
 

                                                                                                

4 straipsnis. Nuolatinis Lietuvos gyventojas 

 

1. Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas: 

 

Komentaras  

 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo sąvoka pajamų mokesčio apskaičiavimo požiūriu apibrėžiama 

siekiant nustatyti fizinius asmenis, kurie privalo mokėti šį mokestį nuo visų tiek Lietuvoje, tiek 

kitose pasaulio dalyse gautų pajamų.  

Nustatant, ar fizinis asmuo laikytinas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, šioje dalyje pateikti 

kriterijai turi būti nagrinėjami paeiliui. 

 

1) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra 

Lietuvoje, arba 

 

Komentaras 

 

Fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) Lietuvoje turi nuolatinę 

gyvenamąją vietą, yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.  

Sąvoka ,,nuolatinė gyvenamoji vieta“ apibrėžta GPMĮ 2 straipsnio 30 dalyje (žr. GPMĮ 2 str. 

30 dalies komentarą). 

Tuo atveju, kai fizinis asmuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) Lietuvoje neturi 

nuolatinės gyvenamosios vietos, nagrinėjamas kitas kriterijus, t.y. tokio asmens asmeninių, 

socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais). 

 

2) fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta 

mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, arba 

 

Komentaras 

 

Fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neturi Lietuvoje 

nuolatinės gyvenamosios vietos, tačiau jo asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo 

vieta tokiu mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) yra veikiau Lietuvoje nei užsienio 

valstybėje, yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.   

Vertinant, kurioje valstybėje yra asmens asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų 

buvimo vieta, reikia atsižvelgti į kriterijų visumą. Objektyviais kriterijais galima laikyti asmens turto 

buvimo, pajamų šaltinio buvimo vietą, darbo ar kitą veiklą, jo šeimos nuolatinę gyvenamąją vietą, jo 

šeimyninius ryšius, asmens pilietybę ir panašiai. Laikoma, kad fizinio asmens asmeninių, socialinių 

ar ekonominių interesų buvimo vieta yra veikiau Lietuvoje, negu užsienio valstybėje, jeigu 

Lietuvoje yra didžioji jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto dalis, 

jo banko sąskaitos, jo šeimos nuolatinė gyvenamoji vieta, toks asmuo turi Lietuvos Respublikos 

pilietybę, jis vykdo veiklą (ne tik darbo, bet ir politinę, kultūrinę, visuomeninę ir t.t.) Lietuvoje ir 

panašiai. 

Tuo atveju, kai fizinis asmuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neturi Lietuvoje 

nuolatinės gyvenamosios vietos, o jo asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta  

tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) yra veikiau užsienio valstybėje, negu Lietuvoje, 

vertinamas kitas kriterijus, t.y. tokio asmens tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) 

Lietuvoje išbūtų dienų skaičius.  
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3) fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su 

pertraukomis 183 arba daugiau dienų. 183 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, arba 

 

Komentaras 

 

Išimtys, kada toks asmuo nebus laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, yra nustatytos šio 

straipsnio 2 dalyje. 

Fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta  

mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) yra veikiau užsienio valstybėje, negu Lietuvoje, 

tačiau jei toks asmuo, atvykęs į Lietuvą, tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) ištisai 

arba su pertraukomis išbūva 183 ar daugiau dienų, yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju. 

Fizinio asmens Lietuvoje išbūtų dienų apskaičiavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 300 ,,Dėl Fizinio asmens, kuris 

Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, šių laikotarpių apskaičiavimo 

taisyklių patvirtinimo“.  

Tuo atveju, kai fizinis asmuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neturi Lietuvoje 

nuolatinės gyvenamosios vietos ir jo asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta 

tokiu mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) yra veikiau užsienio valstybėje, negu Lietuvoje, 

bei toks asmuo tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) Lietuvoje išbūva ištisai arba su 

pertraukomis mažiau kaip 183 dienas, vertinamas kitas kriterijus, t.y. tokio asmens tuo mokestiniu 

laikotarpiu (kalendoriniais metais) ir po juo sekančiu mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) 

Lietuvoje išbūtų dienų skaičius.   

 

4) fizinis asmuo, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau 

dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių mokestinių 

laikotarpių išbuvo Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų, jei šio 

straipsnio 3 dalyje nenustatyta kitaip. 90 ir 280 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles 

nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, arba 

 

Komentaras 

 

Fizinis asmuo, kuris, atvykęs į Lietuvą, mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) ištisai 

arba su pertraukomis išbūva mažiau kaip 183 dienas, tačiau jis Lietuvoje ištisai ar su pertraukomis 

išbūna du vienas paskui kitą einančius mokestinius laikotarpius (kalendorinius metus), ir bet kuriuo 

iš tų mokestinių laikotarpių (kalendorinių metų) Lietuvoje išbūna ne mažiau kaip 90 dienų, tačiau 

bendras abiem mokestiniais laikotarpiais (kalendoriniais metais) Lietuvoje išbūtų dienų skaičius 

sudaro ne mažiau kaip 280 dienų, abiem buvimo Lietuvoje mokestiniais laikotarpiais (kalendoriniais 

metais) yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.   

 

Pavyzdžiai 

 

1. Fizinis asmuo, į Lietuvą atvykęs kalendoriniais metais, tais metais Lietuvoje išbūna 95 

dienas ir išvyksta iš Lietuvos.  Sekančiais kalendoriniais metais jis vėl atvyksta į Lietuvą ir tais 

metais jam išbuvus Lietuvoje 185 dienas, yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju abejus buvimo 

Lietuvoje kalendorinius metus.         

2. Į Lietuvą atvykęs fizinis asmuo kalendoriniais metais ištisai arba su pertraukomis išbūna 

120 dienų ir išvyksta iš Lietuvos Sekančiais kalendoriniais metais jis vėl atvyksta į Lietuvą ir jam 
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Lietuvoje išbuvus 160 dienų, toks asmuo yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ir abejus 

buvimo Lietuvoje kalendorinius metus. 

Išimtys, kai toks asmuo nebus laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, yra nustatytos šio 

straipsnio 2 dalyje.  

Fizinio asmens Lietuvoje išbūtų dienų apskaičiavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 300 ,,Dėl Fizinio asmens, kuris 

Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, šių laikotarpių apskaičiavimo 

taisyklių patvirtinimo“. 

Fizinio asmens Lietuvoje išbūtų 90 ir 280 dienų laikotarpis skaičiuojamos analogiškai kaip ir 

183 dienų laikotarpis. 

 

5) fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neatitinka šios dalies 3 ir 4 

punkto kriterijų, tačiau tokiam fiziniam asmeniui atlyginimas pagal darbo sutartį arba pagal 

jų esmę atitinkančias sutartis mokamas arba jo gyvenimo kitoje valstybėje išlaidos dengiamos 

iš Lietuvos valstybės arba savivaldybių biudžetų. 

 

Komentaras 

 

Šis punktas taikomas Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie dirba užsienio valstybėse ir 

kurių darbas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto, taip pat Lietuvos Respublikos 

piliečiams, kurių pragyvenimo išlaidos užsienio valstybėje dengiamos iš Lietuvos Respublikos 

biudžeto. Tačiau šis punktas netaikomas tiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie atitinka 

GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkto kriterijus. 

Lietuvos Respublikos pilietis, kuris dirba užsienio valstybėje ir už tokį darbą gauna pajamų 

iš Lietuvos Respublikos biudžeto, darbo toje užsienio valstybėje laikotarpiu yra laikomas nuolatiniu 

Lietuvos gyventoju.  

 

Pavyzdys 

 

Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, 

trejiems metams siunčiamas dirbti į užsienio valstybėje esančią Lietuvos Respublikos diplomatinę 

atstovybę. Toks asmuo visus trejus kalendorinius metus (kuriais dirbs užsienio valstybėje) laikomas 

nuolatiniu Lietuvos gyventoju.   

 

Lietuvos Respublikos pilietis, kuris siunčiamas mokytis, stažuotis ar pan. į užsienio valstybę, 

ir jo pragyvenimo toje užsienio valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto, 

mokslo, stažuotės ar pan. toje užsienio valstybėje laikotarpiu yra laikomas nuolatiniu Lietuvos 

gyventoju. 

 

2. Fizinis asmuo, nors ir atitinkantis šio straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktų nuostatas, 

nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jei jis yra: 

1) užsienio valstybės diplomatas, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar 

tarptautinės organizacijos atstovybės administracinio-techninio arba aptarnaujančiojo 

personalo narys – ne Lietuvos Respublikos pilietis (išskyrus asmenis be pilietybės, kurių 

nuolatinė gyvenamoji vieta arba asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta 

mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje), arba 

 

Komentaras 
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Užsienio valstybės pilietis, kuris atvyksta į Lietuvą dirbti Lietuvos Respublikoje esančioje 

užsienio valstybės diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar tarptautinės organizacijos 

atstovybėje ir yra tos užsienio valstybės diplomatas arba minėtos atstovybės ar įstaigos 

administracinio – techninio bei aptarnaujančio personalo narys, neatsižvelgiant į tokio asmens  

Lietuvoje išbūtą laikotarpį, yra laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju. 

 

Pavyzdžiai 

 

1. Asmuo be pilietybės atvyksta į Lietuvą ir  dvejus kalendorinius metus dirba 

Tarptautinio valiutos fondo atstovybėje Lietuvoje.  Visus dvejus darbo Lietuvoje metus minėtas 

asmuo laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju. 2.  Kalendorinių metų gegužės mėnesį 

užsienio valstybės pilietis atvyksta dirbti vertėju į Lietuvoje esančią savo rezidavimo valstybės 

diplomatinę atstovybę. Lietuvoje jis dirba  trejus metus. Visą trejų metų darbo Lietuvoje 

laikotarpį toks asmuo laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju.  

 Asmuo be pilietybės, kuris atvyksta dirbti Lietuvoje esančioje užsienio valstybės 

diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar tarptautinės organizacijos atstovybėje ir turi 

diplomato rangą ar yra tokios atstovybės ar įstaigos administracinio – techninio ar aptarnaujančio 

personalo narys, yra laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju tik tuo atveju, jeigu tokio darbo 

laikotarpiu jis Lietuvoje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos arba jeigu jo asmeninių, socialinių ar 

ekonominių interesų buvimo vieta yra veikiau užsienyje, negu Lietuvoje. 

 

2) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gauna tik su darbo santykiais arba jų esmę 

atitinkančiais santykiais susijusias pajamas už darbą Lietuvoje iš užsienio valstybės, jos 

politinio ar teritorijos administracinio padalinio arba vietos valdžios, arba 

 

Komentaras 

 

Užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, kurio pajamas (kurių šaltinis yra 

Lietuvoje) sudaro tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos iš 

veiklos Lietuvoje, gautos iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorinio administracinio padalinio 

arba vietos valdžios, neatsižvelgiant į tokio asmens Lietuvoje išbūtą laiką, yra laikomas nenuolatiniu 

Lietuvos gyventoju. 

 

Pavyzdys 

 

 Kalendorinių metų pradžioje užsienio valstybės pilietis atvyksta į Lietuvą ir iki kitų 

kalendorinių metų pabaigos dirba konsultantu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. 

Atlyginimą už tokį darbą jam moka jo rezidavimo valstybės užsienio reikalų ministerija iš tos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Dvejus darbo Lietuvoje kalendorinius metus toks asmuo laikomas nenuolatiniu Lietuvos 

gyventoju. 

 

3) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris Lietuvoje vykdo tik individualią veiklą per 

nuolatinę bazę ir tai yra vienintelis jo atvykimo į Lietuvą tikslas. 

 

Komentaras 

 

Užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, kuris atvyksta į Lietuvą ir joje tik verčiasi 

individualia veikla (išskyrus sporto bei atlikėjo veiklą) per nuolatinę bazę, ir tai yra jo vienintelis 
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atvykimo į Lietuvą tikslas, nesvarbu, kokį laikotarpį jis išbūna Lietuvoje, yra laikomas nenuolatiniu 

Lietuvos gyventoju.     

Sąvoka ,,individuali veikla“ apibrėžta GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje, o sąvoka ,,nuolatinė bazė“ 

pateikta GPMĮ 2 straipsnio 13 dalyje (žr. GPMĮ 2 str. 7 ir 13 dalių komentarus). 

 

            Pavyzdys 

 

Kalendoriniais metais užsienio valstybės pilietis atvyksta į Lietuvą vykdyti individualią 

veiklą. Vykdydamas individualią veiklą, Lietuvoje jis išbūna 5 metus ir ši veikla atitinka 

individualios veiklos, vykdomos per nuolatinę bazę, kriterijus.  Visus penkerius metus, kuriais 

vykdo individualią veiklą Lietuvoje, asmuo laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju, tačiau tik tuo 

atveju, jeigu tuo laikotarpiu toks asmuo Lietuvoje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos arba jeigu 

jo asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta yra veikiau užsienio valstybėje, negu 

Lietuvoje.   

Tuo atveju, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas ne per nuolatinę bazę gauna pajamų, kurių 

šaltinis yra Lietuvoje (t.y. kurios išvardytos 5 straipsnio 5 dalyje), nelaikoma, kad tokio gyventojo 

atvykimo į Lietuvą vienintelis tikslas yra vertimasis individualia veikla per nuolatinę bazę, todėl 

pagal šio straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punkto ar 5 dalies nuostatas (žr. GPMĮ 4 str. 1 dalies 3 ir 4 

punktų ir 5 dalies komentarus) toks asmuo, išbuvęs Lietuvoje nustatytą dienų skaičių, taps 

nuolatiniu Lietuvos gyventoju ir pajamų mokestį turės mokėti nuo visų tiek Lietuvoje, tiek bet 

kurioje pasaulio dalyje gautų pajamų.       

 

3. Jei fizinis asmuo, laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ne mažiau kaip trimis 

vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais, iš karto po jų einančiu mokestiniu 

laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos ir išvykimo mokestiniu laikotarpiu išbūna Lietuvoje 

mažiau kaip 183 dienas, jis yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju iki išvykimo dienos. 

Galutinio išvykimo iš Lietuvos kriterijus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos 

įgaliota institucija. 

 

Komentaras 

 

Asmuo, kuris tris vienas paskui kitą einančius mokestinius laikotarpius (kalendorinius 

metus) yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ketvirtą mokestinį laikotarpį (ketvirtais 

kalendoriniais metais) ketina galutinai išvykti iš Lietuvos, neatsižvelgiant į tai, kad ketvirtą 

mokestinį laikotarpį (ketvirtais kalendoriniais metais) Lietuvoje jis išbūna mažiau negu 183 dienas, 

ir ketvirtą buvimo Lietuvoje mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) yra laikomas nuolatiniu 

Lietuvos gyventoju.   

Asmuo pats turi įvertinti, ar jis ketina išvykti iš Lietuvos galutinai ir iki išvykimo iš Lietuvos 

dienos vietos mokesčių administratoriui privalo pateikti fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš 

Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją (t.y. metinės pajamų mokesčio deklaracijos formą, nurodant 

požymį, kad tai fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaracija), 

kurioje turi deklaruoti pajamas, gautas per tą ketvirtą buvimo Lietuvoje mokestinį laikotarpį 

(kalendorinius metus) iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos ir iki deklaracijos pateikimo dienos 

sumokėti pajamų mokestį. 

Fizinio asmens galutinio išvykimo iš Lietuvos kriterijai yra nustatyti Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 302 ,, Dėl Fizinio asmens galutinio išvykimo iš 

Lietuvos kriterijų“.  

 

Pavyzdys 
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Kalendoriniais metais užsienio vienetas atsiunčia savo darbuotoją dirbti į Lietuvoje esančią  

savo atstovybę.  Trejus metus šis gyventojas ištisai ar su pertraukomis išbūna Lietuvoje ilgiau negu 

183 dienas, todėl visus trejus metus jis laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.  Ketvirtaisiais darbo 

Lietuvoje metais gyventojui pasibaigia darbo Lietuvoje sutartis ir tų metų kovo 15 dieną jis galutinai 

išvyksta iš Lietuvos.  

Iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos 

gyventoju, todėl iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos jis privalo Lietuvoje sumokėti mokestį 

nuo pajamų, gautų per tų metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 15 d., ir iki kovo 15 d. Lietuvos 

Respublikos mokesčių administratoriui pateikti fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, 

pajamų deklaraciją (t.y. teikiama metinės pajamų deklaracijos forma, nurodant požymį, kad tai 

galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaracija).        

 

4. Jei fizinis asmuo, laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ne mažiau kaip trimis 

vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais, iš karto po jų einančiu mokestiniu 

laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos į tikslinę teritoriją, tai jam netaikomos šio straipsnio 

3 dalies nuostatos tais atvejais, kai šį fizinį asmenį su Lietuva sieja reikšmingi komerciniai 

interesai. Toks fizinis asmuo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju visą išvykimo mokestinį 

laikotarpį bei du po jo einančius mokestinius laikotarpius. Reikšmingi komerciniai interesai 

yra, kai: 

1) fizinis asmuo yra individualios (personalinės) įmonės Lietuvoje savininkas ir (arba) 

valdo daugiau kaip 25 procentus Lietuvos vieneto akcijų (dalių, pajų) arba 

2) daugiau kaip 30 procentų mokestinio laikotarpio pajamų yra pajamos, kurių šaltinis 

yra Lietuvoje. 

 

Komentaras 

 

Fizinis asmuo, kuris tris vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais 

(kalendoriniais metais) buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, išvyksta į vieną iš Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų 

sąrašo patvirtinimo“ patvirtintų tikslinių teritorijų sąraše išvardytų teritorijų, tačiau jis tiesiogiai ar 

netiesiogiai valdo daugiau kaip 25 procentus Lietuvos vieneto akcijų arba Lietuvoje turi individualią 

įmonę, arba daugiau kaip 30 procentų jo per tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gaunamų 

pajamų sudaro pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju 

galutinio išvykimo iš Lietuvos mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) ir dar du ateinančius 

mokestinius laikotarpius (kalendorinius metus).  

Sąvoka ,,tikslinė teritorija“ apibrėžta GPMĮ 2 straipsnio 21 dalyje (žr. GPMĮ 2 str. 21 dalies 

komentarą). 

 

5. Fizinis asmuo, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal šio straipsnio 1 

dalies nuostatas, gali Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreiptis į mokesčio 

administratorių su prašymu pripažinti jį nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jeigu per mokestinį 

laikotarpį jo pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje (išskyrus pajamas, kurios tą mokestinį 

laikotarpį buvo apmokestintos taikant Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo 

išvengimo sutartyse nustatytas pajamų mokesčio lengvatas), sudaro ne mažiau kaip 90 

procentų visų per mokestinį laikotarpį jo gautų pajamų, išskyrus šio Įstatymo 17 straipsnyje 

nurodytas pajamas. 

  

Komentaras 
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Užsienio valstybės gyventojas, neatitinkantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų, turi 

teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos mokesčių administratorių dėl jo pripažinimo nuolatiniu 

Lietuvos gyventoju tuo atveju, jeigu mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais  metais) jis gavo pajamų 

(išskyrus GPMĮ 17 straipsnyje nustatytas neapmokestinamąsias pajamas ir pajamas, kurios tokį 

laikotarpį buvo apmokestintos taikant Lietuvos Respublikos ir atitinkamos užsienio valstybės 

dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytas pajamų mokesčio lengvatas), iš kurių ne 

mažiau kaip 90 procentų yra pajamos, kurių šaltinis buvo Lietuvoje. 

 

Pavyzdys 

 

 Užsienio valstybės, su kuria Lietuva nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo 

išvengimo sutarties, nuolatinis gyventojas iš Lietuvos vieneto kalendoriniais metais gauna 50 000  

Eur dividendų. Kitos rūšies pajamų tais metais minėtas asmuo negauna nei Lietuvoje, nei kitoje 

užsienio valstybėje.  

Toks asmuo turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos mokesčių administratorių ir paprašyti, 

kad tais kalendoriniais metais, kuriais pajamų gavo tik iš Lietuvos vieneto, jis būtų laikomas 

nuolatiniu Lietuvos gyventoju.  

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=171369&Condition2=

