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Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI
prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ)
nuostatų taikymą apmokestinant doktorantams ir profesinių studijų studentams mokamą paramą.
2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo
įstatymu Nr. XII-2534 (TAR, 2016, Nr. 2016-20555) Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Nr. XI-242 (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) išdėstytas nauja redakcija.
Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio (Stipendijos ir kita parama studentams)
nuostatas studentams gali būti mokamos socialinės, skatinamosios stipendijos ir studijų stipendijos
bei teikiama kita parama. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad aukštųjų mokyklų doktorantams ir
studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, priimtiems į studijų vietas,
kuriose studijos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis arba gaunantiems studijų stipendiją,
paramos teikimo tvarką nustato Vyriausybė.
Įgyvendinant paminėtą Mokslo ir studijų įstatymo nuostatą, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams,
studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Nutarimas Nr. 604) nustatyti
valstybės paramos doktorantams ir profesinių studijų studentams dydžiai, patvirtintas Paramos už
akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo ir teikimo doktorantams
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) bei pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 231 „Dėl valstybės paramos rezidentams tvarkos“ bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos
doktorantams tvarkos“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau - Švietimo ir mokslo ministerija)
2017-10-02 rašte Nr. SR-4227 paaiškino, kad Nutarime Nr. 604 doktorantų ir studentų,
studijuojančių pagal profesines studijų programas (rezidentų ir pedagogikos studijų krypčių
studentų) stipendijos pradėtos vadinti parama studijoms, o stipendijos už akademinius pasiekimus
– parama už akademinius pasiekimus, tačiau nagrinėjamų išmokų esmė ir tikslas nepakito - parama
studijoms taip ir liko stipendijomis (socialinėmis, o iš esmės – pašalpa), o parama už akademinius
pasiekimus – skatinamosiomis stipendijomis.
Pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 33 punkto nuostatas neapmokestinamosioms pajamoms
priskiriamos mokyklų studentų ir mokinių stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos. Šio punkto apibendrintame
paaiškinime (komentare) iš esmės paaiškinta, kad gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos
aukštųjų mokyklų studentų, doktorantų ir meno aspirantų gautos atitinkamos stipendijos bei kita
parama, kuriai mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto
lėšos.
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Remiantis išdėstytu ir atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos, kaip kompetentingos
institucijos pateiktą nuomonę dėl švietimą ir mokslą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų
taikymo, konstatuotina, kad pagal Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas mokamos ir Nutarimu
Nr. 604 nustatytos bei patvirtintos išmokos:
- parama studijoms, t. y. studentams ir doktorantams mokamos stipendijos ir
- parama už akademinius pasiekimus, t. y. doktorantams mokamos skatinamosios stipendijos,
atitinka GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 33 punkte nustatytas sąlygas ir todėl gyventojų pajamų
mokesčiu neapmokestinamos.
Apraše nustatyta tvarka mokama parama akademinėms išvykoms, t. y. sumos akademinės
išvykos metu doktoranto patirtoms išlaidoms kompensuoti, neviršijančios Apraše nustatytų dydžių,
gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos, vadovaujantis GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu
(kaip kompensacijos).
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