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Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2012 metų sausio 1 dienos 

MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Darbo 

santykiai 

Darbu

otojas 

 

15 proc. 

 

6 proc. 3 proc. 

0 proc*. 

Ne PVM objektas 

Darbd

avys 

(Drau

dėjas) 

A klasė 3 proc. 27,8 proc. + soc. draudimo įmokos 

nelaimingų atsitikimų draudimui (I grupė - 

0,18 proc.; II grupė – 0,42  proc.; III grupė 

– 0,9 proc., IV grupė – 1,8 proc.). 

 

4,5 proc*. + soc. draudimo įmokos 

nelaimingų atsitikimų draudimui (I grupė - 

0,18 proc.; II grupė – 0,42  proc.; III grupė 

– 0,9 proc., IV grupė – 1,8 proc.). 

* Tarifai taikomi asmenims, dirbantiems 

pagal darbo sutartis, kurie nuo 2010-08-01 

pagal darbo sutartį įsidarbina pirmą kartą ir 

kurių darbo užmokestis neviršija 3 

minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, ne 

daugiau kaip vienus jų darbo metus 

(skaičiuojant nuo įsidarbinimo pirmą kartą 

pradžios ir sumuojant darbo laikotarpius). 

Lengvata pirmą kartą įsidarbinusiems 

asmenims galioja iki 2012 m. liepos 31 d. 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Deklaravimas 

 

 Išmokėtos išmokos 

per kalendorinį 

mėnesį 

deklaruojamos iki 

sekančio mėnesio 15 

d.  

Kartu su VSD įmokomis (PSD 

įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, 

kuri teikiant duomenis „Sodrai“ 

neišskiriama). 

Draudėjai privalo pateikti socialinio 

draudimo pranešimus apie apdraustiesiems 

asmenims apskaičiuotas sumas ir socialinio 

draudimo įmokas. 

Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo 

valdybos teritoriniam skyriui, kuriame 

vykdoma draudėjo apskaita, SAM 

pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį 

laikotarpį (Žin., 2010, Nr. 73-3728). 

SAM pranešimą už mėnesį draudėjai 

privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam 

skyriui iki kito kalendorinio mėnesio 15 

dienos. Jeigu paskutinė termino diena tenka 

ne darbo dienai (šeštadienis ir sekmadienis) 

ar oficialios šventės dienai, termino 

pabaigos data laikoma po jos einanti darbo 

diena. 

 

 

Mokėjimas  Nuo išmokėtų 

išmokų iki mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio 15 d. Nuo 

išmokėtų išmokų po 

mėnesio 15 d. 

išskaičiuotas pajamų 

mokestis sumokamas 

iki mėnesio 

paskutinės dienos. 

 

Kartu su VSD įmokomis (PSD 

įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, 

kuri mokant VSD įmokas „Sodrai“ 

neišskiriama). 

Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio 

draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, 

išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, 

kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti, 

neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo 

teritorinėje mokesčių inspekcijoje datą. 

Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas 

draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito 

mėnesio 15 dienos. 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Autorių*,  

sportininkų ar 

atlikėjų 

pajamos, 

gautos iš to 

paties 

darbdavio  

 

*Pastaba: 
žiūrėti prie 

VSD įmokų 

Autor

iai, 

sporti

ninkai

, 

atlikėj

ai  

15 proc.  6 proc. 3 proc.  

 

21 proc. 

(jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

suteiktas paslaugas per 

paskutinius 12 mėn. viršija 155 

000 Lt) 

Darbd

aviai 

A klasė 3 proc. 27,8 proc. . + soc. draudimo įmokos 

nelaimingų atsitikimų draudimui (I grupė - 

0,18 proc.; II grupė – 0,42  proc.; III grupė 

– 0,9 proc., IV grupė – 1,8 proc.). 
Pastaba: nuo 2010 m. sausio 1 d. asmenys, 

gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ir tuo 

pat metu priskiriami prie VSD įstatymo 4 str. 1 

d. išvardytų asmenų .   
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Deklaravimas 

 

 Išmokėtos išmokos 

per kalendorinį 

mėnesį 

deklaruojamos iki 

sekančio mėnesio 15 

d. 

Kartu su VSD įmokomis (PSD 

įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, 

kuri teikiant duomenis „Sodrai“ 

neišskiriama). 

Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo 

valdybos teritoriniam skyriui, kuriame 

vykdoma šio draudėjo apskaita, 13-SD 

pranešimą apie asmenis, gaunančius 

pajamas pagal autorines sutartis, taip pat 

apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto 

ar atlikėjo veiklos (Žin., 2010, Nr. 73-

3728), kai vadovaujantis Valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo nuostatomis 

draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir 

sumokėti valstybinio socialinio draudimo 

įmokas už asmenis, gaunančius pajamas 

pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, 

gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo 

veiklos. 

13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų 

pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo 

veiklos ar 

pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į 

jų individualios veiklos pajamas. 

13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti 

atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, 

sumokėjus valstybinio socialinio draudimo 

įmokas. 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Mokėjimas  Nuo išmokėtų 

išmokų iki mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio 15 d. Nuo 

išmokėtų išmokų po 

mėnesio 15 d. 

išskaičiuotas pajamų 

mokestis sumokamas 

iki mėnesio 

paskutinės dienos 

Kartu su VSD įmokomis (PSD 

įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, 

kuri mokant VSD įmokas „Sodrai“ 

neišskiriama). 

Už asmenis, gaunančius pajamas pagal 

autorines sutartis, taip pat už asmenis, 

gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo 

veiklos, draudėjo ir apdraustojo socialinio 

draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, 

išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo 

atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma 

asmens socialinio draudimo pradžios data. 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis ar iš kitos valstybės 

narės PVM mokėtojų įsigyja 

prekių ar paslaugų - iki kito 

mėnesio 25 d.) 

Autorių**, 

sportininkų 

ar atlikėjų 

pajamos, 

gautos ne iš 

darbdavio; 

taip pat meno 

kūrėjo statusą 

turinčių 

asmenų 

pajamos, 

gautos  pagal 

autorines 

sutartis 

(ne individuali 

veikla) 

 

**Pastaba: 
žiūrėti prie 

Autor

iai, 

sporti

ninka

i, 

atlikė

jai 

15 proc.  6 proc.* 

 
Pagal autorines sutartis  

3 proc. (apdraustųjų)  

Sportininkų ir atlikėjų pajamos: 
3 proc. (apdraustųjų) 

 

Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 

procentų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo 

veiklą ar pagal autorinę sutartį sumos. 

Socialinio draudimo įmokų bazė 

kalendoriniais metais negali būti didesnė 

negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių suma (t. y. 1488 Lt 

x48=71424 Lt), o šių įmokų bazė per 

mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 

dydžių suma (t. y. 1488 Lt x 4 = 5952 Lt). 

21 proc. 

(jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

suteiktas paslaugas per 

paskutinius 12 mėn. viršija 155 

000 Lt) 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

VSD įmokų Užmo

kestį 

išmo

kėjęs  

asmu

o 

A klasė 3 proc.* Pagal autorines sutartis 

26,7 proc. (draudėjų)  

Sportininkų ir atlikėjų pajamos: 
25,5 proc. (draudėjų)  

 

Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 

procentų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo 

veiklą ar pagal autorinę sutartį sumos. 

Socialinio draudimo įmokų bazė 

kalendoriniais metais negali būti didesnė 

negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių suma (t. y. 1488 Lt 

x48=71424 Lt), o šių įmokų bazė per 

mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 

dydžių suma (t. y. 1488 Lt x 4 = 5952 Lt). 

 

* Nuo meno kūrėjo statusą turinčių asmenų 

pajamų, gautų pagal autorinę sutartį VSD 

įmokų bazei netaikomi apribojimai. 

**Pastaba: nuo 2010 m. sausio 1 d. 

asmenys,  kurie nėra išvardyti  VSD 

įstatymo 4 str. 1 d. ir gauna pajamas pagal 

autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos 

vieneto, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos 

gaunamos verčiantis individualia veikla. 

 

 

Deklaravimas  Išmokėtos išmokos 

per kalendorinį 

mėnesį 

deklaruojamos iki 

sekančio mėnesio 15 

d. 

Kartu su VSD įmokomis (PSD 

įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, 

kuri teikiant duomenis „Sodrai“ 

neišskiriama). 

Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo 

valdybos teritoriniam skyriui, kuriame 

vykdoma šio draudėjo apskaita, 13-SD 

pranešimą apie asmenis, gaunančius 

pajamas pagal autorines sutartis, taip pat 

apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto 

ar atlikėjo veiklos, kai vadovaujantis 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

nuostatomis draudėjas privalo priskaičiuoti, 

išskaityti ir sumokėti valstybinio socialinio 

draudimo įmokas už asmenis, gaunančius 

pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už 

asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir 

(ar) atlikėjo veiklos. 

13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų 

pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo 

veiklos ar 

pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į 

jų individualios veiklos pajamas. 

13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti 

atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, 

sumokėjus valstybinio socialinio draudimo 

įmokas. 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

  

Mokėjimas  Nuo išmokėtų 

išmokų iki mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio 15 d. 

Nuo išmokėtų 

išmokų po mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio paskutinės 

dienos 

Kartu su VSD įmokomis (PSD 

įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, 

kuri mokant VSD įmokas „Sodrai“ 

neišskiriama). 

Už asmenis, gaunančius pajamas pagal 

autorines sutartis, taip pat už asmenis, 

gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo 

veiklos, draudėjo ir apdraustojo socialinio 

draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, 

išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo 

atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma 

asmens socialinio draudimo pradžios data. 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

 

Advokatai, advokatų 

padėjėjai, notarai, 

antstoliai 

(individuali veikla, 

įskaitant laisvąsias 

profesijas ir vertybinių 

popierių (įskaitant 

15 proc.  

B klasė 
9 proc.  

kiekvieną mėnesį nuo MMA.  

PSD įmokų bazę sudaro 50 procentų 

individualios veiklos 

apmokestinamųjų pajamų (neatėmus 

privalomojo sveikatos draudimo ir 

valstybinio socialinio draudimo 

28,5 proc. 

Iš jų: 

26,3 proc. – pensijų socialiniam draudimui; 

2,2 proc. – ligos ir motinystės socialiniam 

draudimui, kai draudžiama tik motinystės, 

tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokoms 

gauti  

21 proc. 

(jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

suteiktas paslaugas per 

paskutinius 12 mėn. viršija 155 

000 Lt) 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

išvestines finansine 

priemones) pardavimo 

individualią veiklą) 

įmokų) suma. 

 

Metinė PSD įmoka nuo individualios 

veiklos apmokestinamųjų pajamų 

skaičiuojama nuo ne didesnės kaip 

48 einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių sumos. 

 

 

 

Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 

procentų individualios veiklos 

apmokestinamųjų pajamų (neatėmus 

privalomojo sveikatos draudimo ir 

valstybinio socialinio draudimo įmokų) 

suma. 

Socialinio draudimo įmokų bazė 

kalendoriniais metais negali būti didesnė 

negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per 

mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 

dydžių suma. 

 

Deklaravimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d. 

Metinė pajamų 

mokesčio deklaracija 

Valstybinei mokesčių 

inspekcijai turi būti 

pateikta iki kitų metų 

gegužės 1 d. 

PSD įmokos mokamos atskiru 

įmokos kodu ir apskaitomos 

Valstybinio socialinio draudimo ir 

sveikatos draudimo fondų lėšų 

finansinėje ataskaitoje. 

 

SAV pranešimas apie savarankiškai 

dirbančius asmenis turi būti pateiktas už 

ataskaitinį mėnesį, iki kito mėnesio 

penkioliktos dienos tik tuo atveju, jeigu 

VSD įmokos apskaičiuojamos ir 

sumokamos avansu. 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo t ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Mokėjimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d. 

PSD įmokos mokamos kas mėnesį 

iki paskutinės mėnesio dienos nuo 

MMA, galiojančios tą mėnesį, už 

kurį mokama įmoka. Sumokėtų ir 

mokėtinų PSD įmokų sumų 

skirtumas turi būti sumokėtas iki 

metinės pajamų mokesčio 

deklaracijos pateikimo Valstybinei 

mokesčių inspekcijai termino 

paskutinės dienos. 

 PSD įmokos mokamos atskiru 

įmokos kodu. 

PSD įmokų kas mėnesį gali 

nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už 

juos yra mokamos Sveikatos 

draudimo įstatymo 17 str. 1 ir 2 d. 

(dirbantys pagal darbo sutartis, 

pareigūnai, individualių įmonių 

savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji 

nariai ir kt.) nurodytos PSD įmokos 

arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti 

Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 

d. (apdraustieji, kurie draudžiami 

valstybės lėšomis). 

 

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, 

jiems priklausančias mokėti įmokas moka 

nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos 

pabaigos. 

 

Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė 

priklauso nuo asmens pajamų, gautų 

praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki 

metinės pajamų mokesčio deklaracijos 

pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai 

termino paskutinės dienos. 

 

Įmokos avansu apskaičiuojamos ir mokamos 

savanoriškai. Avansu sumokėtos įmokos 

negrąžinamos ir netikslinamos. 

Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos 

kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki 

einamojo mėnesio paskutinės dienos. 

 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo  ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

Kita individuali veikla 

(išskyrus, verslo 

liudijimus, advokatus, 

antstolius, notarus, 

laisvąsias profesijas ir 

vertybinių popierių 

(įskaitant išvestines 

finansines priemones) 

pardavimo individualią 

veiklą ) 

5 proc. 

B klasė 

 

9 proc.  

kiekvieną mėnesį nuo MMA.  

PSD įmokų bazę sudaro 50 procentų 

individualios veiklos 

apmokestinamųjų pajamų (neatėmus 

privalomojo sveikatos draudimo ir 

valstybinio socialinio draudimo 

įmokų) suma. 

 

Metinė PSD įmoka nuo individualios 

veiklos apmokestinamųjų pajamų 

skaičiuojama nuo ne didesnės kaip 

28,5 proc. 

Iš jų: 

26,3 proc. – pensijų socialiniam draudimui; 

2,2 proc. – ligos ir motinystės socialiniam 

draudimui, kai draudžiama tik motinystės, 

tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokoms 

gauti  

 

Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 

procentų individualios veiklos 

apmokestinamųjų pajamų (neatėmus 

privalomojo sveikatos draudimo ir 

21 proc. 

(jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

patiektas prekes ir/ar suteiktas 

paslaugas per paskutinius 12 

mėn. viršija 155 000 Lt)  
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

48 einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių sumos. 

 

valstybinio socialinio draudimo įmokų) 

suma. 

Socialinio draudimo įmokų bazė 

kalendoriniais metais negali būti didesnė 

negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per 

mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių 

suma. 

 

Deklaravimas  Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d.  

Metinė pajamų 

mokesčio deklaracija 

Valstybinei mokesčių 

inspekcijai turi būti 

pateikta iki kitų metų 

gegužės 1 d. 

PSD įmokos mokamos atskiru 

įmokos kodu ir apskaitomos 

Valstybinio socialinio draudimo ir 

sveikatos draudimo fondų lėšų 

finansinėje ataskaitoje. 

 

 

SAV pranešimas apie savarankiškai 

dirbančius asmenis turi būti pateiktas už 

ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio 

penkioliktos dienos tik tuo atveju, jeigu 

VSD įmokos apskaičiuojamos ir 

sumokamos avansu. 

 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Mokėjimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d. 

PSD įmokos mokamos kas mėnesį 

iki paskutinės mėnesio dienos nuo 

MMA, galiojančios tą mėnesį, už 

kurį mokama įmoka. Sumokėtų ir 

mokėtinų PSD įmokų sumų 

skirtumas turi būti sumokėtas iki 

metinės pajamų mokesčio 

deklaracijos pateikimo Valstybinei 

mokesčių inspekcijai termino 

paskutinės dienos. 

 PSD įmokos mokamos atskiru 

įmokos kodu. 

PSD įmokų kas mėnesį gali 

nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už 

juos yra mokamos Sveikatos 

draudimo įstatymo 17 str. 1 ir 2 d. 

(dirbantys pagal darbo sutartis, 

pareigūnai, individualių įmonių 

savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji 

nariai ir kt.) nurodytos PSD įmokos 

arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti 

Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 

d. (apdraustieji, kurie draudžiami 

valstybės lėšomis). 

 

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, 

jiems priklausančias mokėti įmokas moka 

nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos 

pabaigos. 

 

Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė 

priklauso nuo asmens pajamų, gautų 

praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki 

metinės pajamų mokesčio deklaracijos 

pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai 

termino paskutinės dienos. 

 

Įmokos avansu apskaičiuojamos ir mokamos 

savanoriškai. Avansu sumokėtos įmokos 

negrąžinamos ir netikslinamos. 

Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos 

kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo 

mėnesio paskutinės dienos. 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

Kita individuali veikla: 

atlikėjų ir sporto 

individuali veikla;  

nenukirsto miško, 

apvaliosios medienos 

pardavimo ar kitokio 

perleidimo nuosavybėn 

individuali veikla; 

netauriųjų metalų laužo 

pardavimo ar kitokio 

perleidimo nuosavybėn 

individuali veikla 

5 proc. 

A klasė 

 

9 proc.  

kiekvieną mėnesį nuo MMA.  

PSD įmokų bazę sudaro 50 procentų 

individualios veiklos 

apmokestinamųjų pajamų (neatėmus 

privalomojo sveikatos draudimo ir 

valstybinio socialinio draudimo 

įmokų) suma. 

 

Metinė PSD įmoka nuo individualios 

veiklos apmokestinamųjų pajamų 

skaičiuojama nuo ne didesnės kaip 

28,5 proc. 

Iš jų: 

26,3 proc. – pensijų socialiniam draudimui; 

2,2 proc. – ligos ir motinystės socialiniam 

draudimui, kai draudžiama tik motinystės, 

tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokoms 

gauti  

 

Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 

procentų individualios veiklos 

apmokestinamųjų pajamų (neatėmus 

privalomojo sveikatos draudimo ir 

21 proc. 

(jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

patiektas prekes ir/ar suteiktas 

paslaugas per paskutinius 12 

mėn. viršija 155 000 Lt)  
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

 

 

 

 

 

 

 

48 einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių sumos. 

 

valstybinio socialinio draudimo įmokų) 

suma. 

Socialinio draudimo įmokų bazė 

kalendoriniais metais negali būti didesnė 

negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per 

mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių 

suma. 

 

Deklaravimas Mokestį 

išskaičiuojantis 

asmuo - išmokėtos 

išmokos per 

kalendorinį mėnesį 

deklaruojamos iki 

sekančio mėnesio 15 

d. 

 

Gyventojai - metams 

pasibaigus iki 

gegužės 1 d.  

Metinė pajamų 

mokesčio deklaracija 

Valstybinei mokesčių 

inspekcijai turi būti 

pateikta iki kitų metų 

gegužės 1 d. 

PSD įmokos mokamos atskiru 

įmokos kodu ir apskaitomos 

Valstybinio socialinio draudimo ir 

sveikatos draudimo fondų lėšų 

finansinėje ataskaitoje. 

 

 

SAV pranešimas apie savarankiškai 

dirbančius asmenis turi būti pateiktas už 

ataskaitinį mėnesį, iki kito mėnesio 

penkioliktos dienos tik tuo atveju, jeigu 

VSD įmokos apskaičiuojamos ir 

sumokamos avansu. 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Mokėjimas Mokestį 

išskaičiuojantis 

asmuo - nuo 

išmokėtų išmokų iki 

mėnesio 15 d. 

išskaičiuotas pajamų 

mokestis sumokamas 

iki mėnesio 15 d. 

Nuo išmokėtų 

išmokų po mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio paskutinės 

dienos. 

Gyventojas - metams 

pasibaigus iki 

gegužės 1 d. 

 

PSD įmokos mokamos kas mėnesį 

iki paskutinės mėnesio dienos nuo 

MMA, galiojančios tą mėnesį, už 

kurį mokama įmoka. Sumokėtų ir 

mokėtinų PSD įmokų sumų 

skirtumas turi būti sumokėtas iki 

metinės pajamų mokesčio 

deklaracijos pateikimo Valstybinei 

mokesčių inspekcijai termino 

paskutinės dienos. 

 PSD įmokos mokamos atskiru 

įmokos kodu. 

PSD įmokų kas mėnesį gali 

nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už 

juos yra mokamos Sveikatos 

draudimo įstatymo 17 str. 1 ir 2 d. 

(dirbantys pagal darbo sutartis, 

pareigūnai, individualių įmonių 

savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji 

nariai ir kt.) nurodytos PSD įmokos 

arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti 

Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 

d. (apdraustieji, kurie draudžiami 

valstybės lėšomis). 

 

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, 

jiems priklausančias mokėti įmokas moka 

nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos 

pabaigos. 

 

Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė 

priklauso nuo asmens pajamų, gautų 

praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki 

metinės pajamų mokesčio deklaracijos 

pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai 

termino paskutinės dienos. 

 

Įmokos avansu apskaičiuojamos ir mokamos 

savanoriškai. Avansu sumokėtos įmokos 

negrąžinamos ir netikslinamos. 

Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos 

kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo 

mėnesio paskutinės dienos. 

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

Verslo liudijimai 

individualiai veiklai ir 

turto nuomos veiklai 

Savivaldybių tarybų 

nustatyti dydžiai 

B klasė 

kiekvieną mėnesį 9 proc. 

nuo MMA; ne mažiau kaip 9 proc. 12 

MMA per metus     

Gyventojai, kurie: 

- patenka į apdraustųjų valstybės 

lėšomis sąrašą arba (ir)  

- yra nurodyti Sveikatos draudimo 

įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 

punktuose ir 2 dalyje, t. y. gauna su 

darbo santykiais ar jų esmę 

atitinkančiais santykiais susijusias 

pajamas, ir  

50 proc. bazinės pensijos 

(180 Lt per mėnesį) 

(Sąlygos, kuriomis verslo liudijimus 

turintys asmenys gali įmokų nemokėti, 

numatytos Valstybinio socialinio draudimo 

įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje) 

 

 

 

 

 

 

21 proc. 

(jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

patiektas prekes ir/ar suteiktas 

paslaugas  per paskutinius 12 

mėn. viršija 155 000 Lt)  
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

-  įsigyja verslo liudijimus, kurie skirti 

veiklai vykdyti tik tam tikromis 

mėnesio dienomis, 

PSD įmokas už verslo liudijimą 

moka tik už tas kalendorinio mėnesio 

dienas, kuriomis turi galiojantį verslo 

liudijimą. Dienos įmoka 

apskaičiuojama proporcingai. 

Įsigijus verslo liudijimą 

nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų 

nuomai PSD įmokos nemokamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigijus verslo liudijimą nekilnojamųjų 

pagal prigimtį daiktų nuomai VSD įmokos 

nemokamos 

 

Deklaravimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d. 

metinė (jei taikoma lengvata 

nemokėti kas mėnesį) PSD įmoka 

deklaruojama iki kitų metų, einančių 

po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 

d. 

 PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti,  

asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais  įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo  ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.)  

 

Mokėjimas Įsigyjant verslo 

liudijimą. 

mėnesinė PSD įmoka sumokama iki 

atitinkamo mėnesio paskutinės 

dienos; jeigu gyventojas dar kartu 

gauna ir darbo užmokesčio pajamų 

arba (ir) patenka į apdraustųjų 

Asmenys, ketinantys įsigyti verslo 

liudijimus trumpesniam negu 3 mėnesių 

laikotarpiui, privalo iš anksto sumokėti 

socialinio draudimo įmokas už visą verslo 

liudijimo galiojimo laikotarpį.  

PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

valstybės lėšomis sąrašą – teisė 

sumokėti visą metinę PSD įmokos 

sumą iki kitų metų, einančių po 

mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus 3 

mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, moka 

įmokas kartą per ketvirtį, iki kito ketvirčio 

pirmo mėnesio 15 dienos. 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

 

IĮ savininkai 

ŪB nariai  

 15 proc.  

 (nuo 2010 m. sausio 

1 d. -4000 Lt 

lengvata 

nebetaikoma;  

IĮ savininkų ir ŪB 

narių pajamoms 

laikomoms su darbo 

santykiais 

susijusiomis 

pajamomis taikomas 

metinis NPD  (02 

pajamų rūšies kodas;  

pajamos iš 

apmokestinto pelno – 

27 pajamų rūšies 

kodas; 

Iš neapmokestinto 

pelno – 28 pajamų 

rūšies kodas) 

B klasė 

9 proc.  

PSD įmokų bazė minimalioji 

mėnesinė alga. 

26,3 proc. – pensijų socialiniam draudimui; 

 

Individualios įmonės savininko, taip pat 

ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio 

draudimo įmokų bazę sudaro individualios 

įmonės ar ūkinės bendrijos išsiimama 

individualios įmonės savininko ar ūkinės 

bendrijos tikrojo nario asmeniniams 

poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama 

Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip su 

darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais 

santykiais susijusios pajamos. 

Socialinio draudimo įmokų bazė 

kalendoriniais metais negali būti didesnė 

negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų 

pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per 

mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 

dydžių suma. 

 

Ne PVM objektas 

Deklaravimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d.  

 

PSD įmokos mokamos atskiru 

įmokos kodu ir apskaitomos 

Valstybinio socialinio draudimo ir 

sveikatos draudimo fondų lėšų 

finansinėje ataskaitoje. 

SAV pranešimas apie savarankiškai 

dirbančius asmenis turi būti pateiktas už 

ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio 

penkioliktos dienos tuo atveju, jeigu už 

individualios įmonės savininką (ūkinės 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

 bendrijos tikruosius narius) VSD įmokos 

apskaičiuojamos ir sumokamos avansu. 

 

Mokėjimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d. 

Individualių įmonių savininkų ir 

ūkinių bendrijų tikrųjų narių 

sveikatos draudimo įmokos 

mokamos kartą per mėnesį ne vėliau 

kaip iki einamojo mėnesio paskutinės 

dienos. 

 

Individualios įmonės moka socialinio 

draudimo įmokas už šių įmonių savininkus 

nuo individualios įmonės, o tikrosios ūkinės 

bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos 

už tikruosius narius nuo bendrijos 

įregistravimo Juridinių asmenų registre 

dienos. 

 

Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų 

įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), 

kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, 

gautų praėjusiais metais, turi būti 

sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio 

deklaracijos pateikimo Valstybinei 

mokesčių inspekcijai termino paskutinės 

dienos. 

 

turto pardavimo, 

nuomos pajamos, 

gautos iš kito gyventojo  

 

15 proc. 

B klasė 

Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. 

(jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

patiektas prekes ir/ar suteiktas 

paslaugas per paskutiniuosius 12 

mėnesių įskaitant ir atlygį  iš 

PVM apmokestinamo turto 

pardavimo ir  PVM 

apmokestinamos turto nuomos, 

viršijo 155 000 Lt) 

(senų pastatų pardavimas ir jų 

nuoma paprastai PVM 

neapmokestinama, jeigu asmuo 

nepasirenka skaičiuoti PVM 

tokiems sandoriams )  



 17 

MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

Deklaravimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d. 

   PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

  

Mokėjimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1d. 

  PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti,  

asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais  įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo  ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų - iki 

kito mėnesio 25 d.) 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

turto nuomos pajamos, 

gautos iš juridinių 

asmenų 

 

15 proc. 

A klasė 

Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. 

(jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

patiektas prekes ir/ar suteiktas 

paslaugas per paskutiniuosius 12 

mėnesių įskaitant ir atlygį  iš 

PVM apmokestinamo turto 

pardavimo ir PVM 

apmokestinamos turto nuomos, 

viršijo 155 000 Lt) 

(senų pastatų pardavimas ir jų 

nuoma paprastai PVM 

neapmokestinama, jeigu asmuo 

nepasirenka skaičiuoti PVM 

tokiems sandoriams ) 

 

Deklaravimas Mėnesiui pasibaigus 

iki kito mėnesio 15 d. 

  PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

  

Mokėjimas Nuo išmokėtų 

išmokų iki mėnesio 

  PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio 15 d. 

Nuo išmokėtų 

išmokų po mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio paskutinės 

dienos 

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis ar iš kitos valstybės 

narės PVM mokėtojų įsigyja 

prekių ar paslaugų - iki kito 

mėnesio 25 d.) 

 

Nuolatinių Lietuvos 

gyventojų turto  

(išskyrus žemiau 

nurodytą) pardavimo 

pajamos, gautos iš 

juridinių asmenų  

15 proc. 

B klasė 

 

 

Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. 

jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

patiektas prekes ir/ar suteiktas 

paslaugas per paskutiniuosius 12 

mėnesių,  įskaitant  ir atlygį iš 

PVM apmokestinamo turto 

pardavimo ir PVM 

apmokestinamos turto nuomos 

viršijo 155 000 Lt) 

(senų pastatų pardavimas ir jų 

nuoma paprastai PVM 

neapmokestinama, jeigu asmuo 

nepasirenka skaičiuoti PVM 

tokiems sandoriams) 

 

Deklaravimas  Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d. 

  PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo  ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

 

Mokėjimas Metams pasibaigus 

iki gegužės 1 d. 

    PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

 

Nenukirsto miško, 

apvaliosios medienos 

pardavimo ar kitokio 

perleidimo nuosavybėn 

pajamos 

 

15 proc. 

A klasė 

Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. 

 (jeigu atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

patiektas prekes ir/ar suteiktas 

paslaugas per paskutinius 12 

mėn. viršija 155 000 Lt 

veikdamas kaip 

apmokestinamasis asmuo) 

Deklaravimas Mėnesiui pasibaigus 

iki kito mėnesio 15 d. 

  PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 



 21 

MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

 

Mokėjimas Nuo išmokėtų 

išmokų iki mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio 15 d. 

Nuo išmokėtų 

išmokų po mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio paskutinės 

dienos 

  PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis  ar iš kitos valstybės 

narės PVM mokėtojų įsigyja 

prekių ar paslaugų - iki kito 

mėnesio 25 d.) 

 

Netauriųjų metalų laužo 

pardavimo ar kitokio 

perleidimo nuosavybėn 

pajamos 

 

 

15 proc. 

A klasė 

Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. 

(jei atlygis iš ekonominės 

veiklos už šalies teritorijoje 

patiektas prekes ir/ar suteiktas 

paslaugas per paskutinius 12 

mėn. viršija 155 000 Lt 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

veikdamas kaip 

apmokestinamasis asmuo) 

Deklaravimas  Mėnesiui pasibaigus 

iki kito mėnesio 15 d. 

  PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą FR0608 

formoje PVM deklaruoja iki kito 

mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais  įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą FR0600 formoje 

PVM deklaruoja iki kito 

pusmečio pirmo mėnesio 25 d. 

(jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo  ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 

įsigyja prekių ar paslaugų per 

kalendorinį mėnesį FR0600 

formoje apskaičiuotą PVM - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

 

 

Mokėjimas Nuo išmokėtų 

išmokų iki mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio 15 d. 

Nuo išmokėtų 

išmokų po mėnesio 

15 d. išskaičiuotas 

pajamų mokestis 

sumokamas iki 

mėnesio paskutinės 

  PVM mokėtojais neįsiregistravę, 

bet privalantys jais būti, asmenys  

per mėnesį apskaičiuotą PVM 

sumoka iki kito mėnesio 25 d. 

 

PVM mokėtojais įsiregistravę 

asmenys per kalendorinį pusmetį 

apskaičiuotą PVM sumoka iki 

kito pusmečio pirmo mėnesio 25 

d. (jeigu mokestinis laikotarpis 

kalendorinis mėnuo ar iš kitos 

valstybės narės PVM mokėtojų 
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MOKESČIAI 

 

SUBJEKTAI 

GPM 

 

PSD*įmokos 

 

VSD* įmokos  

 

PVM 

dienos įsigyja prekių ar paslaugų - iki 

kito mėnesio 25 d.) 

Dividendai 20 proc. pajamų 

mokestis 

Apskaičiuoja, 

išskaičiuoja ir 

sumoka į biudžetą 

Lietuvos vienetas 

 

Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas Ne PVM objektas 

*Šiuos mokesčius Valstybinė mokesčių inspekcija administruoja savo kompetencijos ribose, tiek, kiek jų administravimas nepriskirtas kitoms institucijoms  

- VSD ir dalį PSD įmokų administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos 

 


