VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2019-07-09 Nr. (18.18-31-1E) RM-21121

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO
(KOMENTARO) PAPILDYMO IR PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsniu,
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, parengė
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 10 straipsnio
apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą ir pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su
Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2019 m. birželio 17 d. raštas Nr. G-7883).
PRIDEDAMA:
1. GPMĮ 10 straipsnio apibendrintas paaiškinimas (komentaras), 6 lapai;

Teisės departamento vyresnioji patarėja

Biudžetinė įstaiga,
Vasario 16-osios g. 14,
LT-01514 Vilnius

Alina Gaudutytė

Tel. (8 5) 2668 200,
Faks. (8 5) 212 56 04,
El. p. vmi@vmi.lt,
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188659752

2

10 straipsnis. Individualios veiklos pajamos
1. Individualios veiklos pajamoms priskiriamos pajamos iš individualios veiklos,
įskaitant pajamas iš individualios veiklos turto, išskyrus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą,
nuomos, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.
(Pagal 2010 m. lapkričio 23 d. GPMĮ 2, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1152).
Komentaras
1. Šio Įstatymo 2 str. 7 dalyje apibrėžta individualios veiklos sąvoka apima savarankišką,
tęstinę gyventojo veiklą, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės
naudos. Individualiai veiklai priskiriama savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba
gamybinė veikla, savarankiška kūryba, sporto, atlikėjo, profesinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų
pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, finansinių priemonių sandorius.
Individualios veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos iš atsitiktinių, vienkartinių sandorių,
kuriuos gyventojas atliko veikdamas kaip privatus asmuo.
2. Apmokestinant pajamas iš individualios veiklos, taikomas šio Įstatymo 6 str. 1 dalyje
numatytas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, o mokėtina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama
šio Įstatymo 182 straipsnyje nustatyta tvarka atėmus pajamų mokesčio kreditą (žr. 18 2 straipsnio
komentarą). Leidžiamiems atskaitymams, susijusiems su individualios veiklos pajamų gavimu arba
uždirbimu, gyventojas savo pasirinkimu gali priskirti išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais
dokumentais (žr. 18 straipsnio komentarą) arba savo pasirinkimu leidžiamais atskaitymais
pripažinti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (žr. 18 str. 12 dalies komentarą).
Pagal nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias šio Įstatymo nuostatas, individualios veiklos
pajamos ir leidžiami atskaitymai nėra skaidomi pagal atskiras individualios veiklos rūšis.
Individualios veiklos pajamos yra sumuojamos ir leidžiami atskaitymai priskiriami visoms gautoms
(uždirbtoms) individualios veiklos pajamoms.
3. Individualios veiklos pajamas gali gauti nuolatinis Lietuvos gyventojas ir nenuolatinis
Lietuvos gyventojas (vykdantis šią veiklą, išskyrus sporto bei atlikėjo veiklą, per nuolatinę bazę
Lietuvoje arba vykdantis savarankišką sporto ar atlikėjo veiklą Lietuvoje).
4. Pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet kokios gyventojo pajamos, kurias jis
gavo vykdydamas individualią veiklą (įskaitant šios veiklos pajamas, gautas ne pinigais), t. y. joms
priskiriamos pajamos, kurios gaunamos iš prekių pardavimo, paslaugų teikimo ir kitokios
individualios veiklos.
5. Šioms pajamoms priskiriamos ir tos pajamos, kurios gaunamos pardavus ar kitaip
perleidus nuosavybėn individualios veiklos turtą, t. y. tokio turto perleidimo pajamos
apmokestinamos ta pačia tvarka, kaip ir iš individualios veiklos gautos pajamos.
Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo deklaruotas kaip
individualioje veikloje naudojamas turtas, nelaikomos individualios veiklos pajamomis. Tokios
pajamos apmokestinamos kaip ne individualios veiklos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos šio
Įstatymo nustatyta tvarka. Apskaičiuojant apmokestinamąsias tokio turto pardavimo ar kitokio
perleidimo nuosavybėn pajamas, šio Įstatymo 19 str. 1 dalyje nurodyta turto įsigijimo kaina
mažinama iš individualios veiklos pajamų atskaityta turto įsigijimo kainos dalimi.
Apibrėžta individualios veiklos turto sąvoka Įstatymo 2 str. 29 dalyje apima turtą (ar jo dalį),
kurį gyventojas priskiria ir naudoja tik savo individualiai veiklai (išskyrus individualią veiklą, kuria
verčiamasi turinti verslo liudijimą) vykdyti. Apie tokį priskyrimą ir naudojimą pranešama mokesčių
administratoriui (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 372 „Dėl fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio
turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / ar kitai ekonominei veiklai FR0457 formos
ir jos papildomo lapo FR0457P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui
taisyklių patvirtinimo“ (toliau - FR0457 formos pildymo taisyklės)).
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Pavyzdžiai
1. Gyventojas individualiai veiklai vykdyti už 1000 EUR įsigijo stakles ir prieš pradėdamas
jas naudoti, mokesčių administratoriui pateikė Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar
jo dalies priskyrimo vykdomai individualiai ir / ar kitai ekonominei veiklai deklaracijos FR0457
formą (toliau – FR0457 forma). Po 2 metų jis minėtas stakles pardavė. Staklių pardavimo
pajamos priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos ta pačia tvarka, kaip ir
kitos individualios veiklos pajamos.
2. Gyventojas vykdė individualią veiklą. Individualioje veikloje 100 procentų buvo
naudojamas veiklą vykdančiam gyventojui nuosavybės teise priklausantis ne
gyvenamosios paskirties pastatas. Per naudojimo laikotarpį (3 metus) nusidėvėjimas
buvo skaičiuojamas nuo visos turto įsigijimo kainos. Priskaičiuota nusidėvėjimo suma
buvo priskirta gyventojo individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams.
Gyventojas pastatą pardavė vykdydamas veiklą. Šios pajamos priskiriamos ne
individualios

veiklos

turto

pardavimo

ar

kitokio

perleidimo

nuosavybėn

apmokestinamosioms nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo priskirtas
individualios veiklos turtui, pajamoms.
Jeigu sutuoktinių bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise turimo turto konkretus
kiekvieno sutuoktinio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad abiejų sutuoktinių turimo
turto dalys yra lygios (žr. Civilinio kodekso 3.117 straipsnį). Tuo atveju, kai nenutraukus
individualios veiklos parduodamas individualioje veikloje naudotas sutuoktiniams jungtinės
nuosavybės teise priklausantis turtas, ir šio turto konkretus kiekvieno sutuoktinio dalių dydis
nenustatytas, tai turto pardavimo pajamos kiekvieno iš sutuoktinių pajamoms paskirstomos po
lygiai.
Pavyzdys
Tik individualioje veikloje buvo naudojamas gyventojui ir jo sutuoktinei bendrosios
jungtinės nuosavybės teise priklausantis krovininis automobilis, kurio įsigijimo kaina 20 000 EUR.
Šio automobilio konkretus kiekvieno sutuoktinio dalių dydis nėra nustatytas. Per naudojimo
laikotarpį nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas nuo 10 000 EUR (50 proc. turto įsigijimo kainos).
Priskaičiuota 5 000 EUR nusidėvėjimo suma buvo priskirta individualios veiklos leidžiamiems
atskaitymams. Buvo nuspręsta įsigyti naujesnę transporto priemonę, todėl automobilis buvo
parduotas už 16 000 EUR. Gyventojas pasirinko iš individualios veiklos pajamų atimti leidžiamus
atskaitymus.
Kiekvieno iš sutuoktinių turto pardavimo atveju gautos pajamos apskaičiuojamos atskirai:
1. Veiklą vykdančiam gyventojui tenkanti turto pardavimo pajamų dalis – 8 000 EUR,
leidžiamiems atskaitymams nepriskirta turto įsigijimo kainos dalis – 5 000 EUR (10 000 EUR – 5
000 EUR), individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 3 000 EUR (8 000 EUR – (10 000
– 5 000)) EUR).
2. Gyventojo sutuoktinei tenkančios turto dalies pardavimo pajamos – 8 000 EUR
priskiriamos sutuoktinės ne individualios veiklos pajamoms.
6. Kai gyventojas, nutraukęs individualią veiklą, parduoda individualioje veikloje naudotą
turtą arba nenutraukęs individualios veiklos parduoda veikloje naudotą turtą, kai apie turto
naudojimo veikloje pabaigą yra panešta FR0457 formos pildymo taisyklių nustatyta tvarka, šio
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turto pardavimo pajamos priskiriamos gyventojo asmeninėms pajamoms, o ne individualios
veiklos pajamoms. Turto pardavimo pajamas sudaro gautas užmokestis už parduotą turtą, o išlaidas
– turto įsigijimo kaina, atėmus turto nusidėvėjimą, kuris buvo priskirtas individualios veiklos
leidžiamiems atskaitymams.
Pavyzdys
2019 metais gyventojas įregistravo individualią veiklą ir valstybinei mokesčių inspekcijai
pateiktos FR0457 formoje nurodė individualioje veikloje naudojamo turto (medienos apdirbimo
staklių) įsigijimo kainą – 8 000 EUR (iš staklių įsigijimo dokumentuose nurodytos įsigijimo kainos
10 000 EUR atėmus 2 000 EUR tų staklių apskaičiuotą sąlyginį nusidėvėjimą nuo jų įsigijimo iki
naudojimo individualioje veikloje laikotarpio pradžios). Gyventojas individualią veiklą nutraukė
2021 metais, o po pusės metų stakles pardavė už 12 000 EUR. Kadangi staklės 100 proc.
naudojamos individualioje veikloje, per naudojimo individualioje veikloje laikotarpį buvo
apskaičiuota 1000 EUR nusidėvėjimo suma, kuri buvo priskirta individualios veiklos leidžiamiems
atskaitymams.
Gyventojo gautos pajamos yra ne individualios veiklos pajamos, o jo asmeninės pajamos.
Turto pardavimo pajamų suma yra 12 000 EUR. Turto įsigijimo išlaidos, kurias gyventojas gali
atimti iš pajamų - 9 000 EUR (iš staklių įsigijimo kainos 10 000 EUR atėmus 1000 EUR
nusidėvėjimo sumą, kuri jau buvo atimta iš individualios veiklos pajamų).
61. Jeigu gyventojas nėra įregistravęs individualios veiklos ir nėra deklaravęs individualioje
veikloje naudojamo turto, tačiau įsigytą turtą parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn,
siekdamas gauti ekonominės naudos tęstinį laikotarpį, tada laikoma, kad jis vykdo individualią veiklą
(kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, ar gyventojas vykdo individualią veiklą, apibrėžti šio
Įstatymo 2 str. 7 dalyje, žr. šios dalies komentarą). Individualia veikla paprastai laikomi tokie atvejai,
kai gyventojas, siekdamas ekonominės naudos, įsigyja ir parduoda ar kitokiu būdu perleidžia
nuosavybėn:
- automobilius;
- apvaliąją medieną;
- ir kitą turtą, išskyrus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą ir / ar finansines priemones.
Vertinant, ar gyventojo veikla atitinka individualios veiklos požymius, turi būti vertinamos
visos veiklos aplinkybės, t. y. kriterijų visuma. Kai turto įsigijimas negali būti siejamas su
ekonominės naudos siekimu, turto pardavimas neturėtų būti laikomas individualios veiklos vykdymu.
Tais atvejais, kai gyventojas paveldėjo turtą ar turtas gyventojui buvo dovanotas, t. y. turto
įsigijimo būdas negali būti siejamas su ekonominės naudos siekimu, todėl turto pardavimas
nelaikomas individualios veiklos vykdymu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad mokesčių
administratorius, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, turi
vertinti sandorių esmę ir spręsti, ar konkretūs atvejai, kai parduotas minėtais būdais įgytas turtas, savo
esme nėra individualios veiklos vykdymas. Pvz.: kai kuriais atvejais dovanojimo ar kiti sandoriai gali
būti sudaromi dirbtinai, siekiant nuslėpti individualios veiklos vykdymo aplinkybes – formaliai
gyventojas perleidžia dovanojimo būdu turtą artimiems giminaičiams, tokiu būdu išvengdamas
tiesioginio pardavimo sandorio.
Tais atvejais, kai turto įsigijimas yra siejamas su ekonominės naudos siekimu, pvz.:
gyventojas perka turtą ir jį parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn per tęstinį laikotarpį,
siekdamas gauti ekonominės naudos, tada laikoma, kad jis vykdo individualią veiklą.
Pagal šio Įstatymo 2 str. 7 dalį, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks
perleidimas nuosavybėn yra nelaikomas individualia veikla. Nekilnojamojo turto pardavimo ar
kitokio perleidimo nuosavybėn sandoriams, nepriklausomai nuo tokio turto įgijimo būdo, yra
netaikomi šio Įstatymo 2 str. 7 dalyje nustatyti kriterijai, o pajamos iš tokių sandorių nelaikomos
pajamomis, gautomis iš individualios veiklos.
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Tais atvejais, kai gyventojo turto įsigijimo būdas nėra siejamas su ekonominės naudos
siekimu, ir gyventojas, per tęstinį laikotarpį siekdamas ekonominės naudos, pardavinėja ne patį turtą,
o iš to turto gautus produktus, kurie sukuriami aktyvių veiksmų procese, laikoma, kad gyventojas
vykdo individualią veiklą.
Pavyzdžiai
1. (neaktualus).
2. 2019 metais gyventojas nusipirko miško paskirties žemės sklypą. 2020-2022 metais
gyventojas įsigytame miške atlieka medynų kirtimo darbus ir paruoštą medieną parduoda fiziniams ir
juridiniams asmenims. Gyventojas paruoštą produkciją parduoda siekdamas ekonominės naudos, tokia
veikla verčiasi savarankiškai ir tęstinį laikotarpį. Gyventojo pajamos už parduotą medieną priskiriamos
individualios veiklos pajamoms.
3. Gyventojas 2017 m. už 2000 EUR nusipirko 5 naudotus automobilius. Atlikęs šių
automobilių remonto darbus, juos 2017-2018 m. laikotarpiu pardavė. 2017 m. ir 2018 m. už parduotus
automobilius gavo 9000 EUR. Šios pajamos priskiriamos individualios veiklos pajamoms.
4. (neaktualus).
5. (neaktualus).
6. Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, paveldėjo 2 naudotus automobilius ir įsigijo 5
naudotus automobilius . Gyventojas visus 7 automobilius suremontavo ir pardavė. 5 automobilių (kurie
buvo pirkti) pardavimo pajamos apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos. Pajamos už
parduotus 2 automobilius, kurie buvo paveldėti, apmokestinamos, kaip ne individualios veiklos
pajamos.
7. Gyventojas gimtadienio proga gavo dovanų kompiuterį ir mobilųjį telefoną. Gyventojas šiuos
daiktus parduoda ne veiklos vykdymo tikslais, o siekdamas parduoti jam dovanotus nereikalingus
daiktus ir už juos gauti pajamas. Tokiu atveju, nelaikoma, kad gyventojas vykdo individualią veiklą, o
gautos pajamos apmokestinamos kaip kito turto pardavimo pajamos.
8. (neaktualus).
62. Vadovaujantis šio Įstatymo 2 str. 7 dalimi, gyventojų pajamos, gautos iš finansinių
priemonių pardavimo, nelaikomos pajamomis, gautomis iš individualios veiklos. Todėl iš tokių
sandorių gautos pajamos pagal pajamų rūšį priskiriamos finansinių priemonių pardavimo
pajamoms, kurios apmokestinamos šio Įstatymo 19 straipsnio nustatyta tvarka iš gautų pajamų
atėmus leidžiamus atskaitymus ir pagal nustatytas sąlygas pritaikant (arba nepritaikant) šio Įstatymo
17 str. 1 d. 30 punkte numatytą mokesčio lengvatą (žr.17 straipsnio komentarą).
Pavyzdys
Gyventojas, siekdamas ekonominės naudos, tęstiniu laikotarpiu užsiima akcijų pirkimu ir
pardavimu. Gyventojo pajamos iš akcijų pardavimų nelaikomos individualios veiklos pajamomis
ir yra apmokestinamos kaip finansinių priemonių pardavimo pajamos. Apskaičiuojant mokėtiną
pajamų mokesčio sumą, iš gautų pajamų šio Įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka atimama
parduotų akcijų įsigijimo kaina ir su jų pardavimu susijusios išlaidos, taip pat, atsižvelgiant į šio
Įstatymo 17 str. 1 d. 30 punkte įvardintas sąlygas, taikoma (arba netaikoma) numatyta lengvata.
63. Tais atvejais, kai sutuoktiniai vykdo individualią veiklą ir iš tos veiklos gauna pajamų,
laikoma, kad kiekvieno sutuoktinio individualios veiklos pajamos deklaruojamos ir
apmokestinamos kaip atskiro gyventojo, gaunančio būtent jo vykdomos veiklos, pajamos. Kai
individualią veiklą vykdo tik vienas iš sutuoktinių, laikoma, kad pajamas iš individualios veiklos
gauna tik jis.
Pavyzdžiai
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1. (neaktualus)
2. G. B. sutuoktinis A. B. įregistravo individualią užsakomojo pardavimo paštu ir internetu
veiklą ir gauna iš jos pajamas. Sutuoktinis A. B. užsiima individualiai ir asmeniškai, todėl pajamos
iš šios veiklos laikomos jo asmenėmis pajamomis.
3. Abu sutuoktiniai vykdo prekybą papuošalais, kiekvienas atskirai įregistravę individualią
veiklą pagal pažymą. Kiekvienas iš sutuoktinių perka ir parduoda įgytą turtą. Laikoma, kad tokiu
atveju pajamas iš vykdomos individualios veiklos kiekvienas iš sutuoktinių gauna atskirai.
4. (neaktualus).
64 (neaktualus).
7. (neaktualus).
8. Jeigu individualia veikla besiverčiantis gyventojas pajamas gauna užsienio valiuta, tai jų
gavimo momentu pajamos apskaičiuojamos pagal tą dieną galiojusį Lietuvos banko nustatytą euro
ir užsienio valiutos santykį.
9. Individualios veiklos (išskyrus Šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytus atvejus) pajamos
priskiriamos B klasės pajamoms, todėl pajamų mokestį deklaruoti ir mokėti privalo jas gavęs
gyventojas metams pasibaigus, pateikdamas metinę pajamų deklaraciją. Individualios veiklos
vykdytojai neprivalo mokėti pajamų mokesčio iš anksto (metams nepasibaigus), tačiau
pageidaujantieji tai daryti gali.
10. Individualios veiklos vykdytojui taikomos Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos
įstatymo ir jo lydimųjų teisės aktų nuostatos. Tvarkydamas individualios veiklos, vykdomos pagal
pažymą, buhalterinę apskaitą, gyventojas privalo vadovautis LR finansų ministro 2003-02-17
įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus,
įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ ir pagrįsti savo
gaunamas pajamas bei patiriamas išlaidas.
11. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindais veikiančių individualią veiklą
vykdančių gyventojų gautos pajamos yra pripažįstamos ir apmokestinamos šio Įstatymo nustatyta
tvarka. Gyventojo individualios veiklos pajamomis, gautomis pagal jungtinės veiklos (partnerystės)
sutartį, laikoma pelno, bendrai partnerių gauto iš jungtinės veiklos sutarties, dalis, proporcinga jo
indėlio į bendrą veiklą vertei, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustatyta kitaip.
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymą, vykdymą ir pabaigą reglamentuoja
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso LI skyrius.
Pavyzdžiai
1. Individualias veiklas pagal pažymą vykdantys gyventojai X, Y ir Z bendram projektui
vykdyti sudarė jungtinės veiklos sutartį. Kiekvienas iš jų prie bendrai vykdomos veiklos prisidėjo
piniginiais įnašais: gyventojas X – 1000 EUR, gyventojas Y – 2000 EUR, gyventojas Z – 3000
EUR. Įvykdžius jungtinės veiklos sutarties projektą gyventojai X, Y ir Z bendrai gavo 18000 EUR
pajamų. Jungtinės veiklos sutartyje partneriai pajamų ir išlaidų paskirstymo tvarkos nenustatė.
Pateiktu atveju, kiekvieno iš gyventojų individualios veiklos pajamoms turėtų būti
priskiriama tokia dalis iš bendrai pagal jungtinės veiklos sutartį gautų pajamų, kuri yra proporcinga
jų indėliui į bendrai vykdomą veiklą. Gyventojai X, Y ir Z bendrai gautą 18000 EUR pajamų sumą
turėtų paskirstyti tokia tvarka:
1. gyventojui X - 3000 EUR;
2. gyventojui Y - 6000 EUR;
3. gyventojui Z - 9000 EUR.
2. Gyventojas A ir gyventojas B vykdo individualias veiklas pagal pažymą ir sudarė
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurios pagrindu sutarė bendrai verstis dviračių nuomos
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veikla. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje gyventojai nustatė, kad per mokestinį laikotarpį
gautas pajamas pasidalins lygiomis dalimis.
Bendros veiklos vykdymui (dviračių įsigijimui, patalpų nuomai ir kt.) per 2018 m. mokestinį
laikotarpį partneriai skyrė pingines lėšas – gyventojas A skyrė 5000 EUR, o gyventojas B – 6000
EUR. Per 2018 m. mokestinį laikotarpį iš bendrai vykdomos jungtinės veiklos gyventojai uždirbo
28000 EUR pajamų.
Kadangi gyventojas A ir gyventojas B sutartyje nustatė, kad per mokestinį laikotarpį gautos
pajamos iš bendrai vykdomos veiklos bus padalinamos lygiomis dalimis, kiekvienam gyventojui
tenkanti pajamų iš jungtinės veiklos dalis yra 14000 EUR (28000 / 2), neatsižvelgiant į tai, kad
gyventojas B bendram veiklos vykdymui skyrė daugiau lėšų nei gyventojas A.
2. Individualios veiklos, kuria verčiantis gautos pajamos gali būti apmokestinamos
įsigyjant verslo liudijimą, rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
(Pagal 2008 m. gruodžio 23 d. GPMĮ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13-1, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymą
Nr. XI-111)
Komentaras
1. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl
verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, rūšių sąrašo“.
2. Verslo liudijimo GPM307 forma ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, klasifikatorius patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333.

