VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
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Nr. (18.10-31-1E) RM-18856

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL
DIENPINIGIŲ IR KITŲ TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“
BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS 2003 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMO Nr. 99 „DĖL
KOMANDIRUOČIŲ
SĄNAUDŲ
ATSKAITYMO
IŠ
PAJAMŲ
TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMŲ
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 yra pakeistas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir
kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 526) bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 384 yra pakeistas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 Komandiruočių sąnaudų
atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 99).
1. Pagrindiniai Nutarimo Nr. 526 pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2018 m. liepos 1 d.,
yra šie:
1.1 Šio Nutarimo 2.4 punkte nustatyta, kada komandiruotės išlaidos neskaičiuojamos
pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą, Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą ir
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles:
kai valstybės politikui, valstybės pareigūnui, teisėjui, valstybės tarnautojui arba
darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), komandiruotės išlaidos
apmokamos iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų
tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų (išskyrus ES ir (arba) kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšas, kurios suplanuotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal ES ir
(arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų
lėšų naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką ir kai ES ir (arba) kita
tarptautinė organizacija ir institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės
išlaidas, kurios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ)
17 straipsnio 1 dalies 5 punktą neapmokestinamos pajamų mokesčiu.
Laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 1 d. nebiudžetinių įstaigų,
dalyvavusių
įgyvendinant ES ir / ar kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus
projektus, į komandiruotę siunčiamam darbuotojui iš ES ir / arba kitos tarptautinės finansinės
paramos projektų lėšų pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas išmokėti tik tokie
dienpinigiai, kurie neviršija maksimalių dienpinigių dydžių, patvirtintų Nutarimu Nr. 526, laikomi
komandiruočių kompensacijomis, kurios, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 dalies 5 punktu,
neapmokestinamos pajamų mokesčiu. Tokiuose projektuose dalyvaujantiems nebiudžetinių
įstaigų darbuotojams iš projektų lėšų nurodytu laikotarpiu išmokėtos dienpinigių sumos,
viršijančios Nutarimu Nr. 526 nustatytus maksimalius dienpinigių dydžius, apmokestinamos 15
proc. gyventojų pajamų mokesčiu.
Biudžetinių įstaigų, dalyvaujančių įgyvendinant ES ir / ar kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamus projektus, į komandiruotę siunčiamam darbuotojui iš ES ir / arba kitos
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tarptautinės finansinės paramos projektų lėšų pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas
tiek 2017, tiek 2018 metais kompensuotos komandiruočių išlaidos, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1
dalies 5 punktu, neapmokestinamos pajamų mokesčiu, kadangi tokių komandiruočių išlaidų
kompensavimas (tarp jų ir dienpinigių mokėjimas) reglamentuotas Nutarime Nr. 526.
1.2. Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti nauji dienpinigių dydžiai, kurių
neviršijantys
dienpinigiai
pagal
GPMĮ
nuostatas
priskiriami
pajamų
mokesčiu
neapmokestinamoms pajamoms.
1.3. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąraše patikslinti kai kurie gyvenamojo
ploto nuomos išlaidų normos dydžiai.
1.4. Dienpinigių mokėjimo tvarkos apraše nustatyta, kad kolektyvinėje ar darbo sutartyje
nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.
2. Pagrindiniai Nutarimo Nr. 99 pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2018 m. liepos 1 d., yra
šie:
2.1. Pagal šio nutarimo 3 punktą, apskaičiuojant užsienio komandiruotės dienpinigių
išlaidas, apskaičiuojamas už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos
Respublikos ir parvykimo į ją dienas, o kai darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra užsienio
valstybėje, – išvykimo iš šios užsienio valstybės ir parvykimo į ją dienas), taikomi dienpinigiai,
kurių dydžiai naujai patvirtinti Nutarimu Nr. 526.
Jeigu į užsienio komandiruotę vykstama vienai dienai, tai ribojamų dydžių leidžiamiems
atskaitymams gali būti priskiriami dienpinigiai, išmokami už vieną dieną, taikant Nutarimu
Nr.
526 patvirtintą tos šalies dienpinigių normą.
2.2. Pagal pakeistą šio nutarimo 9 punktą, komandiruotės Lietuvos Respublikoje
dienpinigių, priskiriamų ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, dydis yra patvirtintas
Nutarimu Nr. 526 ir jis yra lygus 15 Eur (dienai), atsisakant šio dydžio susiejimo su bazine
socialine išmoka. Kai komandiruotė Lietuvoje trunka 1 dieną, tai ribojamų dydžių leidžiamiems
atskaitymams yra priskiriami dienpinigiai, išmokami už vieną dieną, taikant Nutarimu Nr. 526
patvirtintą 15 Eur dienpinigių normą.
Atsižvelgiant į tai, kad jau nuo 2018 m. balandžio 27 d. yra atsisakyta nuostatos,
ribojančios galimybę pelno mokesčio tikslais atskaityti iki 50 procentų komandiruočių,
trunkančių vieną dieną, dienpinigių išlaidų sumos, o tik nuo 2018 m. liepos 1 d. yra taikoma
Nutarimu Nr. 526 patvirtinta 15 Eur (dienai) dienpinigių norma, todėl per laikotarpį - nuo 2018
m. balandžio 27 d. iki liepos 1 d., kai komandiruotė Lietuvoje trunka 1 dieną, ribojamų dydžių
leidžiamiems atskaitymams yra priskiriami dienpinigiai, kurių norma yra 5,70 Eur (38 Eur x 15
proc.).
Kiti Nutarimo Nr. 99 pakeitimai, įsigalioję nuo 2018 m. balandžio 27 d., yra techninio
pobūdžio ir yra susiję su mažųjų bendrijų narių, vykstančių į komandiruotę, aiškesniu
komandiruočių išlaidų atskaitymo iš pajamų tvarkos reglamentavimu.
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