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Seminaro planas

• Asmenys, privalantys deklaruoti pajamas

• Kiti asmenys, deklaruojantys pajamas

• Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 

(toliau – GPM308) priedų pildymas

• GPM308 pagrindinės dalies pildymas

• GPM308 pateikimo tvarka

• Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų 

pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas 

pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 

formos (toliau - forma PRC911) teikimas
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Vartojamos santrumpos

• NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis;

• PNPD – papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis;

• MPNPD – metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų 
dydis;

• PVM – pridėtinės vertės mokestis;

• PSD – privalomasis sveikatos draudimas;

• VSD – valstybinis socialinis draudimas;

• EDV – gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis 
dydis, išreikštas ekonominio dydžio vienetu;

• EDS – elektroninio deklaravimo sistema;

• EEE – Europos ekonominės erdvės valstybės;

• VP - Vertybiniai popieriai;

• FP- Finansinės priemonės;

• IFP – Išvestinės finansinės priemonės;

• DAIS – dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.
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Asmenys, privalantys deklaruoti pajamas

GPM308 privalo pateikti nuolatiniai Lietuvos 
gyventojai:

• Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais 

santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo 

vietoje pritaikytas NPD turi būti perskaičiuotas;

• Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo 

įstatymo nustatyta tvarka privalantys deklaruoti turtą ir 

jų šeimos nariai;

• Vykdantys individualią veiklą, įskaitant veiklą su verslo 

liudijimais (net ir tuo atveju, jeigu pajamų negavo);

• Individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų nariai, 

mažųjų bendrijų nariai, gavę pajamų iš šių įmonių;
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Asmenys, privalantys deklaruoti pajamas

(tęsinys)

• Gavę finansinių priemonių pardavimo pajamų, viršijančių 

3000 Eur;

• Žemės ūkio veiklą vykdę gyventojai PVM mokėtojai; 

• Žemės ūkio veiklą vykdę gyventojai ne PVM mokėtojai, 

jeigu pajamos iš žemės ūkio veiklos, gautos iš kitų

gyventojų ir užsienio vienetų, viršijo 3 000 Eur;

• Gavę kitų B klasės pajamų (pavyzdžiui, pajamų iš 

užsienio valstybių, palūkanų, nuomos pajamų iš kitų 

gyventojų, nekilnojamojo turto ir kilnojamojo registruotino 

turto pardavimo pajamų).
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Asmenys, privalantys deklaruoti pajamas

• Pavyzdžiui, gyventojas 2015 m. gavo 7 200 Eur darbo 

užmokesčio pajamų, kurioms buvo pritaikytas 1 024,80  Eur 

NPD ir 2 400 Eur turto nuomos pajamų.

• Kai gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) viršija, 3 480 

Eur, metinis NPD (toliau – MNPD) apskaičiuojamas pagal 

formulę: 

MNPD = 1992 – 0,26 x (GMP – 3480), kur GMP yra 

gyventojo pajamos, apmokestinamos taikant 15 proc. 

pajamų mokesčio tarifą.

• MNPD = 1992 – 0,26 x (9600 – 3480) = 400,80 Eur

• Faktiškai darbovietėje buvo pritaikytas 1024,80  Eur NPD, 

todėl 624 Eur (1024,80 – 400,80) suma liko neapmokestinta.

• Taigi, gyventojas, privalo pateikti GPM308 ir sumokėti 

deklaracijoje apskaičiuotą 94 Eur (624 x 15 proc.) pajamų 

mokestį. 6



Kiti asmenys deklaruojantys pajamas

GPM308 turi pateikti ir nuolatiniai Lietuvos 
gyventojai pageidaujantys susigrąžinti pajamų 
mokesčio permoką, jei:

• NPD buvo taikytas ne visus metus arba taikytas tik 
iš dalies;

• nebuvo pritaikytas arba pritaikytas tik iš dalies
PNPD už auginamus vaikus;

• pageidauja iš pajamų atimti Lietuvos Respublikos 
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau –
GPMĮ) 21 straipsnyje nustatytas išlaidas.
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Kiti asmenys deklaruojantys pajamas

Pavyzdžiui,

• Sutuoktiniai, iš kurių vienas 2015 m. gavo 15 000 Eur 

darbo užmokesčio pajamų, o kitas – nedirbo ir jokių kitų 

pajamų negavo, augina du nepilnamečius vaikus. 

Kiekvienam iš sutuoktinių priklauso 60 Eur (30x2) 

mėnesio PNPD

• Atsižvelgiant į tai, kad vienas sutuoktinis pajamų negauna 

ir neturi galimybės pasinaudoti jam priklausančiu PNPD, 

dirbantis sutuoktinis gali atimti šį PNPD iš savo pajamų.

• GPM308 sutuoktiniai teikti neprivalo, tačiau jeigu 

dirbantis sutuoktinis pateiktų GPM308, galėtų susigrąžinti 

108 Eur (60 Eur x 12 mėn. x 15 proc.) pajamų mokesčio.
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GPM308 priedų pildymas

• GPM308 (3 versija) sudaro 10 priedų ( nuo 2014 m. 

naujas priedas – GPM308F).

• 2015 m. visos piniginės vertės nurodomos eurais. 

• Pajamos GPM308 prieduose nurodomos neatėmus 

pritaikyto NPD, pajamų mokesčio, socialinio draudimo 

įmokų, užsienyje sumokėtų mokesčių.

• Į pajamas neįskaitomas gyventojo (gyventojui) 

apskaičiuotas pardavimo PVM už patiektas prekes ir 

suteiktas paslaugas.
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GPM308 priedų pildymas

Priede GPM308P (Apmokestinamosios pajamos) 
deklaruojamos visos per 2015 m. mokestinį laikotarpį 
gautos apmokestinamosios pajamos, išskyrus:

• individualios veiklos pajamas (įrašomos V priede);

• turto (išskyrus netauriųjų metalų laužo) pardavimo ar 
kitokio perleidimo pajamas (finansinių priemonių 
pardavimo pajamos įrašomos F priede, bet kokio kito 
turto - T priede);

• užsienio valstybėse gautas pajamas, kurios Lietuvoje 
atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo 
(individualios veiklos pajamos įrašomos V priede, visos 
kitos – N priede). 
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GPM308 priedų pildymas

Vienoje eilutėje turi būti nurodomos tos pačios 

rūšies pajamos, gautos iš to paties šaltinio. 
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GPM308 priedų pildymas

GPM308P priedo P1 laukelyje įrašomas 

deklaruojamoms pajamoms taikomas pajamų 

mokesčio tarifas:

5 proc. – ne individualios veiklos turto pardavimo 

ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamoms, 

gautoms iš netauriųjų metalų laužo pardavimo ar 

kitokio perleidimo nuosavybėn,

15 proc. – visoms kitoms apmokestinamosioms 

pajamoms.
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GPM308 priedų pildymas

Kai deklaruojamos pajamos, kurių nustatyto 

dydžio neviršijanti suma pagal GPMĮ 17 str. 1 dalį 

priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o 

ją viršijanti – apmokestinamosioms pajamoms, 

GPM308P priede nurodoma tik 

apmokestinamosioms pajamoms priskiriama 

suma. 
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GPM308 priedų pildymas

Pavyzdžiui,

gyventojas, iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, 

tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, senelių, brolių, seserų, 

vaikaičių) per metus  gavo dovanų, kurių bendra 

vertė 3000 Eur. 

GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti 500 

Eur sumą (gautą iš bendros dovanų sumos 

(vertės) atėmus 2 500 Eur).

2 500 Eur suma, kaip neapmokestinamosios 

pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.
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GPM308 priedų pildymas

Deklaruojant 2015 metais gautas palūkanas:

• už paskolas (56 kodas), nurodoma visa per 

mokestinį laikotarpį gautų palūkanų suma, nes 

jos apmokestinamos netaikant lengvatų;

• už indėlius (58 kodas), dėl kurių sutartys 

pasirašytos po 2014-01-01, ir ne nuosavybės 

VP (67 kodas), įsigytus po 2014-01-01, pajamų 

mokesčiu 2015 m. apmokestinama 3 000 Eur 

viršijanti suma.
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GPM308 priedų pildymas

• Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą veiklai 

„Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant 

apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba 

nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, GPM308P priede turi 

deklaruoti tas per 2015 m. gautas pajamas už 

gyvenamųjų patalpų nuomą, kurios viršija PVM įstatymo 

71 str. 2 dalyje nustatyto dydžio (45 000 Eur) atlygį už 

suteiktas paslaugas. 

• GPM308P  nurodomos pajamos, gautos per laikotarpį 

nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas 

neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, 

iki mokestinio laikotarpio pabaigos.
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GPM308 priedų pildymas

GPM308P priedo P5 laukelyje turi būti įrašoma išskaičiuoto 

pajamų mokesčio suma. Jeigu pajamų mokestis 

išskaičiuotas nebuvo, įrašomas nulis.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio 

sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši 

mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų 

mokesčio suma.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją 

sumokėta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio 

suma P5 laukelyje nenurodoma.
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GPM308 priedų pildymas
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GPM308 priedų pildymas

• Priede GPM308N (Neapmokestinamosios pajamos) 
deklaruojamos pajamos, kurios pajamų mokesčiu 
neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 straipsnio nuostatas ir 
užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 
straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo 
Lietuvoje.

• GPM308N priede nenurodomos:

- ne individualios veiklos neregistruotino „kito” turto pardavimo 
pajamos, kurios neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 27 
punktą (įrašomos T priede), ir 

- žemės ūkio veiklos pajamos, kurios neapmokestinamos pagal 
GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punktą (įrašomos V priede);

- finansinių priemonių pardavimo pajamos, kurios 
neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punktą (įrašomos 
F priede);

- individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį 
atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje (įrašomos V 
priede).
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GPM308 priedų pildymas

2015 m. deklaruojama 2015 m. nedeklaruojama

Kitoje EEE valstybėje įregistruoto 

kilnojamojo turto, išlaikyto nuosavybėje 

3 m., pardavimo pajamos > 3 000 Eur 

Lietuvoje įregistruoto kilnojamojo

turto, išlaikyto nuosavybėje 3 m., 

pardavimo pajamos

Kitoje EEE esančio nekilnojamojo turto, 

pardavimo pajamos

Lietuvoje esančio nekilnojamojo 

turto, įsigyto anksčiau kaip prieš 5 

m., pardavimo pajamos

Lietuvoje ar kitoje EEE valstybėje 

esančio būsto, kuriame ne mažiau kaip 2 

m. iki pardavimo buvo deklaruota 

gyvenamoji vieta, pardavimo pajamos

Dovanos iš sutuoktinių, tėvų/įtėvių, 

vaikų/įvaikių, brolių/seserų, senelių, 

vaikaičių pinigais per mokestinį laikotarpį 

> 2 500 Eur

Dovanos iš sutuoktinių, tėvų/įtėvių, 

vaikų/įvaikių, brolių/seserų, senelių, 

vaikaičių nekilnojamaisiais daiktais, 

esančiais Lietuvoje taip pat

dovanojimo būdu gautos pajamos iš 

kitų asmenų ≤ 2 500 Eur 20



GPM308 priedų pildymas

Palūkanos Nedeklaruojamos

Už iki 2013 m. gruodžio 31 d. įsigytus : EEE 

valstybių vyriausybių, politinių ar teritorijos 

administracinių padalinių VP; ne nuosavybės VP, 

jeigu šie VP pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 

366 dienų nuo jų išleidimo dienos;

nedeklaruojamos

Indėlių palūkanos, gautos už EEE valstybėse už jų 

bankuose ar kitose kredito įstaigose laikomus 

indėlius pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. sudarytas

sutartis

nedeklaruojamos

Už ne nuosavybės VP, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 

d., bei už indėlius, dėl kurių sutartys pasirašytos 

nuo 2014 m. sausio 1 d.

suma ≤ 3 000 Eur

*Skaidrėse pateiktas nedeklaruojamųjų neapmokestinamų pajamų sąrašas nėra baigtinis
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GPM308 priedų pildymas

Pavyzdžiui,

2015 m. gyventojas gavo:

• 2 900 Eur indėlių palūkanų pagal sutartį, 
sudarytą po 2014-01-01, iš Šveicarijos kredito 
įstaigos ir 

• 1 600 Eur palūkanų už ne nuosavybės VP, 
įsigytus po 2014-01-01, iš šaltinio Vokietijoje. 

• Bendra gautų palūkanų už indėlius ir VP suma 
– 4 500 Eur (2 900 + 1 600). 

Kaip turi būti deklaruojamos šios palūkanos?
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GPM308 priedų pildymas

(tęsinys)

• Šveicarijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms 
priskiriamų palūkanų suma – 1933,33 Eur (0,644444 x 3 000) 
įrašoma GPM308N priede,

• Šveicarijoje gautų apmokestinamosioms pajamoms 
priskiriamų palūkanų suma – 966, 67 Eur (2 900 – 1 933,33) 
įrašoma GPM308P priede. 

• Vokietijoje gautoms neapmokestinamosioms pajamoms 
tenkanti palūkanų suma – 1066,67 Eur (0,355555 x 3 000) 
įrašoma GPM308N priede, 

• apmokestinamosios pajamos - 533,33 Eur(1600 – 1066,67)
įrašomos  GPM308P priede. 

Nustatoma iš šaltinio Vokietijoje gautų   palūkanų dalis tarp palūkanų –

0,355555 (1 600 : 4 500) 
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GPM308 priedų pildymas
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GPM308 priedų pildymas

• GPM308T priede 1 lape deklaruojamos apmokestinamosios 
pajamos, gautos už :

- parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn (toliau – parduotą) 
nekilnojamąjį  turtą, įskaitant tą, kuris buvo priskirtas 
individualios veiklos turtui;

- parduotą kilnojamąjį turtą;

Svarbu

Į preliminarias 2015 m. deklaracijas perkelti paprastų 
nekilnojamojo turto perleidimo sandorių duomenys ir 
transporto priemonių, neišlaikytų 3 metus, perleidimo 
duomenys.

Tuo atveju, jeigu pagal gyventojo turimus dokumentus  turto 
perleidimo/įsigijimo data arba įsigijimo/pardavimo kaina yra 
kita nei nurodyta Trečiųjų asmenų VMI pateiktų duomenų 
pažymoje, reikia GPM308T priedą užpildyti pagal savo 
duomenis ir per EDS pateikti pagrindžiančius dokumentus.
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GPM308 priedų pildymas

GPM308T priedo pildymo principai:

• kiekvieno parduoto daikto pardavimo pajamos turi 

būti įrašomos atskirose eilutėse;

• kai gyventojas gauna pajamas už parduotą 

bendrosios jungtinės nuosavybės teise 

priklausantį turtą, laikoma, kad pajamos yra 

gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis (jeigu 

vedybų sutartyje nenustatyta kitaip).
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GPM308 priedų pildymas
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GPM308 priedų pildymas

GPM308T priede 2 lape deklaruojamos 
apmokestinamosios pajamos, gautos už:

- parduotą kitą turtą, kurioms taikoma 2 500 Eur 
lengvata, (tame skaičiuje ir už parduotą 
nenukirstą mišką ir apvaliąją medieną), išskyrus 
netauriųjų metalų laužą.

• GPM308T priede nedeklaruojamos užsienio 
valstybėje gautos turto perleidimo pajamos, 
kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje. 
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GPM308 priedų pildymas
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GPM308 priedų pildymas

GPM308V priede deklaruojamos Lietuvoje ir/ar 
užsienio valstybėse gautos (uždirbtos) 
apmokestinamosios ir neapmokestinamosios
individualios veiklos pajamos: 

• žemės ūkio veiklos (pajamų rūšies kodas 35); 
nedeklaruojamos ūkininkų ne PVM mokėtojų 
pajamos, gautos iš Lietuvos vienetų bei gautos iš 
gyventojų ir užsienio vienetų ≤ 3 000 Eur;

• sporto ir atlikėjų veiklos (pajamų rūšies kodai – 94 ir 
95);

• individualios veiklos pagal pažymą (pajamų rūšies 
kodas – 93);

• veiklos pagal verslo liudijimą (kodas – 92);

• šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, gautos pagal 
Lietuvos Respublikоs šeimynų įstatymą (kodas – 96)
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GPM308 priedų pildymas

GPM308V priedo pildymo principai:

• jeigu gyventojas vykdė keletą skirtingų individualios 

veiklos rūšių, tai pildoma tiek eilučių, kiek buvo 

skirtingų veiklų.

• tos pačios veiklos rūšies pajamos deklaruojamos 

atskirose eilutėse, kai:

- kai gautoms pajamų dalims apmokestinti taikomi 
skirtingi pajamų mokesčio tarifai (5/15);

- dalis pajamų atleidžiamos nuo pajamų mokesčio 

sumokėjimo Lietuvoje, nes mokestis buvo sumokėtas

užsienio valstybėje, o kita dalis  – apmokestinama

Lietuvoje;

- atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo 
Lietuvoje pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant veiklą 
per nuolatinę bazę skirtingose valstybėse;
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GPM308 priedų pildymas

GPM308V priedo pildymas:

• V17 laukelis, kuriame reikia pažymėti leidžiamų 

atskaitymų požymį;

• V18 laukelis mokėtina VSD (28,5 proc.) ir PSD (9 

proc.) įmokų suma, apskaičiuota nuo 50 proc. 

deklaruotų individualios veiklos (išskyrus šeimynos 

dalyvio, individualią žemės ūkio veiklą vykdančio 

gyventojo žemės ūkio veiklos apmokestinamąsias 

pajamas) apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir 

PSD įmokų). Laukelis nepildomas, jei leidžiamais 

atskaitymais pripažįstama 30 proc. gautų (uždirbtų) 

individualios veiklos pajamų suma (V17 – 1).
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GPM308 priedų pildymas
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GPM308 priedų pildymas
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GPM308 priedų pildymas

• GPM308V priedo II dalyje deklaruojamos pajamos iš 
veiklos pagal verslo liudijimus.

Tačiau GPM308V priedo I dalyje deklaruojamos:

• visos iš juridinių  asmenų už parduotas savo gamybos        

prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijime 

(visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos gautos 

pajamos, kai mokestiniu laikotarpiu iš juridinių asmenų 

buvo gauta didesnė kaip 4 500 Eur suma

• veiklą pagal verslo liudijimą vykdžiusio gyventojo, 
privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, 
2015 m. uždirbtos pajamos per laikotarpį nuo atitinkamo 
mėnesio (einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko 
teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų 
mokestį) iki metų pabaigos.
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GPM308 priedų pildymas

Pavyzdžiui,

• Gyventojas visiems 2015 m. buvo įsigijęs verslo 
liudijimą “Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties 
spausdinimą)”.

• 2015 m. gyventojas iš kitų gyventojų už suteiktas 
vertimo paslaugas gavo 3 000 Eur, o iš juridinių 
asmenų  - 4 800 Eur.

• Pajamos, gautos už suteiktas vertimo paslaugas 
gyventojams, deklaruojamos GPM308V priedo II 
dalyje, o pajamos, gautos už suteiktas vertimo 
paslaugas juridiniams asmenims, deklaruojamos 
GPM308V priedo I dalyje, nes per 2015 m. iš juridinių 
asmenų gautos didesnės kaip 4 500 Eur pajamos.
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GPM308 priedų pildymas
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GPM308 priedų pildymas

• Priedas GPM308R (Individualios veiklos pajamos 
atitinkamose valstybėse) pildomas, kai gyventojas 
individualios veiklos pajamų, nuo kurių Lietuvoje turi būti 
sumokėtas 5 ar 15 proc. pajamų mokestis, gavo veiklą 
vykdydamas daugiau kaip vienoje valstybėje (t.y. kai 
GPM308V priedo V3>1, o V5 įrašyta 5 ar 15 proc.), o 
užsienio valstybėje (valstybėse) sumokėtas pajamų 
mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitytas iš 
mokėtino mokesčio sumos.

• Kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamos, gautos 
iš kelių užsienio valstybių, GPM308V priede deklaruotos 
vienoje eilutėje bendromis sumomis GPM308R priede 
suskaidomos – apskaičiuojant atskirai pagal kiekvieną 
valstybę, kurioje tos individualios veiklos pajamos buvo 
gautos (uždirbtos). 
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GPM308 priedų pildymas

• Priedą GPM308M (Individualios veiklos pajamos 
pagal mėnesius) turi užpildyti gyventojas, 
pageidaujantis, kad VSD įmokų mokėjimo prievolė 
būtų nustatoma atsižvelgiant į kiekvieną mokestinio 
laikotarpio mėnesį gautas (uždirbtas) individualios 
veiklos pajamas.

• Neužpildžius šio priedo, VSD įmokų apskaičiavimo 
tikslu bus preziumuojama, kad kiekvieną veiklos 
vykdymo mėnesį gautos (uždirbtos) individualios 
veiklos pajamos yra vienodos.

• Svarbu: GPM308M priedas pildomas individualią 
veiklą vykdančio gyventojo pageidavimu.
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GPM308 priedų pildymas

• GPM308F priede, deklaruojamos 2014 m. ir vėlesniais 

mokestiniais laikotarpiais gautos FP pardavimo ar 

kitokio perleidimo nuosavybėn ir IFP realizavimo 

pajamos:

- I dalyje nurodomos FP pardavimo pajamos, kurioms 

taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p. lengvata (2015 metais 

neapmokestinama 3 000 Eur suma);

- II dalyje nurodomos FP pardavimo pajamos, kurioms 

GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p. lengvata netaikoma;

• Kai per 2015 m. mokestinį laikotarpį gauta bendra FP ar 

IFP pardavimo pajamų suma ne didesnės kaip 3 000 

Eur, GPM308F priedas gali būti nepildomas.
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GPM308 priedų pildymas

Priedas GPM308L (Gyventojo apmokestinamąsias  pajamas 
mažinančios išlaidos) skirtas gyventojo patirtoms, GPMĮ 21 
straipsnyje nurodytoms išlaidoms įrašyti, t.y.:

• savo, sutuoktinio, nepilnamečio vaiko/globotinio, pilnamečio 
neįgalaus vaiko/globotinio naudai sumokėtas gyvybės draudimo 
įmokas ar pensijų įmokas į pensijų fondus. Svarbu: gyvybės 
draudimo ir pensijų įmokų išlaidas iš pajamų gali atimti tik tas įmokas 
mokėjęs asmuo.

• sumokėtas įmokas už pirmąjį profesinį mokymą ir (ar) studijas, kurias 
baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas/profesinė kvalifikacija, 
pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas. Svarbu: studijų 
įmokų išlaidas iš pajamų gali atimti pats studijuojantysis, jo 
tėvai/įtėviai, sutuoktinis, globėjai/rūpintojai;

• sumokėtas palūkanas pagal iki 2008-12-31 paimtą vieną kreditą 
vienam gyvenamajam būstui įsigyti. Svarbu: Būsto kredito palūkanas 
gali iš pajamų atimti tik palūkanas mokėjęs būsto savininkas, 
sutuoktiniai sumokėtas įmokas iš pajamų gali atimti jų pasirinktu 
santykiu.
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GPM308 priedų pildymas

• Bendra atimamų išlaidų, nurodytų GPMĮ 21 straipsnyje, 
suma negali viršyti 25 proc. apmokestinamųjų pajamų, 
kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, 
sumos (nurodoma GPM308 1 lapo 20 laukelyje).

Pavyzdžiui,

• Gyventojas 2015 m. gavo 9000 Eur darbo užmokesčio 
pajamų, kurioms pritaikytas 557 Eur metinis NPD.

• Apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios 
skaičiuojama 25 proc. suma, lygi 8443 Eur

(9000 – 557).

• Taigi, maksimali išlaidų suma, kurią gyventojas galėtų 
atimti iš savo apmokestinamųjų pajamų yra 2110,75  Eur 
(8443 x 0,25).
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GPM308 priedų pildymas

GPM308U priede deklaruojamos užsienio valstybėje gautos 
pajamos, kurioms pagal GPMĮ 37 straipsnį Lietuvoje 
taikomas atskaitymo (kredito) metodas, t. y., kai:

• pajamos, gautos iš užsienio valstybės, kuri nėra ES valstybė 
narė ir su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko 
DAIS, ir nėra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, o 
gyventojas turi to užsienio valstybės mokesčių 
administratoriaus išduotą dokumentą apie toje valstybėje 
gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokestį;

• iš užsienio valstybės, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria 
Lietuva yra sudariusi ir taiko DAIS, gautos palūkanos, 
dividendai ir (ar) honoraras ir gyventojas turi šias išmokas 
išmokėjusio asmens arba užsienio valstybės mokesčių 
administratoriaus išduotą dokumentą apie toje valstybėje 
gautas pajamas bei nuo jų sumokėtą pajamų mokestį. 
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GPM308 priedų pildymas

• GPM308U priede nurodytos pajamos, priklausomai nuo 
pajamų rūšies, turi būti atitinkamai deklaruojamos ir P, T, F ar 
V prieduose.

• Pajamų mokesčiui iš kiekvienos valstybės atskaityti pildomas 
atskiras GPM308U priedas. 

• Svarbu: kai dividendai, palūkanos, honorarai yra gauti iš 
užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta DAIS, tai U2 
laukelyje turi būti įrašoma mokesčio suma, ne didesnė už 
mokesčio sumą, nustatytą DAIS.

Pavyzdžiui,

• Gyventojas gavo 1 000 Eur dividendų iš JAV bendrovės, nuo 
kurių JAV buvo išskaičiuotas 15 proc. dydžio pajamų mokestis 
– 150 Eur (gyventojas turi mokesčio sumokėjimą patvirtinantį 
dokumentą).

• Gyventojui tinkamai užpildžius GPM308P ir GPM308U, 
neatsiras prievolė nuo šių pajamų Lietuvoje papildomai mokėti 
gyventojų pajamų mokestį.
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GPM308 pagrindinės dalies pildymas
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GPM308 pagrindinės dalies pildymas
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GPM308 pateikimo tvarka

• GPM308 reikia pateikti ir joje apskaičiuotus 

mokesčius sumokėti iki 2016 m. gegužės 2 d.

(gegužės 1 d. yra šventinė diena).

• 2015 m. deklaracijoje GPM308  apskaičiuotos 

grąžintinos sumos bus grąžinamos ne vėliau 

kaip iki 2016 m. liepos 31 d. (patikslinus 

GPM308 po jos pateikimo termino pabaigos 

arba pateikus pavėluotai – per 90 d. nuo 

deklaracijos pateikimo).
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GPM308 pateikimo tvarka

• Deklaracijoje GPM308 apskaičiuotas pajamų 
mokestis (33 laukelis) sumokamas 1441 įmokos kodu

• Deklaracijoje GPM308 apskaičiuotos už 2015 metus 
PSD įmokos (46 laukelis) sumokamos 1781 įmokos 
kodu.

• Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas galima 
rasti www.vmi.lt → Apie VMI → Mokesčiai → VMI 
mokėjimų duomenys → Biudžeto pajamų 
surenkamosios sąskaitos (nuoroda: 
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-
saskaita). 
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GPM308 pateikimo tvarka

Deklaraciją GPM308 galima pateikti tokiais 

būdais:

• elektroniniu būdu, prisijungus prie EDS arba per 

e. VMI mobiliąją programėlę;

• įteikti tiesiogiai apskrities valstybinės mokesčių 

inspekcijos (toliau – AVMI) darbuotojui;

• atsiųsti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių 

departamento Dokumentų tvarkymo ir 

archyvavimo skyrių, adresu: Neravų g. 8, 66257 

Druskininkai.
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Formos PRC911 teikimas

• Forma PRC911 skirtas vienkartiniam 

informacijos pateikimui apie gautų pajamų ir 

įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines 

lėšas) įsigijimo šaltinius (paskolas ir dovanas 

pinigais nuo 2004-01-01). 

• Forma PRC911 turi būti pateikta iki 2016 m. 

birželio 30 dienos.

• Po 2016 m. birželio 30 dienos, formoje PRC911 

galima tikslinti tik informaciją, susijusią su jau 

nurodytais šaltiniais, nauji šaltiniai negali būti 

įrašomi.  
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Formos PRC911 teikimas

Reikia pateikti formą PRC911 ir joje nurodyti turto 

įsigijimo šaltinius, kurie atitinka visas šias sąlygas:

• šaltiniai yra gauti iš nuolatinių Lietuvos gyventojų arba 

užsienio fizinių, juridinių asmenų;

• pačiam gyventojui nebuvo privaloma šių šaltinių 

deklaruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka Metinėje pajamų deklaracijoje, Metinėje 

gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje (forma 

FR0001), Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime 

apie sudarytus sandorius (forma PRC907) arba 

Privačių interesų deklaracijoje (forma ID001);
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Formos PRC911 teikimas

tęsinys

• šaltiniai yra panaudoti po 2011-01-01 įsigytam turtui, 

kurio įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (50 000 litų iki 

2014-12-31), įsigyti (arba numatomi panaudoti);

• sandoriai nėra notarinės formos;

• lėšos gautos grynaisiais pinigais.
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Formos PRC911 teikimas

Kokio turto įsigijimo šaltiniai turi būti nurodomi 

formoje PRC911?

• nekilnojamojo turto, įskaitant nebaigto statyti statinio, 

jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 

eurų /50 000 litų;

• kilnojamojo registruotino turto, jeigu tokio turto vieneto 

įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų/ 50 000 litų;

• meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, 

tauriųjų metalų, kurių bendra įsigijimo vertė viršija 15 

000 eurų/50 000 litų; 

• kito turto, pvz., baldų, jeigu tokio turto vieneto įsigijimo 

vertė viršija 15 000 eurų/ 50 000 litų;
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Formos PRC911 teikimas

Tęsinys

• piniginių lėšų, turimų bankuose, kredito, mokėjimo ar 

elektroninių pinigų įstaigose, jeigu jų bendra suma 

viršija 15 000 eurų/50 000 litų;

• piniginių lėšų, turimų ne bankuose, kredito, mokėjimo 

ar elektroninių pinigų įstaigose, jeigu jų bendra suma 

viršija 15 000 eurų/50 000 litų; 

• pasiskolintų ir paskolintų lėšų, jeigu jų bendra suma 

viršija 15 000 eurų/50 000 litų; 

• vertybinių popierių, jeigu jų bendra įsigijimo vertė 

viršija 15 000 eurų/ 50 000 litų.
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Formos PRC911 teikimas

Pavyzdžiui,

gyventojas 2013 m. gavo iš tėvų dovanų 60 000 

litų, už kuriuos tais pačiais metais įsigijo lengvąjį 

automobilį. Deklaracijos GPM308 gyventojas nėra 

pateikęs. 

Formos PRC911 teikti nereikia. Gyventojas privalo 

pateikti deklaraciją GPM308 už 2013 metus ir 

deklaruoti gautą dovaną, kadangi iš tėvų, 

sutuoktinių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių ir 

vaikaičių gautos didesnės kaip 10 000 litų dovanos 

privalėjo būti deklaruotos. 
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Formos PRC911 teikimas

Pavyzdžiui,

gyventojas 2012 metais įsigijo namą už 300 000 

litų. Namui įsigyti 2011 metais pasiskolino 60 000 

dolerių iš giminaičio JAV. 9500 litų gavo dovanų iš 

mamos ir 8000 litų iš dėdės. 

Gautos paskolos gyventojas nedeklaravo, nes 

pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto 

deklaravimo įstatymą jis neturėjo pareigos 

deklaruoti turimą turtą, įskaitant pasiskolintas 

lėšas. Dovanų taip pat nebuvo prievolės deklaruoti 

GPM308. Todėl gyventojas, norėdamas pagrįsti 

turto įsigijimo šaltinius, turi pateikti formą PRC911.
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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.

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

65

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


Dėkojame už dėmesį

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

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama 66


