

Metinis NPD = 4 800 — 0,18 × (GMP — 12 × 642 (t. y. 7 704 Eur)).

2023 m. mėnesio NPD nebus taikomas, kai mėnesio DU bus 2 864,22 Eur (ar didesnės), o

metinis NPD netaikomas, kai GMP bus 34 370,67 Eur (ar didesnės).
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 asmenims, kuriems nustatytas 0-25 % darbingumo lygis arba 

senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių 

lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra 

nustatytas sunkus neįgalumo lygis. 

 asmenims, kuriems nustatytas 30-55 % darbingumo lygis arba 

senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių 

specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems teisės aktų 

nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo 

lygis.
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NPD

1 005 

Eur

935 

Eur

2023 m. 

870 

Eur
2022 m. 

810 

Eur

2023 m. 

2022 m. 

Individualūs (fiksuoti) NPD:

Taikytina fiksuoto metinio NPD suma yra lygi tam tikrais mokestinio

laikotarpio mėnesiais gyventojams taikytinų 1005 ar 935 eurų NPD sumai,

pridėjus pagal atitinkamą formulę apskaičiuotą metinio NPD dalį,

proporcingą mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jie neturėjo teisės į

šiuos didesnius mėnesio NPD, skaičiui.
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Pavyzdys

 Darbuotojo 2023 m. sausio mėnesio DU yra 840 Eur, o nuo 

vasario mėnesio DU buvo padidintas ir bus 1200 Eur (t. y. 

viršys MMA, galiojančią 2023-01-01, bet neviršys 1 926 Eur).

 Darbdavys apskaičiuotą sausio mėn. DU išmokės kartu su 

vasario mėn. DU.

 Kadangi DU metų eigoje bus išmokamas už ilgesnį kaip vienas 

mėnuo laikotarpį, kiekvienam mėnesiui tenkantis DU bus 

apmokestinamas atskirai, taikant kiekvieno mėnesio NPD.

 GPM apskaičiuojamas taip:

• sausio mėnesio NPD yra 625 Eur, nes DU neviršija MMA

(840 Eur); GPM = (840 – 625) x 20 % = 43 Eur,

• vasario mėnesio NPD = 625 – 0,42 x (1200-840) = 473,80

Eur, GPM = (1200 – 473,80) x 20 % = 145,20 Eur

NPD



GPMĮ 8 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pagal iki 2022-12-31 galiojusią GPMĮ 8 straipsnio (reglamentuojančio pajamų 

pripažinimą) 5 dalį, gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas 

PVM mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria* ir joje naudoja ilgalaikį turtą, 

individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą.

Kaupimo principas reiškia, kad pajamos pripažįstamos gautomis tada, kai jos uždirbamos 

(išrašoma sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra), neatsižvelgiant į faktinį pajamų 

(pinigų) gavimo momentą.

*Gyventojas, norėdamas individualiai veiklai priskirti veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, 

turi VMI pateikti užpildytą Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies 

priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas,

gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas PVM mokėtoju arba

savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, individualios veiklos

pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą. Kiti individualia veikla

besiverčiantys gyventojai individualios veiklos pajamoms pripažinti kaupimo

apskaitos principą gali taikyti savo pasirinkimu, laikydamiesi GPMĮ 8 straipsnio 5

dalyje nustatytų sąlygų.
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GPMĮ 8 straipsnio 5 dalies pakeitimas

t. y. apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 m. ir vėlesnių mokestinių

laikotarpių pajamas:

- individualią veiklą vykdantys gyventojai, neturintys prievolės taikyti

kaupimo apskaitos principo, galės pasirinkti kurį (pinigų ar kaupimo) apskaitos

principą taikyti.

- individualia veikla besiverčiantis gyventojas kaupimo apskaitos principą turės

pradėti taikyti tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį jis pasirinko individualios

veiklos pajamas pripažinti pagal šį principą;

- gyventojas, vykdantis individualią veiklą ir pasirinkęs taikyti kaupimo

apskaitos principą, jį privalės taikyti iki veiklos pabaigos.

14
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Pavyzdys

2022 m. gyventojas įregistravo individualią veiklą, tais metais nebuvo 

įregistruotas PVM mokėtoju ir nebuvo priskyręs savo individualiai veiklai 

ilgalaikio turto (neteikė FR0457 formos), todėl 2022 m. gautas individualios 

veiklos pajamas jis turi pripažinti ir deklaruoti (iki 2023-05-01) taikant pinigų 

apskaitos principą (negali rinktis taikyti kaupimo principo).

Dėl 2023 m.:

a) jeigu šis gyventojas ir 2023 m. nebus įregistruotas PVM mokėtoju ir nebus 

priskyręs savo individualiai veiklai ilgalaikio turto, tai 2023 m. gautas 

individualios veiklos pajamas jis turės pripažinti ir deklaruoti (iki 2024-05-01) 

savo nuožiūra pasirinkęs taikyti pinigų arba apskaitos principą;

b) jeigu šis gyventojas 2023 m. bus įregistruotas PVM mokėtoju (arba bus 

priskyręs savo individualiai veiklai ilgalaikį turtą), tai 2023 m. gautas 

individualios veiklos pajamas jis privalės pripažinti ir deklaruoti (iki 2024-05-

01) taikant kaupimo apskaitos principą.

GPMĮ 8 straipsnio 5 dalies pakeitimas



GPMĮ 17 str. 1 dalies papildymas 60 punktu

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį papildžius nauju 60 punktu, nustatyta, kad

fizinių asmenų gautas atlyginimas už visuomenės poreikiams

paimamą žemę ir (ar) kitą turtą nėra apmokestinamas GPM.
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Lengvatos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23

straipsnio 3 dalies nuostatoje įtvirtintą asmens konstitucinę teisę į

teisingą atlyginimą už visuomenės poreikiams paimamą turtą, t. y. kad

savininkas gautų kompensaciją už prarastą turtą rinkos kaina ir

faktiškai gaunamos kompensacijos už prarastą turtą dydis nebūtų

sumažintas per mokestines prievoles.



DK ir GPMĮ pakeitimas

Pagal iki 2022 m. spalio 31 d. galiojusią DK 144 str. 8 d. redakciją

darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko

sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo

susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką.

Kompensacijų dydis negali viršyti 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio

ir jos mokamos, kai nemokamos komandiruotės išlaidos.

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. šios kompensacijos maksimalus dydis sumažinamas

iki 30 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, o

Nuo 2023 m. birželio 1 d. DK 144 straipsnio 8 dalis pripažįstama netekusia

galios, t. y. kompensacija panaikinama.

Nuo 2023 m. birželio 1 d. DK nustatyta tvarka galės būti mokamas padidintas,

palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Vadovaujantis

GPMĮ, tokios darbuotojų gautos pajamos bus apmokestinamos kaip su darbo

santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.
17

Pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą, GPM neapmokestinamos LR

įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos <...>,

taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas

reglamentuotas LR įstatymuose ir LR Vyriausybės nutarimuose <...>.
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Pavyzdys

Situacija: už 2022 m. spalio mėn. įmonė priskaičiavo kompensaciją už kilnojamojo 

pobūdžio darbą (t. y. už faktiškai tą mėnesį dirbtą laiką), kurios dydis sudaro 50 

proc. bazinio (tarifinio) DU. Kompensacija išmokėta po 2022 m. lapkričio 1 d.

Klausimas: ar visa kompensacijos suma (50 proc.) gali būti neapmokestinama GPM? 

Ar neapmokestinama tik kompensacijos dalis, neviršijanti 30 proc. bazinio (tarifinio) 

DU?

Atsakymas. Už faktiškai 2022 m. spalio mėn. dirbtą tokio pobūdžio darbo laiką 

apskaičiuota kompensacijos suma GPM neapmokestinama taikant spalio mėn. 

darbuotojo bazinio (tarifinio) DU 50 proc. neviršijantį dydį, nustatytą DK 144 

straipsnio 8 dalyje, nes: klausimas dėl kompensacijos priskyrimo (ne)apmokestinamosioms 

pajamoms sprendžiamas ne pagal kompensacijos išmokėjimo momentą (neatsižvelgiant kada 

išmokėta), o pagal tai, kokio reglamentavimo pagrindu teisė į kompensaciją buvo įgyta:

- kai teisė į kompensaciją įgyta už faktiškai dirbtą tokio pobūdžio darbo laiką už 

laikotarpius iki 2022 m. spalio 31 d. (imtinai), GPM neapmokestinama 50 proc. nustatyto 

dydžio neviršijanti kompensacijos suma;

- kai teisė į kompensaciją įgyta už laikotarpius nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. 

gegužės 31 d. (imtinai) — 30 proc. nustatyto dydžio neviršijanti kompensacijos suma.

DK ir GPMĮ pakeitimas
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*  Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas patvirtintas Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. 

nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

* * Komandiruočių kompensacijos mokamos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 

„Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Komandiruočių į užsienį dienpinigiai priskiriami 
GPM neapmokestinamoms pajamoms, jeigu:

neviršija Sąraše* nustatytų normų

neviršija Nutarime ** nustatytų apribojimų 

Komandiruočių į užsienį dienpinigiai



Tarnybinė 
komandiruotė 

užsienyje

2023 m.

MMA* - 840 Eur 

MVA*  – 5,14 Eur                     

DU/VTA** lyginamas su dydžiais: 

1386 Eur (840 x 1,65), arba                                   
8,481 Eur (5,14 x 1,65)

2022 m.

MMA - 730 Eur                            
MVA – 4,47 Eur                     

DU/VTA lyginamas su dydžiais: 

1204,50 Eur (730 x 1,65), arba                                   
7,376 Eur (4,47 x 1,65)

Komandiruočių į užsienį dienpinigiai

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1014 „Dėl 2023 metais taikomo 

minimaliojo darbo užmokesčio“ 

* * Darbuotojui nustatytas DU lyginamas su MMA padauginta iš koeficiento 1,65 arba nustatytas VTA 

lyginamas su MVA padaugintu iš koeficiento 1,65.
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Tarnybinė komandiruotė 
užsienyje

DU mažesnis už 1386 Eur (už MMA 
(840 Eur) x 1,65), arba* 

VTA mažesnis už 8,481 Eur (už MVA 
(5,14 Eur) x 1,65)

Dienpinigių suma,    
lygi arba mažesnė     

nei 50 % nustatyto DU 
arba 50 % DU, 

apskaičiuoto taikant 
VTA,

neapmokestinama 
GPM

Dienpinigių suma, 
viršijanti 50 %

nustatyto DU arba 
viršijanti 50 % DU, 

apskaičiuoto taikant 
VTA, apmokestinama       

20 % GPM

DU lygus ar didesnis už 1386 Eur 
(840 Eur x 1,65), arba*

VTA lygus ar didesnis už 8,481 Eur 
(5,14 Eur x 1,65)

Visa dienpinigių suma 
neapmokestinama GPM

Užsienio valstybės 
dienpinigių norma

* Darbuotojui nustatytas DU lyginamas su MMA padauginta iš koeficiento 1,65 arba nustatytas

VTA lyginamas su MVA padaugintu iš koeficiento 1,65.

Komandiruočių į užsienį dienpinigiai
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Pavyzdys
Darbuotojui nustatytas DU – 1200 Eur. Komandiruotės į užsienį dienpinigiai

išmokėti 2023 m. vasario mėn. Kadangi nustatytas DU yra mažesnis už

1 386 Eur (MMA x 1,65), todėl neapmokestinamosioms pajamoms priskiriami

nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba

mažesnė nei 600 Eur (1200 Eur x 50 %).

22

Kadangi gauta dienpinigių suma –

240 Eur yra mažesnė už 600 Eur,

tai visa dienpinigių suma, t. y. 240

Eur, GPM neapmokestinama.

Dienpinigių suma (672 Eur) yra 

didesnė už 600 Eur, todėl GPM

neapmokestinama 600 Eur 

dienpinigių suma, o 72 Eur (672-

600) apmokestinami 20 % GPM.

Darbuotojas komandiruotėje 

Lenkijoje buvo 5 d. ir jam vasario 

mėn. išmokėta 240 Eur 

dienpinigių 

Darbuotojas komandiruotėje 

Lenkijoje buvo 14 d. ir vasario 

mėn. jam išmokėta 672 Eur 

dienpinigių

Komandiruočių į užsienį dienpinigiai



Pakeitimai, susijęs su prašymu pervesti GPM dalį 

paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms

Įsakymu* pakeistos šios Prašymo FR0512 formos užpildymo ir pateikimo

taisyklių nuostatos:

• pakeistas GPM dalies pervedimo terminas. GPM dalis pagal gyventojo

pateiktą Prašymą FR0512 pervesti GPM dalį paramos gavėjams ir (arba)

politinėms partijoms (FR0512 forma)** pervedama nuo kito mokestinio

laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį skiriama pajamų

mokesčio dalis, liepos 1 d. (vietoje rugsėjo 1 d.) iki lapkričio 15 dienos

(taisyklių 19 p.);

• pakeistas Prašymo FR0512 tikslinimo terminas. Gyventojas turi teisę

Prašymą FR0512 patikslinti iki mokestinio laikotarpio, einančio po to

mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti (pradėti

pervesti) GPM dalį, birželio 30 d. (vietoje rugpjūčio 20 d.; taisyklių 16, 17

p.).

Įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 dieną.

*Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022-10-04 įsakymu Nr. VA-74 

buvo pakeistas 2003-02-07 įsakymas Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) 

politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

**“Dėl finansų ministro 2012-02-07 įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“.

23



Pakeitimai, susijęs su prašymu pervesti GPM dalį 

paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms
GPMĮ 34 straipsnio 4 dalies, įpareigojančios mokesčio administratorių pervesti nuolatinių

Lietuvos gyventojų paskirtą GPM dalį paramos gavėjams ir politinėms partijoms, 1

punktas, numatantis GPM dalies pervedimą politinėms partijoms, išdėstytas taip:

„0,6 procento − politinėms organizacijoms*, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka

įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės

organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo

procedūra, ir (arba)“

Taikoma 2024 metais už 2023 metus.

* Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo 2 str. „politinės organizacijos“ sąvoka: „Politinė

organizacija − pagal šį įstatymą įsteigtas viešasis juridinis asmuo − politinė partija arba politinis

komitetas, kurių tikslas − tenkinti savo narių politinius interesus, padėti reikšti jų politinę valią ir

siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės ir (arba) Europos Sąjungos valdžią, savivaldos teisę“.

Priminsime, kad už 2022 metus nustatyta tvarka iki 2023-05-02 pateiktame Prašyme FR0512 galės 

būti paskirta GPM dalis:

- iki 1,2 % paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), pagal 

Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą (t. y. paramos gavėjų statusą turintiems 

juridiniams asmenims ir meno kūrėjams);

- iki 0,6 % profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, Labdaros ir paramos 

įstatymą turintiems teisę gauti paramą,

- iki 0,6 % politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų 

registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra 

pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra.
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Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

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

• Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami VMI YouTube
kanale.

• Su asmenine informacija galima susipažinti Mano VMI
adresu https://www.vmi.lt/mvmi/ arba VMI svetainės
skiltyje „Mano VMI“.
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