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Pajamų mokesčio tarifai
Apmokestinant gyventojų pajamas, taikomi šie
gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) tarifai:
5 proc. – individualios veiklos pagal pažymą pajamoms (išskyrus
pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos) ir pajamoms, gautoms
pardavus netauriųjų metalų laužą
15 proc. – visoms kitoms pajamoms

fiksuoto dydžio pajamų mokestis –
pajamoms, gautoms iš veiklos pagal verslo
liudijimą
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Pajamų klasifikavimas
Pagal mokesčio mokėjimo į biudžetą tvarką pajamos
skirstomos į dvi klases:
 A klasės – pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir
sumoka išmoką išmokantis asmuo (toliau – MIA).
 B klasės – pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka pats
gyventojas.
Deklaruojamos skirtingose deklaracijose:
 A klasės išmokos deklaruojamos mėnesinės deklaracijos
formoje FR0572 (pateikiama pasibaigus mėnesiui, iki
kito mėnesio 15 dienos) ir metinės deklaracijos formoje
FR0573 (pateikiama pasibaigus metams, iki kitų metų
vasario 15 d.);
 B klasės išmokos deklaruojamos pažymos FR0471
formoje (pateikiama pasibaigus metams, iki kitų metų
vasario 1 d.).
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Pajamų klasifikavimas
A klasės pajamoms priskiriama (22 str. 2 d.)
Iš Lietuvos
vieneto,

užsienio
vieneto per
nuolatinę
buveinę,

nenuolatinio
Lietuvos
gyventojo per
jo nuolatinę
bazę

gyventojo gautos
pajamos

(sąrašas nebaigtinis):
• su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusios pajamos (išskyrus nuolatinio
Lietuvos gyventojo individualios įmonės (IĮ) savininko,
ūkinės bendrijos (ŪB) nario ir mažosios bendrijos
(MB) nario išsiimtas lėšas, kurios prilyginamos darbo
užmokesčiui),
• MB vadovo, kuris nėra MB narys, pajamos iš MB,
• autoriniai atlyginimai, honorarai,
• dividendai,
• išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams,
• individualios ir neindividualios atlikėjų ir sporto
veiklos pajamos,
• kitos veiklos pajamos, jei jas gyventojui išmoka
darbdavys,
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Pajamų klasifikavimas
Pavyzdys
Įmonės darbuotojas, laisvu laiku vykdantis
individualią vertimo veiklą pagal pažymą, įmonei
suteikė vertimo paslaugą už 30 Eur.
Darbuotojui išmokamos individualios veiklos
pajamos priskiriamos A klasės pajamoms.
Išskaičiuojamas 15 proc. GPM, nes vertimo veikla
priskiriama laisvųjų profesijų veiklai
(30 x 0,15 = 4,50). Išmokama 30 – 4,50 = 25,50 Eur
6

Pajamų klasifikavimas
Pavyzdys
MB vadovui ne MB nariui pagal paslaugų sutartį
kas mėnesį mokamas 500 Eur atlygis.
Pajamos priskiriamos A klasei, nes vadovas ne
MB narys.
Išmokant atlygį išskaičiuojamas 15 proc. GPM
(500 x 0,15 =75). Išmokama 425 Eur (500 – 75).

Pajamų klasifikavimas
A klasės pajamoms priskiriama (22 str. 2 d.)
Iš Lietuvos
vieneto,

užsienio vieneto
per nuolatinę
buveinę,
nenuolatinio
Lietuvos
gyventojo per jo
nuolatinę bazę

gyventojo
gautos pajamos

(tęsinys)
• dovanos, prizai, laimėjimai,
• stipendijos,
• pensijos ir rentos,
• turto (bet kokio) nuomos pajamos,
• nenukirsto miško, apvaliosios medienos,
netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamos
(individualios ir ne individualios veiklos),
• nenuolatinių gyventojų neribotos civilinės
atsakomybės dalyvių ir nenuolatinių gyventojų
mažųjų bendrijų narių pajamos, gautos iš šių
vienetų,
• nenuolatinių gyventojų pajamos už parduotą
nekilnojamąjį ir kilnojamąjį Lietuvoje registruotiną
daiktą,
• palūkanos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams,
• palūkanos nuolatiniams Lietuvos gyventojams,
išmokėtos iki 2013-12-31.
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Pajamų klasifikavimas
Pavyzdys
Įmonė iš ūkininko, PVM mokėtojo, išsinuomojo
statybinius mechanizmus ir įrangą.
15 proc. dydžio GPM turi būti išskaičiuojamas nuo
pagal PVM sąskaitą faktūrą gyventojui išmokėtos
sumos be PVM.

9

Pajamų klasifikavimas
Pavyzdys
 Įmonė pirko apvaliąją medieną iš gyventojo,
vykdančio individualią veiklą pagal pažymą.
Išskaičiuojamas 5 proc. dydžio GPM.
 Įmonė iš gyventojo, miško savininko, pirko
statųjį mišką.
Išskaičiuojamas 15 proc. dydžio GPM.
10

Pajamų klasifikavimas
A klasės pajamoms priskiriama (22 str. 2 d.)
su darbo santykiais susijusios pajamos

sporto veiklos pajamos

Iš nuolatinio
Lietuvos
gyventojo
gautos

atlikėjų veiklos pajamos
palūkanos
honorarai
netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamos
(individualios ir ne individualios veiklos)
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Pajamų klasifikavimas
Pavyzdys
Individualią veiklą vykdantis gyventojas gavo
paskolą iš kito gyventojo. Sutartyje numatytos
palūkanos.
Gyventojas, išmokėdamas palūkanas, kaip
mokestį išskaičiuojantis asmuo, privalo išskaičiuoti
ir sumokėti į biudžetą 15 proc. dydžio GPM
ir deklaruoti išmokėtas A klasės pajamas bei
išskaičiuotą GPM.
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Pajamų klasifikavimas
B klasės pajamoms priskiriamos visos A klasei
nepriskirtos pajamos, pvz.:
 azartinių lošimų ir loterijų laimėjimai;
 nuolatinio Lietuvos gyventojo, neribotos civilinės atsakomybės
vieneto dalyvio pajamos, gautos iš šio vieneto;
 nuolatinio Lietuvos gyventojo, mažosios bendrijos nario iš šios
bendrijos gautos pajamos;
 nuo 2014-01-01 nuolatinių Lietuvos gyventojų gautos palūkanos,
išskyrus gautas iš gyventojo;
 pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ir išvestinių finansinių
priemonių realizavimo;
 žemės ūkio produkcijos pardavimo pajamos;
 miško gėrybių pardavimo pajamos;
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Pajamų klasifikavimas
B klasės pajamos (tęsinys):
 kito neregistruotino turto pardavimo pajamos
(įrengimų, įrankių, baldų, technikos, meno kūrinių ir
pan.);
 nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamos už parduotą
nekilnojamąjį turtą (pastatai, statiniai, žemė);
 nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamos už parduotą
kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui privaloma
registracija (pvz., transporto priemonės);
 atlygis, gautas už paslaugas, suteiktas pagal žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugų kvitą;
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Pajamų klasifikavimas
B klasės pajamos (tęsinys):
 individualios veiklos pagal pažymą pajamos, tarp jų
išmokėtos advokatams, notarams, antstoliams ir jų
padėjėjams, išskyrus individualios veiklos pajamas,
kurios priskiriamos A klasei (t. y. sportininkų, atlikėjų,
nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų
metalų laužo pardavimo, taip pat išmokėtos darbdavio);
 individualios veiklos pagal verslo liudijimą pajamos, jeigu
tokios rūšies verslo liudijimas suteikia teisę teikti
paslaugas įmonėms
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Pajamų klasifikavimas
Pavyzdys
Įmonė Vokietijoje įsigijo automobilį iš nuolatinio
Vokietijos gyventojo už 3 000 eurų.
Išmoka nenuolatiniam Lietuvos gyventojui
priskiriama B klasės pajamoms ir nėra pajamų
mokesčio objektas Lietuvoje, nes perkamas
automobilis nėra registruotas Lietuvoje.

Pajamų mokesčio sumokėjimo terminai
Nuo išmokų, išmokėtų iki mėnesio 15 dienos, išskaičiuotas
GPM turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio 15 dienos

Nuo išmokų, išmokėtų po mėnesio 15 dienos, išskaičiuotas
GPM turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės
dienos
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Pajamų mokesčio sumokėjimo terminai
Kai darbo užmokestis (toliau – DU) mokamas dalimis
DU mokėjimo terminas
Avansas → paskutinė DU
dalis išmokama per kito
mėnesio 10 darbo dienų

Avansas → paskutinė DU
dalis, neišmokama per kito
mėnesio 10 darbo dienų

GPM sumokėjimo terminas
Iki mėnesio, kurį išmokėta paskutinė DU
dalis, 15 d. (išskyrus už gruodžio mėn.
mokamą DU)
Avansas: iki mėnesio, kurį išmokėtas
avansas, 15 d. arba paskutinės d.
(priklausomai nuo to, kada mokėtas
avansas)
kita DU dalis: iki mėnesio, kurį išmokėta
kita DU dalis, 15 d. arba paskutinės d.
(priklausomai nuo to, kada mokėta kita
DU dalis)
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
A klasės pajamos

Su darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais
susijusios pajamos
Apskaičiuojant GPM taikomas
NPD ir PNPD

15 proc. GPM tarifas

Kitos A klasės pajamos
Apskaičiuojant GPM NPD ir
PNPD netaikomas

• 15 proc.,
• 5 proc. individualios veiklos
pajamoms (išskyrus laisvųjų
profesijų veiklą) ir ne individualios
veiklos pajamoms, gautoms
pardavus netauriųjų metalų laužą
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai





Nuolatiniams Lietuvos gyventojams NPD taikomas:
pagal rašytinį darbuotojo prašymą;
tik toje darbovietėje (jeigu dirba keliose – tik vienoje iš jų),
kurioje pateiktas darbuotojo prašymas taikyti NPD;
pateikus dokumentus, patvirtinančius teisę į didesnį arba
papildomą NPD;
tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams kas mėnesį NPD
netaikomas. Nepritaikytą metinį NPD nenuolatiniai Lietuvos
gyventojai gali prisitaikyti pateikdami metinės pajamų
mokesčio deklaracijos GPM309 formą.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Mėnesio NPD taikymas nuo 2016 m. sausio 1 d.:


gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios pajamos
per mėnesį neviršija minimalios mėnesinės algos
(MMA), galiojusios einamųjų kalendorinių metų
sausio 1 dieną, taikomas 200 Eur NPD



2016-01-01 galiojanti MMA yra 350 Eur.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
 Gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios
pajamos per mėnesį viršija MMA, galiojusią
einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną,
NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
 NPD = 200 – 0,34 x (mėnesio su darbo
santykiais susijusios pajamos – MMA,
galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio
1 dieną, vienas dydis)
 Nuo 2016 m. mėnesio NPD darbuotojui
netaikomas, jeigu jo su darbo santykiais
susijusios pajamos yra 938,23 Eur per mėnesį ir
didesnės.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc.
darbingumo lygis, pensininkams – didelių
specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems
nustatytas sunkus neįgalumo lygis
Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.
darbingumo lygis, pensininkams – vidutinis
specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems
nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis

• 270 Eur

• 210 Eur

 Šio NPD taikymas nepriklauso nuo gaunamų pajamų dydžio.
 Atsiradus arba pasibaigus teisei į didesnį NPD, šis dydis
pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba
pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų.
23

NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Pavyzdys
 Darbuotojo DU 350 Eur, todėl taikytinas mėnesio NPD –
200 Eur. GPM skaičiuojamas: 150 Eur (350 – 200) x 15
proc. = 22,50 Eur
 Darbuotojui vasario mėn. apskaičiuotas DU 590 Eur.
Mėnesio NPD apskaičiuojamas taip:
1) 590 – 350 = 240 Eur
2) 240 x 0,34 (koeficiento) = 81,60 Eur
3) 200 – 81,60 = 118,40 Eur NPD
 Darbuotojo mėnesio DU – 190 Eur, todėl taikytinas
mėnesio NPD – 190 Eur. GPM į biudžetą mokėti nereikia.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
 Apskaičiuojant taikytiną mėnesio NPD, būtina atsižvelgti į
visas kas mėnesį mokamas išmokas, susijusias su darbo
santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.
 Prie mėnesio DU sumos, lemiančios darbuotojui taikytiną
mėnesio NPD, priskiriama: darbo užmokestis, priedai,
premijos, ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas,
kompensacija už nepanaudotas atostogas, išmokos už
viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis ir
pan., atlyginimas už atostogas, teisės aktų nustatytus
dydžius viršijantys dienpinigiai, ir visi kiti papildomi
uždarbiai bei kitos nuolatinio pobūdžio išmokos bet kokiu
būdu tiesiogiai darbdavio išmokamos darbuotojui už jo
atliekamą darbą.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
 Taip pat prie mėnesio DU sumos, lemiančios mėnesio
NPD, priskiriamos pajamos natūra, pvz.: darbuotojo
gauta nauda dėl beprocentinės paskolos, lengvatine
kaina įsigyta produkcija, gyventojo naudai sumokėtos
(apmokestinamos) gyvybės draudimo įmokos,
darbuotojo gauta nauda už automobilio naudojimą
asmeniniais tikslais ir kt.
 Apmokestinamosioms pajamoms priskiriamos dovanos,
prizai, pašalpos ir kitokios nenuolatinio pobūdžio
išmokos, neįskaičiuojamos į mėnesio darbo užmokestį,
tačiau įskaičiuojamos į metines su darbo santykiais ar jų
esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas,
lemiančias metinio NPD taikymą.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
 NPD taikymo tikslais – ligos, motinystės, motinystės
(tėvystės) pašalpos priskiriamos su darbo santykiais
susijusioms pajamoms.
 Gavus duomenis iš SODROS apie išmokėtą ligos
pašalpą, darbdaviui rekomenduojama taikytiną NPD ir
pajamų mokestį perskaičiuoti (sudėjus atitinkamo
mėnesio DU ir ligos pašalpą), nes dėl pašalpos gavimo
pasikeičia taikytinas NPD.

 SODROS informacija apie pašalpas skelbiama
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos portale.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
tęsinys
 GPM suma perskaičiuojama už tą mėnesį, už kurį
darbuotojas gavo ir DU, ir ligos pašalpą.
 Deklaracijoje FR0572 duomenys apie priklausančią
sumokėti GPM sumą įrašomi į to mėnesio, kurį
atliekamas perskaičiavimas, deklaraciją (19 arba 20
laukelį).
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
 Kai darbovietėje yra taikomas NPD, o gyventojui
žinoma, kad jam priklausantis metinis NPD dėl
kitų gaunamų apmokestinamųjų pajamų bus
mažesnis už darbdavio pritaikytą NPD sumą, jis
gali pateikti prašymą netaikyti ar taikyti mažesnį
NPD ar taikyti NPD ne visus kalendorinius
metus.
 Nepanaudotu NPD ar jo dalimi gyventojas gali
pasinaudoti mokestiniam laikotarpiui pasibaigus,
iki kitų metų gegužės 1 d., pateikęs metinės
pajamų deklaracijos GPM308 formą.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Pavyzdys
Gyventojas dirba dviejose įmonėse ir per mėnesį
gauna:
Vienoje darbovietėje – 700 Eur
Taikytinas NPD – 81 Eur
200 – 0,34 x (700 – 350)

Kitoje darbovietėje – 100 Eur
NPD netaikomas

Gyventojo mėnesio pajamos: 700 + 100 = 800 Eur
Apskaičiuojamas NPD: 200 – 0,34 x (800 – 350) = 47 Eur
Taigi, pagrindinėje darbovietėje gyventojas galėtų rašyti prašymą,
kad jam būtų taikomas tik 47 Eur NPD, kad pasibaigus metams ir
perskaičiavus metinį NPD, jam neatsirastų prievolės primokėti GPM
skirtumą
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
 PNPD taikomas auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 m.,
taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal
bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma
kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku,
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais.
 Visą Lietuvos bendrojo ugdymų mokyklų sąrašą galima
rasti adresu www.aikos.smm.lt.
 PNPD taikomas pateikus laisvos formos prašymą ir
teisę į PNPD patvirtinančius dokumentus gyventojo
pasirinktoje pajamų, susijusių su darbo santykiais,
gavimo vietoje (jeigu taikomas NPD – ten kur taikomas
NPD).
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
 Už kiekvieną auginama vaiką (įvaikį) nuolatiniam
Lietuvos gyventojui yra taikomas 120 Eur PNPD.
 Mokestiniu laikotarpiu PNPD suma dalijama kiekvienam
iš tėvų per pusę.
 Jeigu gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas (pvz.:
yra našlys (našlė), išsituokęs, su kuriuo teismo
sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta,
nesusituokęs ir vaiką auginantis vienas), jam taikomas
visas PNPD.
 PNPD netaikomas: vaikų globėjams ir rūpintojams bei
nenuolatiniams Lietuvos gyventojams.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Pavyzdžiai
 Dirbantys tėvai faktiškai augina du nepilnamečius vaikus.
Taikytinas PNPD yra lygus 240 Eur. Kiekvienam iš tėvų
taikomas mėnesio PNPD – po 120 Eur.
 Mama viena (išsituokusi) augina 2 vaikus iki 18 metų. Jai
taikomas visas mėnesio PNPD 240 Eur.
 Darbuotojas (santuokoje) faktiškai augina tris vaikus: du –
iki 18 metų ir vieną – 19 metų, besimokantį profesinėje
mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Jam gali būti
taikomas 180 Eur PNPD per mėnesį (po 60 Eur už
kiekvieną vaiką).
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Pavyzdys
Motina iš pirmosios santuokos augina 18 metų vaiką, kuris mokosi
pagrindinėje mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Taip pat
augina 3 metų vaiką kartu su antruoju sutuoktiniu, šio vaiko tėvu.
Pirmojo vaiko antrasis sutuoktinis nėra įvaikinęs.
Motinai darbovietėje gali būti pritaikytas 180 Eur dydžio PNPD per
mėnesį:
- 120 Eur už pirmąjį vaiką – PNPD taikymo tikslais laikoma, kad šį
vaiką ji augina viena;
- 60 Eur (120 Eur /2) už antrąjį vaiką, auginamą santuokoje kartu su
vaiko tėvu.

Sutuoktiniui priklausantis PNPD už vieną auginamą vaiką yra 60 Eur
(120 Eur /2).
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Atsiradus arba pasibaigus teisei į PNPD, šis dydis
pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu
atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų

Pavyzdžiui
 Gyventojo auginamam vaikui 2016 m. vasario 9 d.
sukako 18 metų ir jis mokykloje nebesimoko. Darbdavys
PNPD nustoja taikyti nuo kovo mėn.
 Gyventojui, santuokoje auginančiam vaiką iki 18 metų,
taikomas 60 Eur PNPD per mėnesį. 2016 m. vasario 3
d. gimė antras vaikas. Didesnis – 120 Eur PNPD
pradedamas taikyti kovo mėn. gautoms pajamoms.

35

NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Taikytiną mėnesio NPD sumą lemia visa DU, išmokamo
už atitinkamą mėnesį, suma (išskyrus gruodžio mėn. išmokas)

Pavyzdys
Darbuotojui 2016 m. sausio mėn. priskaičiuotą 800 Eur DU
darbdavys mokėjo dalimis: I dalį (300 Eur) išmokėjo sausio 20 d., II
dalį (500 Eur) – vasario 3 d. Darbuotojas santuokoje augina vieną
vaiką iki 18 metų.
Šiam darbuotojui sausio mėn. taikytinas NPD lygus 47 Eur = 200 –
0,34 x (800 – 350) ir 60 Eur PNPD.
Šiuo atveju, vasario 3 d. išmokant DU II dalį, mokėtinas GPM
apskaičiuojamas taip:
GPM = (800 – 47 – 60) x 15 proc. = 103,95 Eur
Kadangi II DU dalis išmokėta per kito mėnesio 10 darbo dienų, tai
sausio mėn. išmokėto avanso apmokestinti nereikia.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Pavyzdys
 2016 m. sausio mėn. DU 550 Eur mokamas dalimis: I
dalis (250 Eur) – sausio 20 d., II dalis (300 Eur) –
vasario 17 d.
 Sausio mėn. DU I dalis (250 Eur), išmokėta sausio 20 d.,
apmokestinama pajamų mokesčiu ir jai galėtų būti
taikomas sausio mėn. NPD (200 Eur).
 GPM apskaičiuojamas taip: (250 – 200) x 15 proc. = 7,50
Eur ir sumokamas į biudžetą iki sausio mėn. paskutinės
dienos.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
tęsinys
 Vasario 17 d., išmokant sausio mėn. DU II dalį (300
Eur), apskaičiuojamas taikytinas sausio mėn. NPD,
atsižvelgiant į visą sausio mėn. DU (550 Eur):
NPD = 200 – 0,34 x (550 – 350) = 132 Eur
 Todėl, išmokant II sausio mėn. DU dalį turi būti
perskaičiuojamas GPM nuo viso sausio mėn.
atlyginimo: GPM = (550 – 132) x 15 proc. = 62,70 Eur
 Nuo II sausio mėn. DU dalies (300 Eur) išskaičiuojamas
55,20 Eur (62,70 – 7,50) GPM ir sumokamas iki vasario
mėn. paskutinės dienos.

38

NPD ir PNPD taikymo ypatumai
tęsinys
Tam, kad nereikėtų perskaičiuoti NPD, GPM gali būti
apskaičiuojamas ir taip:
 sausio mėn. DU I dalis (250 Eur), išmokėta sausio 20 d.,
apmokestinama GPM netaikant sausio mėn. NPD;
 apskaičiuojamas GPM: 250 x 15 proc. = 37,50 Eur ir
sumokamas į biudžetą iki sausio mėn. paskutinės
dienos.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
tęsinys
 Vasario 17 d., išmokant II sausio mėn. DU dalį (300
Eur), apskaičiuojamas taikytinas sausio mėn. NPD,
atsižvelgiant į visą sausio mėn. DU (550 Eur):
NPD = 200 – 0,34 x (550 – 350) = 132 Eur
 Nuo II sausio mėn. DU dalies išskaičiuojamas GPM
taikant sausio mėn. NPD: (300 – 132) x 15 proc. =
25,20 Eur ir sumokamas iki vasario mėn. paskutinės
dienos.
 Bendra sumokėta GPM suma nuo sausio mėn. DU yra
62,70 Eur (37,50 Eur sausio mėn. + 25,20 Eur vasario
mėn.).
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
NPD taikymas išmokant darbo užmokestį už kelis
mėnesius
 Išmokant atlyginimą už einamuosius metus,
nepriklausomai, ar už keletą vienas paskui kitą einančių
mėnesių, ar atskirus mėnesius, kiekvienam mėnesiui
tenkantis DU apmokestinamas atskirai taikant to mėnesio,
už kurį išmokamas darbo užmokestis, NPD, jeigu tų
mėnesių NPD nebuvo pritaikyti. Jeigu buvo pritaikytas, jį
reikia perskaičiuoti.
 Tačiau, išmokant praėjusių metų DU, taikomas
išmokėjimo mėnesio NPD, neatsižvelgiant į tai, už kiek
mėnesių išmokamas atlyginimas.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Pavyzdys
 Darbuotojo mėnesio DU yra 350 Eur, taikomas 200
Eur NPD. Darbdavys apskaičiuotą sausio ir vasario
mėn. DU išmoka kartu su kovo mėn. DU.
 Kadangi DU išmokamas už ilgesnį kaip vienas
mėnuo laikotarpį, tai kiekvienam mėnesiui tenkantis
DU apmokestinamas atskirai, taikant kiekvieno
mėnesio 200 Eur NPD.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
tęsinys
 GPM apskaičiuojamas taip:
sausio mėn.: (350 – 200) x 15 proc. = 22,50 Eur
vasario mėn.: (350 – 200) x 15 proc. = 22,50 Eur
kovo mėn.: (350 – 200) x 15 proc. = 22,50 Eur
 Bendra GPM suma, nuo visos kovo mėn. išmokėtos už
tris mėnesius DU sumos, yra 67,50 Eur.
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Gruodžio mėn. atlyginimas
 Išmokant gruodžio mėn. DU, GPM turi būti apskaičiuotas
nuo per tą mėnesį išmokėtų dalių sumos.
 Jeigu gruodžio mėn. DU dalis (avansas) mokama
gruodžio mėn., tai jam taikomas gruodžio NPD.
 Nepritaikytas gruodžio mėn. (ar praėjusių metų bet kurio
kito mėnesio) NPD ir PNPD neperkeliamas į kitus
metus.
 Išmokant praėjusių metų DU, taikomas išmokėjimo
mėnesio NPD, neatsižvelgiant į tai, už kiek mėnesių
išmokamas DU.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Pavyzdys

Darbo užmokestis 500 Eur mokamas dalimis:
2015 m. gruodžio 20 d. išmokėta gruodžio mėn. I DU
dalis – 200 Eur;
2016 m. sausio 7 d. išmokėta 2015 m. gruodžio mėn. II
DU dalis – 300 Eur;
2016 m. sausio 26 d. išmokėta sausio mėn. I DU dalis
– 200 Eur;
2016 m. vasario 6 d. išmokėta sausio mėn. II DU dalis
– 300 Eur.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
tęsinys

apskaičiuojamas NPD ir GPM:
2015 m. gruodis:
avansui 200 Eur taikytinas gruodžio NPD yra
166 Eur;
nuo avanso išskaičiuojamas 5,10 Eur GPM
(200 – 166 x 15 proc.);
GPM reikia sumokėti iki 2015 m. gruodžio 31 d.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
tęsinys
2016 m. sausis:
 gruodžio mėn. II DU daliai, išmokėtai 2016 m. sausio 7 d.,
NPD netaikomas ir GPM skaičiuojamas nuo visos 300 Eur
sumos: 300 x 15 proc. = 45 Eur (sumokama iki 2016 m.
sausio 15 d.).
 Nuo sausio mėn. DU I dalies, išmokėtos sausio 26 d.,
GPM neišskaičiuojamas, nes sausio mėn. DU II dalis
išmokama per kito mėnesio 10 darbo dienų.
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
tęsinys
2016 m. vasaris
 GPM nuo sausio mėn. visos DU sumos (500 Eur) išskaičiuojamas ir
NPD, tenkantis sausiui, pritaikomas vasario 6 d. išmokant sausio
mėn. DU II dalį.
 Apskaičiuojant taikytino sausio mėn. NPD sumą, reikia atsižvelgti į
visas sausio mėn. pajamas (300 + 200 + 300 = 800 Eur) ir
perskaičiuoti GPM pritaikius NPD.
 Sausio mėn. NPD: 200 – 0,34 x (800 – 350) = 47 Eur
Mokėtinas GPM: (800 – 47) x 15 proc. = 112,95 Eur
 Dalis pajamų mokesčio (nuo gruodžio mėn. DU II dalies, išmokėtos
sausio 7 d.) buvo sumokėta (45 Eur ). Todėl nuo sausio mėn. DU
sumos iki vasario 15 d. turi būti sumokėta 68 Eur (113 – 45).
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NPD ir PNPD taikymo ypatumai
Pavyzdys
Kai DU už praėjusį mėnesį (įskaitant gruodžio mėn.)
mokamas jam pasibaigus, vieną kartą.
2016 m. sausio 10 d. darbuotojui išmokamas DU už
2015 m. gruodžio mėn., t. y. praėjusio mokestinio
laikotarpio priskaičiuotas DU – 450 Eur
 taikomas sausio mėn., t. y. išmokėjimo mėnesio NPD:
200 – 0,34 x (450 – 350) = 166 Eur
 apskaičiuojamas GPM:
(450 – 166) x 15 proc. = 42,60 Eur
 GPM sumokamas iki 2016 m. sausio 15 d.
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Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės
pajamų deklaracija FR0572
MIA, per mėnesį išmokėjęs apmokestinamąsias A
klasės išmokas, teikia:
mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės
pajamų deklaracijos FR0572 formą ir jos
priedus FR0572A, FR0572U (4 versija) (toliau –
deklaracija FR0572) – iki kito mėnesio 15 d.
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Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės
pajamų deklaracija FR0572
Deklaracijoje FR0572 deklaruojamos per mėnesį
išmokėtos apmokestinamosios A klasės išmokos ir
nuo jų išskaičiuotas pajamų mokestis.
Deklaracijos FR0572 neprivaloma pateikti:
 jei MIA per mėnesį neišmokėjo jokių A klasės išmokų;
 per mėnesį išmokėjo tik neapmokestinamąsias A klasės
išmokas, (tokios išmokos deklaruojamos metinės
deklaracijos FR0573 formoje, jeigu nepatenka į
nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų
sąrašą).
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Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės
pajamų deklaracija FR0572
Pavyzdys
Sausio mėn. DU mokamas dalimis. I dalis (avansas)
išmokėta sausio 20 d., o II dalis – vasario 10 d. Per sausio
mėn. kitų A klasės išmokų gyventojams įmonė nemokėjo.
 Sausio mėn. deklaracijoje nurodomas išmokėtas sausio
mėn. avansas. Deklaracija pateikiama iki vasario 15 d.
 Vasario mėn. deklaracijoje nurodoma išmokėta II sausio
mėn. DU dalis (jeigu išmokėtas ir vasario mėn. avansas,
tai deklaruojama bendra suma) ir nuo viso sausio mėn.
DU išskaičiuotas GPM. Vasario mėn. deklaracija
pateikiama iki kovo 15 d.

52

Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas
Deklaraciją FR0572 sudaro:
deklaracijos FR0572 pagrindinė dalis – įrašoma bendra
išmokėtų išmokų suma ir išskaičiuotas GPM.
Priedai:
FR0572A – pildomas, kai nuolatiniams Lietuvos
gyventojams išmokamos kitos, nei su darbo santykiais
susijusios, apmokestinamosios A klasės išmokos.
FR0572U – pildomas, kai nenuolatiniams Lietuvos
gyventojams išmokamos išmokos už jų parduotą kilnojamąjį
Lietuvoje registruotiną turtą, nekilnojamąjį daiktą, esantį
Lietuvoje, individualios veiklos pajamos už apvaliąją
medieną ir netauriųjų metalų laužą.
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Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas
FR0572 pildymas:
 9 laukelyje įrašomi mokestiniai metai,
 10 laukelyje – mėnuo, kurį išmokėtos A klasės išmokos
deklaruojamos,
 11 laukelyje – darbuotojų skaičius. Turi būti įrašomas
darbuotojų (dirbančių pagal darbo sutartį) skaičius
paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną. Nurodomi
visi darbuotojai, neatsižvelgiant į tai, ar buvo išmokėtos
išmokos, ar ne. Į šį skaičių neįtraukiami darbuotojai,
esantys motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės)
atostogose.
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FR0572 pildymas:
 A dalies 18 laukelyje turi būti įrašoma bendra per ataskaitinį
mėnesį išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų
suma, įskaitant išmokas už 2 pirmąsias nedarbingumo
dienas, neatėmus GPM, NPD, PNPD ir socialinio draudimo
įmokų.
 A dalies 19–20 laukeliuose – nuo išmokų, įrašytų 18
laukelyje, išskaičiuota arba MIA lėšomis sumokėta GPM
suma: 19 laukelyje – kai išmokos išmokėtos iki mėnesio 15
d., 20 laukelyje – kai išmokos išmokėtos po mėnesio 15 d.
Jei GPM nebuvo išskaičiuotas ar nebuvo sumokėtas MIA
lėšomis – įrašomas 0.
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Pavyzdys
 Įmonė 3 darbuotojams DU moka vieną kartą per mėnesį.
2016 m. sausio mėn. atlyginimą 1 800 Eur (3
darbuotojams po 600 Eur) išmokėjo vasario 5 d.
Pritaikius darbuotojams sausio mėn. NPD (115 Eur),
įmonė išskaičiavo 218,25 Eur GPM.
 Šiuo atveju vasario mėn. (mėnesio, kurį išmokėtos
išmokos) deklaracijos 18 laukelyje nurodoma 1 800 Eur
suma, 19 laukelyje – 218 Eur suma, o 20 laukelyje – 0.
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Pavyzdys
Įmonėje 2016 m. DU išmokamas dalimis: I dalis
(avansas) – 25 d., II dalis – iki kito mėn. 10 d.
Sausio 10 d. išmokėta apskaičiuota gruodžio mėn. DU II
dalis – 1158,48 Eur, pajamų mokestis – 173,77 Eur.
Sausio 25 d. išmokėtas sausio mėn. avansas – 750 Eur,
pajamų mokestis – 0.
Sausio 31 d. įmonė darbuotojui padovanojo piniginę
dovaną – 120 Eur. Darbuotojo dovana apmokestinama
kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, GPM – 18
Eur.
Pildoma sausio mėn. deklaracijos FR0572 forma: 18
laukelis – 2 028,48 Eur (1 158,48 + 750 + 120), 19
laukelis – 174 Eur, 20 laukelis – 18 Eur.
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Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas
Bankrutuojančios įmonės darbuotojams išmokamo, iš
Garantinio fondo lėšų gauto, DU deklaravimas:
atsižvelgiant į tai, kad šios lėšos įmonei perduodamos
be GPM, socialinio draudimo ir PSD įmokų sumų, į
deklaracijos 18 laukelį turi būti įrašomas DU suma prie jo
pridėjus į biudžetą mokėtiną GPM, socialinio draudimo
įmokų ir PSD įmokų sumas. Atitinkamai 19 ar 20
laukeliuose įrašoma išskaičiuota GPM suma.
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Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas
B dalies 21 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį
mėnesį išmokėtų kitų A klasės išmokų (išskyrus išmokas
už gyventojų parduotą turtą), neatėmus GPM, suma (pvz.:
nuompinigiai, autoriniai atlyginimai, išmokos pagal paslaugų
sutartis, dividendai, išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos
nariams, sporto ir atlikėjų veiklos ir kt.).

B dalies 22–23 laukeliuose išskaičiuota arba MIA lėšomis
sumokėta GPM suma nuo išmokų, įrašytų 21 laukelyje: 22
laukelyje – kai išmokėta iki mėnesio 15 d., 23 laukelyje – kai
išmokėta po mėnesio 15 d. Jei GPM nebuvo išskaičiuotas ar
nebuvo sumokėtas MIA lėšomis – įrašomas 0.
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B dalies 24 laukelyje įrašoma per ataskaitinį mėnesį už parduotą
turtą išmokėtų išmokų, neatėmus GPM, suma. Ši suma turi
sutapti su FR0572A priedo A6 laukelių pagal pajamų rūšies 14 ir
15 kodus ir FR0572U priedo U7 laukelių bendra suma.
B dalies 25–26 laukeliuose – nuo 24 laukelyje įrašytos išmokų
sumos išskaičiuota arba MIA lėšomis sumokėta GPM suma: 25
laukelyje – kai išmokos išmokėtos iki mėnesio 15 d., 26 laukelyje
– po mėnesio 15 d. Jei GPM nebuvo išskaičiuotas ar nebuvo
sumokėtas MIA lėšomis, įrašomas 0.
B dalies 27 ir 28 laukeliai – nepildomi.
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 FR0572A priede deklaruojamos (pagal asmenis) visos
nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mėnesį
išmokėtos apmokestinamosios A klasės išmokos,
išskyrus su darbo santykiais susijusias išmokas (žymimas
01 kodu) ir ligos, motinystės, tėvystės pašalpas, kurias
moka SODRA (žymimas 03 kodu).

 Baigtinis FR0572A priede deklaruojamų A klasės išmokų ir
jų kodų sąrašas pateikiamas šios deklaracijos pildymo
taisyklių 1 priede (nuo 2016-01-01 naujas pajamų rūšies
kodas „75“ – Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios
sumokėtas įmokas).
• Neapmokestinamosios A klasės išmokos ir išmokos,
susijusios su darbo santykiais bei ligos, motinystės,
tėvystės pašalpos, deklaruojamos (pagal asmenis) metinės
deklaracijos FR0573 formoje.
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Pavyzdys
Įmonė išmokėjo:
vasario 10 d. darbo užmokesčio 3 500 Eur, GPM – 525 Eur
(deklaruojama FR0572 pagrindiniame lape);
vasario 10 d. įteikta 130 Eur vertės dovana įmonės
akcininkui (ne darbuotojui), GPM – 19,50 Eur sumokėtas
įmonės lėšomis (deklaruojama FR0572A priede);
vasario 15 d. įmonės darbuotojui, vykdančiam individualią
veiklą pagal pažymą, už vertimo paslaugas 140 Eur, GPM –
21 Eur (deklaruojama FR0572A priede);
vasario 29 d. gyventojui už patalpų nuomą 300 Eur, GPM –
45 Eur (deklaruojama FR0572A priede).

64

Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas

65

Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas

Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas
Pavyzdys
 Vasario 5 d. darbuotojui išmokėtas priskaičiuotas sausio
mėn. darbo užmokestis – 1 400 Eur, išskaičiuotas pajamų
mokestis – 210 Eur.
 Vasario 25 d. darbuotojui išmokamas vasario mėn.
avansas – 300 Eur, išskaičiuotas pajamų mokestis – 45
Eur. Likusi vasario mėn. atlyginimo dalis bus sumokėta
kovo 17 d.
 Įmonė nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėjo išmokas
už iš jo įsigytą turtą – apvaliąją medieną: vasario 1 d.
išmokėta viena dalis – 600 Eur, išskaičiuotas pajamų
mokestis – 90 Eur, o vasario 18 d. likusi dalis – 700 Eur,
išskaičiuotas pajamų mokestis – 105 Eur.
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Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas












Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos iš šaltinio
Lietuvoje, laikomos pajamų mokesčio objektu Lietuvoje:
su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios
pajamos;
palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės
vertybinius popierius;
pajamos iš paskirstytojo pelno ir išmokos valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams;
honoraras;
pajamos už nekilnojamojo daikto, esančio Lietuvoje, nuomą ir
pardavimą;
sporto ir atlikėjų veiklos pajamos;
kilnojamojo (kuriam privaloma teisinė registracija Lietuvoje) daikto
pardavimo pajamos;
kompensacijos už autorių ar gretutinių teisių pažeidimus;
per nuolatinę bazę vykdomos individualios veiklos pajamos.
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FR0572U priedas pildomas, kai nenuolatiniams Lietuvos
gyventojams išmokamos A klasės apmokestinamosios išmokos:
 už jų parduotą ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam
privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti)
įregistruotas Lietuvoje (kodas 16);
 už jų parduotą nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje (kodas 10, 17,
18);
 vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę, už parduotą
nenukirstą mišką, apvaliąją medieną (kodas 14) ir netauriųjų metalų
laužą (kodas 15).

Pildoma tiek eilučių, kiek yra daiktų ir skirtingų pajamų mokesčio
sumokėjimo terminų.
Kitos A klasės išmokos (pvz., apmokestinamosios išmokos, kurios
laikomos pajamų mokesčio objektu Lietuvoje, išmokos, kurios
nelaikomos pajamų mokesčio objektu Lietuvoje, išmokos
priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms) pagal asmenis
deklaruojamos metinės deklaracijos FR0573U priede.
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 Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos su darbo
santykiais susijusios pajamos ir pajamų mokestis
deklaruojamas ta pačia tvarka kaip ir išmokėtos
nuolatiniam Lietuvos gyventojui, t. y. įrašomos bendros
sumos FR0572 formos A dalies 18–20 laukeliuose.
 Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos kitos A
klasės išmokos (išskyrus išmokas už parduotą turtą),
kurios laikomos pajamų mokesčio objektu Lietuvoje, ir
nuo jų išskaičiuotas pajamų mokestis deklaruojamas
įrašant bendras sumas FR0572 formos B dalies 21–
23 laukeliuose.
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Deklaracijos U priedo U5 laukelyje turi būti įrašomas:
 nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (kodas) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar
Mokesčių mokėtojų registre arba
 PVM mokėtojo kodas (nurodomas su prefiksu LT, pvz.:
LT000000000000), jeigu pagal išrašytą dokumentą negalima
nustatyti identifikacinio numerio (kodo), o tik PVM mokėtojo kodą,
arba
 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris (tarp
dokumento serijos ir numerio simbolių paliekamas vienas tuščias
langelis) tais atvejais, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas neturi
mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo) ir (ar) negali būti
nurodomas jo PVM mokėtojo kodas
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U5.1 laukelyje įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo
identifikavimo kodas, nurodytas U5 laukelyje:
1 – kai U5 laukelyje nurodytas mokesčių mokėtojo
asmens kodas;
2 – kai U5 laukelyje nurodytas PVM mokėtojo kodas;
3 – kai U5 laukelyje nurodytas asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento serija ir numeris.

U21 laukelyje įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo
gimimo data.
U11 laukelyje nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo
mokesčių mokėtojo kodas užsienio valstybėje, kurios
rezidentu jis yra. Jeigu gyventojas tokio kodo neturi arba
negali jo nurodyti, šis laukelis gali būti nepildomas.
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Pavyzdys
Įmonė nenuolatiniam Lietuvos gyventojui 2016 m. vasario 3 d.
išmokėjo 60 000 Eur už iš jo įsigytas Lietuvoje esančias
komercines patalpas. Išskaičiuotas pajamų mokestis – 9 000 Eur.
Taip pat įmonė vasario 17 d. kitam nenuolatiniam Lietuvos
gyventojui išmokėjo 1 000 Eur palūkanas už suteiktą paskolą,
nuo kurių išskaičiavo 10 proc. pajamų mokestį – 100 Eur.
60 000 Eur išmoka už nekilnojamojo turto pardavimą nurodoma
deklaracijos FR0572 B dalies 24 laukelyje, išskaičiuotas pajamų
mokestis – 25 laukelyje, ir pildomas FR0572U priedas.
1 000 Eur dydžio palūkanų išmokos nurodomos deklaracijos
FR0572 B dalies 21 laukelyje, išskaičiuotas pajamų mokestis –
23 laukelyje. (Taip pat deklaruojamos FR0573U priede).
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Deklaracijos FR0572 ir jos priedų pildymas
Deklaracijoje FR0572 deklaruojamas pajamų
mokestis turi būti sumokamas tokiais įmokų
kodais:
 1311 – įrašytas deklaracijos FR0572 formos A dalies
19 ir 20 laukeliuose (nuo su darbo santykiais susijusių
pajamų);
 1411 – įrašytas deklaracijos FR0572 formos B dalies
22 ir 23 laukeliuose (nuo su darbo santykiais
nesusijusių pajamų);
 1421 – įrašytas deklaracijos FR0572 formos B dalies
25 ir 26 laukeliuose (nuo turto pardavimo pajamų).
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Deklaracijos FR0572 tikslinimas
Tikslinant praėjusių laikotarpių (mėnesių) duomenis yra
teikiama naujai užpildyta deklaracija FR0572 (4 versija) ir
jos priedai to mokestinio laikotarpio mėnesio, kurio
duomenys tikslinami.
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Deklaracija FR0572 ir jos priedai turi būti tikslinami:

 kai gyventojas MIA grąžina už jį į biudžetą sumokėtą
pajamų mokestį;
 gaunamas mokesčių administratoriaus pranešimas apie
klaidas;
 kai MIA pastebi pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas,
išskyrus klaidas, kurios, pasibaigus mokestiniam
laikotarpiui, negali būti taisomos.
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Klaidos, kurios
pasibaigus
mokestiniam
laikotarpiui, negali būti
taisomos:

• 1) mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais)
per mažai arba per daug išskaičiuota GPM nuo
nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų su
darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu
laikotarpiu buvo neteisingai pritaikytas arba
nebuvo pritaikytas NPD ir / arba PNPD,
• 2) mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais)
per daug išskaičiuota GPM (pvz., išmokos buvo
apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, GPM
išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir
pan.).
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Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui MIA gali
tikslinti to mokestinio laikotarpio atitinkamų
mėnesių deklaracijos FR0572 formas, jeigu nuo
išmokėtų apmokestinamųjų išmokų nebuvo
išskaičiuotas pajamų mokestis ir nesumokėtas į
biudžetą ir MIA, pastebėjęs klaidų, išskaičiuoja bei
perveda pajamų mokestį į biudžetą.
Klaidos, pastebėtos nepasibaigus mokestiniam
laikotarpiui, tikslinamos visais atvejais.
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Teisės aktai
 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymas
 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m.
sausio 15 d. įsakymas Nr. VA-7 „Dėl mėnesinės pajamų
mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572
formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir
teikimo taisyklių patvirtinimo“ (2013 m. lapkričio 8 d.
įsakymo Nr. VA-78 redakcija, 2014 m. lapkričio 3 d.
įsakymo Nr. VA-123 redakcija)
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Registracijos į VMI seminarus būdai
Užsiregistruoti arba išsiregistruoti galima:
• elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje
https://www.vmi.lt/renginiai/
• telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.

E. seminarų įrašai skelbiami Renginių sistemoje.
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Valstybinė mokesčių inspekcija
primena, kad:
Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių
klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą,
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu
(http://www.vmi.lt).
Greičiausiai informatyvius atsakymus visais
mokesčių klausimais gausite paskambinę
telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.
Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi
5 metus.
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Dėkojame už dėmesį

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama
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