VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2019-07-09

Nr. (18.18-31-1E) RM-21108

DĖL MINIMALIOSIOS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIO NUO 2020 M. SAUSIO 1 D.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
informuoja, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos
3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimaliosios
mėnesinės algos (toliau — MMA) dydis — 607 Eur (nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 — 555 Eur),
minimalusis valandinis atlygis (toliau — MVA) — 3,72 Eur (iki pakeitimo — 3,39 Eur).
I. Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant pagal Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą
neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurių
dydžius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99
patvirtintos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės (toliau – Taisyklės). Pajamų
mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui nustatytu
darbo užmokesčiu (valandiniu tarifiniu atlygiu) bei dydžiais — MMA x iš koeficiento 1,3 arba
MVA x iš koeficiento 1,3.
Vadovaujantis išdėstytu, nuo 2020 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama:
1. Visa Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu:
- darbuotojo darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už 789,10 Eur (iki pakeitimo –
721,50 Eur)) arba
- darbuotojui taikomas valandinis tarifinis atlygis yra lygus arba didesnis už 4, 836 Eur
(iki pakeitimo – 4, 407 Eur).
2. Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis arba valandinis tarifinis
atlygis yra mažesnis už aukščiau nurodytus dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinamų
dienpinigių suma yra ribojama. Tokiu atveju pajamų mokesčiu neapmokestinami Taisyklėse
komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi
arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio.
Plačiau GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymas paaiškintas šio įstatymo
apibendrintame paaiškinime (komentare), kurį galima rasti VMI interneto svetainėje
www.vmi.lt.
II. Kadangi MMA yra mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) ir
metinio NPD formulių sudedamoji dalis, nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeis NPD apskaičiavimo
tvarka.
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir
27 straipsnių pakeitimo įstatyme (toliau - GPMĮ pakeitimo įstatymas) 2020 m. mokestiniu
laikotarpiu taikytiną mėnesio NPD numatyta apskaičiuoti pagal formulę:
Mėnesio NPD = 400 – 0,2 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos –
2020-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis (607 Eur)).
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Maksimalus 400 Eur mėnesio NPD 2020 m. mokestiniu laikotarpiu numatytas
gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios
pajamos (toliau - su darbo santykiais susijusios pajamos) neviršys 607 Eur (2019 m. – 555 Eur).
Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems nustatyti didesni mėnesio
NPD), kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus mažesnė nei 2605 Eur, mėnesio
NPD numatyta apskaičiuoti pagal mėnesio NPD formulę. Riba, iki kurios taikomas NPD, padidėja
nuo 2555 Eur (2019 m.) iki 2605 Eur (2020 m.).
Gyventojui, kurio 2020 m. gaunamos mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus
2605 Eur ar didesnės, mėnesio NPD nebus taikomas, nes, apskaičiavus jį pagal formulę, NPD yra
lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).
Metinio NPD formulė 2020 m.:
Metinis NPD = 4800 – 0,2 x (GMP – 12 MMA, galiosiančios 2020-01-01, dydžių (7284 Eur)),
kurioje GMP – metinių apmokestinamų pajamų bendra suma (išskyrus apmokestinamosioms
pajamoms priskirtas išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo
sutarčiai arba ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos).
Maksimalus 4800 Eur metinis NPD 2020 m. mokestiniu laikotarpiu numatytas
gyventojams, kurių GMP neviršys 7284 Eur (607 Eur x 12 mėn.).
Gyventojams, kurių 2020 m. mokestinio laikotarpio GMP bus 31260 Eur ar didesnės,
metinis NPD nebus taikomas (2019 m. metinis NPD netaikomas, kai GMP – 30660 Eur).
Tokia mėnesio NPD ir metinio NPD apskaičiavimo tvarka 2020 m. bus taikoma, jeigu
maksimalias mėnesio NPD (400 Eur) ir metinio NPD (4800 Eur) sumas nustatančio GPMĮ
pakeitimo įstatymo nuostatos išliks nepakeistos.
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