33 straipsnis. Išmokas išmokančio Lietuvos vieneto, nuolatinės buveinės ir gyventojo
pareigos
1. Gyventojams išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A
klasės pajamoms, išmokėję nuolatinis Lietuvos gyventojas, nenuolatinis Lietuvos gyventojas
per nuolatinę bazę, Lietuvos vienetas arba užsienio vienetas per nuolatinę buveinę gyventojo
prašymu išduoda pažymas, kuriose turi būti nurodytos apskaičiuotos ir išmokėtos išmokos,
taikytas NPD bei išskaičiuota ir sumokėta pajamų mokesčio suma. Jei gyventojui išmokas
išmoka užsienio vienetas per nuolatinę buveinę, tai šias pažymas nuolatiniam gyventojui
išduoda užsienio vieneto įgaliotas asmuo. Jei gyventojui išmokas išmoka nenuolatinis Lietuvos
gyventojas per nuolatinę bazę, tai šias pažymas nuolatiniam gyventojui gali išduoti tas
nenuolatinis Lietuvos gyventojas ar jo įgaliotas asmuo. Pažymos parengiamos ir išduodamos
nemokamai per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
(Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio papildymo
įstatymas (2004 m. kovo 16 d. įstatymas Nr. IX-2059), taikoma nuo 2004 m. kovo 30 d.)
Komentaras
1. Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs A klasės išmokas, gyventojo prašymu per 10
darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išduoda Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į
biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymą. Šios
pažymos pavyzdinė forma buvo patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90, nauja
redakcija išdėstyta 2014 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. VA-29; toliau – pažyma). Mokestį
išskaičiuojantis asmuo gali išduoti laisvos formos pažymą, kurioje turi būti nurodyti visi reikalingi
duomenys, nurodyti pažymos pavyzdinėje formoje. Gyventojo prašymu, šioje pažymoje įrašomi ir
duomenys apie išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo B klasės
pajamoms.
2. Prašymas išreiškiamas raštu arba žodžiu.
3. Kokios išmokos pagal mokesčio mokėjimo tvarką yra priskiriamos gyventojo A klasės
pajamoms, nurodyta GPMĮ 22 straipsnyje (žr. GPMĮ 22 straipsnio komentarą).
4. Pažymoje nurodomi duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas, pagal mokesčio
mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms (įskaitant ir neapmokestinamąsias
pajamas), taikytą neapmokestinamą pajamų dydį (NPD), iki 2017 m. gruodžio 31 d. taikytą
papildomą neapmokestinamą pajamų dydį (PNPD), išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio
sumas, išskaičiuoto ir į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą iki 2015 m. gruodžio 31
d. sumokėto privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumas.
5. Pagal GPMĮ 7 straipsnio 1 dalį pajamų mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su
kalendoriniais metais. Vadinasi, kai gyventojas pageidauja gauti pažymą, joje turi būti nurodytos per
kalendorinius metus išmokėtos A klasės pajamoms priskiriamos išmokos, taikytas NPD, PNPD,
išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio sumos, išskaičiuoto ir į VMI prie FM biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą sumokėto privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos.
6. Kai gyventojas pageidauja gauti pažymą apie per kitą laikotarpį išmokėtas išmokas, tai
turi būti išduota kito laikotarpio pažyma apie per tą laikotarpį apskaičiuotas ir išmokėtas A klasės
pajamoms priskiriamas išmokas, taikytą NPD, PNPD, išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio
sumas, išskaičiuoto ir į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėto privalomojo
sveikatos draudimo įmokų sumas.
7. Nustačius, kad pažymoje įrašyti klaidingi duomenys, ją išdavęs asmuo gyventojui išduoda
naują patikslintą pažymą.
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2. Per mokestinį laikotarpį gyventojams išmokas, kurios pagal mokesčio mokėjimo
tvarką priskirtos B klasėms pajamoms, išmokėję Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per
nuolatinę buveinę ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę privalo iki
kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, antrojo mėnesio 15 dienos pateikti
mokesčio administratoriui pažymas apie gyventojams išmokėtas tokias išmokas. Jeigu
gyventojui išmokas išmoka užsienio vienetas per nuolatinę buveinę, tai šias pažymas mokesčio
administratoriui pateikia užsienio vieneto įgaliotas asmuo. Jei gyventojui išmokas išmoka
nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę, tai šias pažymas mokesčio
administratoriui pateikia tas nenuolatinis Lietuvos gyventojas ar jo įgaliotas asmuo.
(Pakeista pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2,
6, 16, 17, 18, 18¹, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18²
straipsniu įstatymą Nr. XIII-841, taikoma nuo 2018 m. sausio 1 d.).
Komentaras
1. Kokios išmokos pagal mokesčio mokėjimo tvarką yra priskiriamos B klasės pajamoms,
nurodyta GPMĮ 22 straipsnyje (žr. GPMĮ 22 straipsnio komentarą).
2. 2017 m. gruodžio 7 d. priimtu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18¹, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo
papildymo 18² straipsniu įstatymu Nr. XIII-841 buvo pakeistas duomenų apie išmokėtas išmokas,
pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskirtas B klasės pajamoms, pateikimo terminas. Nustatyta, kad
duomenys apie B klasės pajamoms priskirtas išmokas turi būti pateikiami iki kalendorinių metų,
einančių po mokestinio laikotarpio (už kurį teikiami duomenys), vasario mėnesio 15 dienos.
3. Siekiant supaprastinti duomenų apie B klasės pajamoms priskirtas išmokas teikimą, 2018
m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtos tokios išmokos deklaruojamos kartu su A
klasės pajamoms priskirtomis išmokomis Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir
B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formoje. Deklaracijos GPM312 forma ir jos užpildymo
bei pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams
išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų
GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. GPMĮ 24
straipsnio 3 dalies komentarą).
4. Per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį išmokėtos išmokos, pagal mokesčio
mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (įskaitant išmokas, priskiriamas prie
neapmokestinamųjų pajamų), nurodomos Pažymoje apie gyventojams išmokėtas išmokas, pagal
mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms (toliau – pažyma FR0471). Pagal GPMĮ
7 straipsnio 1 dalį pajamų mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, todėl
pažymoje FR0471 turi būti įrašomi duomenys apie kalendoriniais metais išmokėtas išmokas, pagal
mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms. Paskutinis mokestinis laikotarpis, per
kurį išmokėtų išmokų, priskiriamų B klasės pajamoms, duomenys turi būti pateikti pažymoje
FR0471, yra 2017 metai.
5. Pažyma FR0471 teikiama:
5.1. tikslinant mokesčių administratoriui už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m.
vasario 28 d. pateiktų ir 2017 metų bei ankstesnių mokestinių laikotarpių pažymos FR0471
duomenis bei teikiant nepateiktas nurodytų laikotarpių pažymas FR0471,
5.2. elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo
sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt) arba kitu VMI prie FM nustatytu būdu.
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3. Pažymų apie apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas formas, jų pildymo ir pateikimo
tvarką, sumos dydį, iki kurio neprivalu pateikti mokesčio administratoriui pažymas apie
gyventojams išmokėtas išmokas, nustato centrinis mokesčio administratorius.
(Pakeista pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6,17, 24,
27, 30, 31, 32, 33, 36 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymą (2008 m.
balandžio 10 d. įstatymas Nr. X-1485), taikoma nuo 2008 m. balandžio 24 d.)
Komentaras
1. 2018 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio duomenys apie nuolatiniams ir nenuolatiniams
Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskirtas B klasės pajamoms, kartu su A klasės
pajamoms priskirtomis išmokomis turi būti įrašomi Metinės gyventojams išmokėtų išmokų,
priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formoje ir jos priedų GPM312L
„Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ ir GPM312U „Nenuolatiniams Lietuvos
gyventojams išmokėtos išmokos“ formose (žr. GPMĮ 24 straipsnio 3 dalies komentarą).
2. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos
GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklėse,
patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9, nustatytas sumos dydis, iki kurio neprivaloma
pateikti mokesčio administratoriui duomenų apie gyventojams 2018 m. ir vėlesniais mokestiniais
laikotarpiais išmokėtas išmokas. Nustatyta, kad neprivalo būti pateikti duomenys apie tokias
pinigais ar natūra išmokėtas vienkartines išmokas:
2.1. ne didesnes kaip 100 eurų išmokų sumas už parduotas miško gėrybes (grybus, uogas,
vaistažoles, riešutus),
2.2. ne didesnes kaip 100 eurų išmokų sumas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kitą
turtą (išskyrus kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, nekilnojamąjį daiktą ir
finansines priemones),
2.3. ne didesnes kaip 1000 eurų azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų sumas.
Be to, nustatyta, kad gali būti nedeklaruojamos pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos
atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose,
nesvarbu, kokia jų suma buvo išmokėta.
3. 2017 m. ir ankstesnio mokestinio laikotarpio duomenims įrašyti skirtos Gyventojams
išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos
FR0471 forma, Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B
klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-238 (nauja redakcija išdėstytos 2014 m. spalio 30 d. įsakymu
Nr. VA-116).
4. Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, per nuolatinę buveinę gaunantis šio Įstatymo
21 straipsnyje nurodytas įmokas, nuolatinio gyventojo prašymu išduoda sumokėjimą
patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus. Minėti dokumentai ar jų nuorašai
parengiami, patvirtinami ir išduodami nemokamai per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo
dienos.
(Pakeista pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio
papildymo įstatymą (2004 m. kovo 16 d. įstatymas Nr. IX-2059), taikoma nuo 2004 m. kovo 30 d.)
Komentaras
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1. Pagal GPMĮ 35 straipsnio 1 dalį nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasinaudojęs teise iš
pajamų atimti šio įstatymo 21 straipsnyje (žr. GPMĮ 21 straipsnio komentarą) nurodytas išlaidas,
privalo saugoti sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus
notaro, ne trumpiau kaip 10 metų po atitinkamo mokestinio laikotarpio metinės pajamų mokesčio
deklaracijos pateikimo.
2. Dėl dokumentų, patvirtinančių GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų įmokų sumokėjimą per
atitinkamą mokestinį laikotarpį, išdavimo nuolatinis Lietuvos gyventojas gali kreiptis į Lietuvos
vienetą ar užsienio vienetą, vykdantį veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, kuriam tos įmokos
buvo sumokėtos.

