
1 priedas 
 

Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių 
pajamų 

 

Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, 
pagal mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamų A klasei (t.y. jų gavę iš darbdavio: 

Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nuolatinio 
Lietuvos gyventojo, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo, veikiančio per nuolatinę bazę 
Lietuvoje), kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas neapmokestinamasis pajamų 

dydis (toliau – NPD) turi būti perskaičiuotas GPMĮ 20 straipsnyje nustatyta tvarka. 
Pareiga perskaičiuoti metinį NPD gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, ligos 

pašalpą gavusiam darbuotojui, jeigu pašalpa buvo išmokėta ne už visą kalendorinį 
mėnesį (darbdavys mėnesio NPD apskaičiuoja, įvertinęs tik darbo užmokestį, tačiau 
neįskaičiavęs ligos pašalpos), darbuotojui, tą patį mėnesį gavusiam pajamų iš skirtingų 

darbdavių, darbuotojui, kurio darbo užmokestis mokestiniu laikotarpiu smarkiai keitėsi, 
dėl kitų rūšių pajamų gavimo, dėl gautų vienkartinių premijų ir pan. atvejais. 

 
Pavyzdys 
 

Gyventojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) − 400 Eur. Įmonėje sausio 

− lapkričio mėn. jam buvo taikomas 183 Eur mėnesio NPD, apskaičiuotas pagal formulę:  
Mėnesio NPD = 200 Eur - 0,34 x (gyventojo mėnesio pajamos, susijusios su darbo 

santykiais - 350 Eur  (minimalios mėnesinės algos, galiojusios 2016 m. sausio 1 dieną, 
1 dydis), 

(šiuo atveju NPD yra 183 Eur (400 - 350; 50 x 0,34; 200 - 17)). 

 
Gyventojas 2016 m. gruodžio mėn. gavo darbo užmokestį ir 1000 Eur vienkartinę 

premiją. Gruodžio mėn. NPD netaikytas (mėnesio pajamos didesnės nei 938,23 Eur). 
Visos metinės pajamos – 5800 eurų. 

Metinis NPD yra 1856  Eur, apskaičiuotas pagal formulę: 

Metinis NPD = 2400 – 0,34 (gyventojo metinės pajamos – 12 minimalios 
mėnesinės algos, galiojusios  2016 m. sausio 1 dieną, dydžių), 

(šiuo atveju metinis NPD yra 1856 Eur (5800 (metinės pajamos) – 4200;1600 x 
0,34; 2400 - 544)). 

 

Įmonėje pritaikyto NPD suma yra 2013 Eur (183 Eur x 11 mėn.), taigi ji 157 Eur 
(2013 - 1856) viršija metinį NPD. Gyventojas turi deklaruoti metines pajamas ir 

sumokėti metinėje pajamų deklaracijoje (GPM308 formoje) apskaičiuotą 23,55 Eur (157 
x 15 : 100) pajamų mokestį.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


