VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
Apskričių valstybinėms mokesčių
inspekcijoms

2018-12-21 Nr. (18.18-31-1E) RM-42275

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 2, 6,
16, 20, 21 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1335 2, 6 IR 7 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
praneša, kad 2018 m. gruodžio 11 d. įstatymu Nr. XIII-1704 (toliau – Įstatymas) pakeistas
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27
straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335, kuris buvo priimtas 2018 m. birželio 28 d.
Įstatymu nustatyta, kad gyventojų nuo 2019 metų gautos
- tantjemos ar kitas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje ar paskolų
komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis,
- iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai,
- mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilines sutartis gautos pajamos
apmokestinamos taikant tokius pat gyventojų pajamų mokesčio tarifus, kurie nuo 2019 m.
bus taikomi su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms
apmokestinti, t. y. apmokestinamos 20 proc. arba 27 proc. pajamų mokesčio tarifu,
priklausančiu nuo gyventojo gautų metinių pajamų sumos, susietos su vidutinio darbo
užmokesčio (toliau – VDU) dydžio suma (2019 m. - 120 VDU; 2020 m. – 84 VDU; 2021 – 60
VDU). 2019 metais gyventojų gautoms pajamoms 20 proc. pajamų mokesčio tarifas taikomas
pajamų daliai iki 120 VDU per metus, viršijančiai šį dydį – 27 proc. pajamų mokesčio tarifas.
Atkreiptinas dėmesys, kad mokestį išskaičiuojantys asmenys Lietuvoje, išmokėdami
gyventojams šias išmokas, nesvarbu, kokio dydžio išmokos išmokamos, neturi taikyti
progresinio mokesčio tarifo.
Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais
laikotarpiais gavusiems A ir /arba B klasės pajamų Lietuvoje, kuriems atsiranda pareiga
perskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio
11 ir 12 dalių nuostatas mokėtiną pajamų mokestį (t. y. pritaikyti progresinį mokesčio tarifą),
Įstatyme nustatyta prievolė pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 d.
mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
Siekiant teisinio aiškumo, Įstatyme nustatyta, kad už 2019 metus apskaičiuotos su
darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (išskyrus ligos,
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), kurios gyventojams
išmokėtos 2018 metais, apmokestinamos naujais mokesčio tarifais, kurie taikomi šių pajamų
apskaičiavimo momentu, t. y. 20 proc. arba 27 proc.
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