VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Apskričių valstybinėms
mokesčių inspekcijoms

2017-09-21 Nr. (32.42-31-1E) RM-29450

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 6
DALIES, 21 STRAIPSNIO 3 DALIES IR 17 STRAIPSNIO 1 DALIES 9, 9-1, 10 PUNKTŲ APIBENDRINTŲ
PAAIŠKINIMŲ (KOMENTARŲ) PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25
straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų
ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 straipsnio
6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1 ir 10 punktų apibendrintų
paaiškinimų (komentarų) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų
ministerija (2017-09-14 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1714826)-6K-1705663.
Prašome šiuo komentaru vadovautis aiškinant GPMĮ nuostatas mokesčių mokėtojams.
Komentarą galima rasti VMI prie FM konsultacinės medžiagos kataloge.
PRIDEDAMA. GPMĮ 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9,
9-1 ir 10 punktų komentarų pakeitimų lyginamasis variantas, 6 lapai.
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Vasario 16-osios g. 14,
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Rasa Virvilienė
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1.
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnis papildomas 6 dalimi ir
išdėstomas taip:
„6. Šio straipsnio 1 dalies 9, 91 ir 10 punktuose nustatytos lengvatos taikomos, jeigu
draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo
datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl
santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis)
buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat jeigu naudos gavėjas keitėsi iki
2016 m. gruodžio 31 d.“
(Pagal 2016 m. gruodžio 22 d Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-170, taikomą nuo 2017 m.
sausio 1 d.)
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies komentaras išdėstomas
taip:
Komentaras
1. Šio straipsnio 1 dalies 9, 9-1 ir 10 punktai nustato atvejus, kada gyventojo gauta
draudimo išmoka pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad išmoka išmokama
ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo
terminui, priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms. Lengvatų taikymas paaiškintas šių
punktų komentare (Žr. GPMĮ 17 str. 1 d. 9, 9-1, 10 punktų komentarą).
2. Nuo 2017-01-01 šio straipsnio 1 dalies 9, 91 ir 10 punktuose nustatytos lengvatos
taikomos, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo
sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus kai:
- naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar, dėl santuokos
pabaigos (pradžios) arba,
- jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo
vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat,
- jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.
3. Draudimo įmonė, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, kuris pagal GPMĮ
nuostatas turi prievolę teisingai apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą gyventojų
pajamų mokestį, nuo 2017-01-01, išmokėdama išmokas, kurios atitinka šio straipsnio 1 dalies
9, 9-1 ir/ar 10 punktuose nustatytas sąlygas, spręsdama dėl išmokos priskyrimo
neapmokestinamosioms/apmokestinamosioms pajamoms įvertina, ar nuo sutarties sudarymo
datos iki draudžiamojo įvykio, kuriam įvykus, išmokama išmoka, buvo keičiamas naudos
gavėjas, kada buvo keičiamas naudos gavėjas ir dėl kokių priežasčių.
4. Naudos gavėjas suprantamas taip, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos
draudimo įstatyme (toliau – DĮ). Apribojimas dėl naudos gavėjo keitimo taikomas sutarties
sudarymo metu DĮ nustatyta tvarka sutartyje numatytam naudos gavėjui, kuris turi teisę
gauti draudimo išmoką, įvykus draudimo sutartyje numatytam draudžiamajam įvykiui,
išskyrus naudos gavėją, paskirtą mirties atveju. Apdraustojo mirties atveju gauta išmoka
priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 13 punktą
(žr. GPMĮ 17 str. 1 d. 13 punkto komentarą).
5. Sąlyga „..jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo
draudimo sutarties sudarymo datos..“ reiškia, kad draudimo išmoka išmokama asmeniui,
kuris naudos gavėju buvo paskirtas (nurodytas) draudimo sutarties sudarymo metu. Jeigu
išmoka pagal draudimo sutartį išmokama asmeniui, kuris naudos gavėju buvo ne nuo
sutarties sudarymo datos (naudos gavėjas keitėsi po sutarties sudarymo datos) laikytina, kad
paminėta sąlyga netenkinama ir
jam išmokama išmoka negali būti priskirta

neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1 ir 10 punktus,
išskyrus šio komentaro 6 ir 7 punktuose paaiškintas išimtis.
6. Sąlyga „naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos
pabaigos (pradžios)“ tenkinama tada, kai civilinės būklės aktas yra patvirtintas juridinę galią
turinčiu dokumentu, išduotu Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės teisės aktų nustatyta
tvarka. Civilinės būklės aktų registravimo tvarka Lietuvoje nustatyta 2015 m. gruodžio 3 d.
LR civilinės būklės aktų registravimo įstatyme Nr. XII-21111 (toliau – Įstatymas),
įsigaliojusiame 2017-01-01. Civilinės būklės aktas gali būti pagrindžiamas iki Įstatymo
įsigaliojimo išduotu civilinės būklės aktų įrašo įregistravimo liudijimu arba nuo 2017-01-01
išduotu civilinės būklės akto įrašą liudijančiu išrašu arba.
7. Sąlyga „..jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas
kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), ir sąlyga ,,.. jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m.
gruodžio 31 d.“ neturi būti piktnaudžiaujama.
8. GPMĮ 17 straipsnio 6 dalies apribojimas taikomas tiek fizinių, tiek juridinių
asmenų sudarytoms gyvybės draudimo sutartims.
Pavyzdžiai
1. Gyventojas 2012-05-04 sudarė 5 metų termino gyvybės draudimo sutartį, kurioje
numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir
pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui. Pasibaigus sutarties terminui, naudos
gavėjui 2017-05-05 išmokama 5000 Eur draudimo išmoka. Išmokos gavimo momentu
išmokos gavėjas yra sulaukęs 55 metų. Išmokama išmoka atitinka GPMĮ 17 str. 1 d. 9 punkte
nustatytas sąlygas ir išmoką gauna gyventojas, kuris naudos gavėju paskirtas nuo sutarties
sudarymo datos. Tokiu atveju visa gauta suma - 5000 Eur, priskiriama
neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 9 punktą.
Tarkime, pagal nurodytas sąlygas atitinkančią sutartį nustatoma, kad išmoką gauna
gyventojas (išskyrus – vaiką, įvaikį, globotinį), kuris naudos gavėju paskirtas ne nuo sutarties
sudarymo datos. Tokiu atveju GPMĮ 17 str. 1 d. 9 punkte nustatyta mokesčio lengvata
netaikoma. Gauta išmoka apmokestinama GPMĮ nustatyta tvarka.
2. Gyventojas 2006-02-02 sudarė 15 m. gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta,
kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus
draudimo sutarties galiojimo terminui. Naudos gavėju gyventojas paskyrė savo nepilnametį
vaiką. 2017-01-02, vaikui sulaukus pilnametystės, buvo pakeistos draudimo sutarties sąlygos
ir jis buvo paskirtas tiek draudėju, tiek naudos gavėju. 2017-05-10 sutartis nutraukiama ir
išmokama 10 000 Eur išmoka. Išmoką gavęs gyventojas yra jaunesnis kaip 26 metų.
Išmokama išmoka atitinka GPMĮ 17 str. 1 d. 10 punkte nustatytas sąlygas ir nustatoma, kad
išmoką gauna gyventojas, kuris naudos gavėju paskirtas nuo sutarties sudarymo datos. Tokiu
atveju visa gauta suma - 10 000 Eur, priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal
GPMĮ 17 str. 1 d. 10 punktą.
3. UAB „X“ 2013-01-15 sudarė gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad
draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus
draudimo sutarties galiojimo terminui ir mokėjo įmokas darbuotojo naudai. 2018-04-30
metais buvo pakeistos draudimo sutarties sąlygos ir draudėju, įmokų mokėtoju tapo pats
gyventojas, kuris tęsė įmokų mokėjimą savo naudai. 2018-12-20 sutartis nutraukiama ir
naudos gavėjui išmokama 30 000 Eur išmoka. Išmokos gavimo momentu gyventojui yra
nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis. Išmokama išmoka atitinka GPMĮ 17 str. 1 d. 10
punkte nustatytas sąlygas ir gyventojo gauta išmoka- 30 000 Eur priskiriama
neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 9-1 punktą, kadangi naudos
gavėju jis buvo nuo sutarties sudarymo datos.

4. Gyventojas 2011-05-04 sudarė 10 metų termino gyvybės draudimo sutartį, kurioje
numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir
pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, ir naudos gavėju paskyrė savo nepilnametį
vaiką. 2015-01-05 gyventojas draudėjo teises pagal draudimo sutartį perdavė savo žmonai,
kadangi ji perėmė įmokų mokėjimą. 2017-04-17 draudimo sutartis nutraukiama. išmokama
4000 Eur išmoka, ją gauna gyventoja, kuri yra sulaukusi 55 metų. Išmokama išmoka atitinka
GPMĮ 17 str. 1 d. 9 punkte nustatytas sąlygas, naudos gavėju paskirtas nepilnametis vaikas
nebuvo keistas nuo sutarties sudarymo datos. Tokiu atveju visa gauta suma - 4000 Eur,
priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 9 punktą.
2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalis pakeičiama ir išdėstoma
taip:
„3. Bendra atimamų išlaidų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, suma negali viršyti 25
procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas
pajamų mokesčio tarifas, sumos, apskaičiuotos šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka,
atėmus 16 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2
punktuose nurodytų išlaidų suma bet kokiu atveju negali viršyti 2 000 eurų.“
(Pagal 2016 m. gruodžio 22 d Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-170, taikomą nuo 2017 m. sausio 1 d.)
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies komentaras išdėstomas
taip:
Komentaras
1. Bendra visų atitinkamais mokestiniais metais atimamų išlaidų (t. y. gyvybės draudimo
įmokų, įmokų į pensijų fondus, palūkanų už kreditą būstui įsigyti ar statyti, už profesinį mokymą
ar studijas sumokėtų įmokų,) suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms
taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniais metais gautų
pajamų atėmus GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas:
- neapmokestinamąsias pajamas (žr. GPMĮ 17 str. komentarą);
- pajamas, apmokestintas įsigijus verslo liudijimą (žr. GPMĮ 26 str. komentarą);
- leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų, kurios
apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, gavimu arba uždirbimu, - GPMĮ 18 straipsnyje
nustatyta tvarka (žr. GPMĮ 18 str. komentarą);
- per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos
turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kainą ir
su šio turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusias išlaidas, - GPMĮ 19
straipsnyje nustatyta tvarka (žr. GPMĮ 19 str. komentarą);
- metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų
dydį, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, arba jo dalis (GPMĮ 29
straipsnyje nustatytais atvejais), – GPMĮ 20 straipsnyje nustatyta tvarka (žr. GPMĮ 20 str.
komentarą).
1-1. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų išlaidų suma bet kokiu atveju
negali viršyti 2 000 eurų. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos tokios išlaidos:
- gyventojo per mokestinį laikotarpį sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal
gyvybės draudimo sutartis bei
pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų, profesinių pensijų fondų
dalyvių asociacijų subjektų turimus pensijų fondus (žr. GPMĮ 21 str. 1 dalies 1 ir 2 punktų
komentarą).
Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka paaiškinta GPMĮ 16 straipsnio komentare
(žr. GPMĮ 16 str. komentarą).

Pavyzdžiai
1. Tarkime, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas 2015 metais gavo 6 960 Eur su darbo
santykiais susijusių pajamų. Už savo pirmas bakalauro studijas aukštojoje mokykloje 2015
metais sumokėjo 500 Eur. Gyventojo atimamų išlaidų suma negali būti didesnė kaip 25 proc.
sumos, apskaičiuotos iš visų 2015 metais gautų pajamų, atėmus GPMĮ 16 str. 1 dalies 1-5
punktuose nurodytas sumas. Nagrinėjamu atveju gyventojas gavo tik su darbo santykiais
susijusių pajamų – 6960 Eur. Iš šios sumos jis gali atimti MNPD, kuris, apskaičiavus GPMĮ 20
str. nustatyta tvarka - 1087,20 Eur. Tokiu būdu jo apmokestinamosios pajamos – 5 872,80 Eur (6
960 – 1087,20), o 25 proc. nuo šios sumos – 1468,20 Eur (tai maksimali išlaidų suma, kurią
galima atimti iš pajamų). Kadangi patirtų išlaidų už studijas suma (500 Eur) neviršija 25 proc.
apmokestinamųjų pajamų sumos, t.y. 1468, 20 Eur, šis gyventojas, pateikęs 2015 metų metinę
pajamų deklaraciją, iš savo metinių pajamų galės atimti visą patirtų išlaidų sumą, t. y. 500 Eur.
ir tokiu būdu perskaičiuoti pajamų mokestį.
2. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui per 2015 mokestinius metus apskaičiuota 10 500
Eur pajamų suma, iš jų:
darbo užmokestis – 7 000 Eur;
pajamos iš veiklos, vykdytos turint verslo liudijimą – 3 000 Eur;
palūkanos už indėlį Lietuvos banke – 300 Eur;
dividendų – 200 Eur.
Apskaičiuojant gyventojo apmokestinamąsias pajamas (nuo kurių apskaičiuojama 25
proc. suma, kurios neviršydamas gyventojas gali atimti savo patirtas išlaidas) iš per mokestinį
laikotarpį gautų pajamų (10500 Eur) atimamos:
neapmokestinamosios pajamos (palūkanos už indėlį banke) – 300 Eur;
pajamos iš veiklos, vykdytos turint verslo liudijimą, – 3 000 Eur;
taikytinas MNPD - 1024,80 Eur.
Iš viso atimama 4324,80 Eur ( 300 + 3000 + 1024,80) .
Apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios skaičiuojama 25 proc. suma, yra 6175,20 Eur
(10500 – 4324,80).
Šiuo atveju 25 proc. suma nuo gautos apmokestinamųjų pajamų sumos - 1543,80 Eur (
6175,20 x 25/100) .
Tarkime, 2015 metų mokestiniu laikotarpiu gyventojas patyrė šias išlaidas:
- savo naudai sumokėjo pensijų įmokas į Lietuvos Respublikoje įsteigtą pensijų fondą – 720
Eur ;
- sumokėjo už savo vaiko studijas – 500 Eur;
- savo sutuoktinio naudai sumokėjo gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo
sutartį – 400 Eur.
Visa gyventojo patirtų išlaidų suma yra 1620 Eur ( 720 + 500 + 400) .
Šiuo atveju gyventojo patirtų išlaidų 1620 Eur suma yra didesnė už 25 proc. sumą - 1543, 80
Eur. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, gyventojas, pateikęs savo 2015 metų metinę pajamų
deklaraciją, galės tik 1543,80 Eur sumą atimti iš savo 2015 metų metinių 15 proc. pajamų
mokesčio tarifu apmokestinamųjų pajamų ir perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį.
3. Tarkime, gyventojo 2017 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos,
apskaičiuotos GPMĮ 16 straipsnyje nustatyta tvarka - 12 000 Eurų.
Šiuo atveju 25 proc. suma nuo gautos apmokestinamųjų pajamų sumos -3000 Eur
(12 000x25/100).
Tarkime, 2017 metų mokestiniu laikotarpiu gyventojas patyrė šias išlaidas:
- sumokėjo už savo vaiko studijas – 800 Eur;
- savo naudai sumokėjo gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį –
1200 Eur.
- savo naudai sumokėjo pensijų įmokas į Lietuvos Respublikoje įsteigtą pensijų
fondą – 1000 Eur
Visa gyventojo patirtų išlaidų suma - 3000 Eur ( 800+1200 + 1000) .

Šiuo atveju gyventojo patirtų išlaidų 3000 Eur suma nėra didesnė už 25 proc. sumą 3000 Eur, tačiau, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, gyventojas, pateikęs savo 2017 metų
metinę pajamų deklaraciją, galės iš pajamų atimti:
800 Eur išlaidų sumą už vaiko studijas ir
ne didesnę nei 2000 Eur gyvybės draudimo ir pensijų įmokų sumą, nors viso tokių
išlaidų patyrė 2200 Eur. Atitinkamos rūšies išlaidų dydį, neviršijant nustatyto 2000 Eur
apribojimo, gyventojas pasirenka savo nuožiūra.
Taigi šiuo atveju gyventojas iš savo 2017 metų metinių 15 proc. pajamų mokesčio tarifu
apmokestinamųjų pajamų galės atimti tik 2800 Eur sumą ir perskaičiuoti mokėtiną pajamų
mokestį.
2. Nuolatinis Lietuvos gyventojas iš 2010 metų ar vėlesnių mokestinių laikotarpių
apmokestinamųjų pajamų negalės atimti patirtų išlaidų (t. y. gyvybės draudimo įmokų, įmokų į
pensijų fondus, palūkanų už kreditą būstui įsigyti ar statyti, už profesinį mokymą ar studijas
sumokėtų įmokų,), jei per tą mokestinį laikotarpį, kada patyrė išlaidas gavo vien
neapmokestinamųjų pajamų ir (ar) pajamų iš veiklos, vykdytos turint verslo liudijimą, ir (ar)
pajamų, apmokestinamų 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.
3. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 9 punkto komentaras papildomas 8 punktu, kuris
išdėstomas taip:
„8. Šio punkto nuostatos taikomos, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos
gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos
gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba
jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu,
globotiniu), taip pat jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31. (Žr. GPMĮ 17
straipsnio 6 dalies komentarą).“
4. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 9-1 punkto komentaras papildomas 8 punktu, kuris
išdėstomas taip:
„8. Šio punkto nuostatos taikomos, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos
gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos
gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba
jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu,
globotiniu), taip pat jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31. (Žr. GPMĮ 17
straipsnio 6 dalies komentarą).“
5. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 10 punkto komentaras papildomas 10 punktu, kuris
išdėstomas taip:
„10. Šio punkto nuostatos taikomos, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos
gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos
gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba
jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu,
globotiniu), taip pat jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31. (Žr. GPMĮ 17
straipsnio 6 dalies komentarą).“

