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Nr. (18.18-31-1E) RM-230

DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS IR
JOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės
pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų
užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta Nenuolatinio Lietuvos gyventojo
metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 forma (toliau – deklaracija), jos priedų
GPM314A, GPM314B formos ir jų užpildymo bei pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).
Deklaraciją ir jos GPM314A ir / arba GPM314B priedus privalo pateikti nenuolatiniai
Lietuvos gyventojai, mokestiniu laikotarpiu gavę A ir / arba B klasėms priskiriamų pajamų, kurių
šaltinis yra Lietuvoje ir nuo kurių gyventojams atsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną pajamų
mokestį, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ)
6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas.
Pagal GPMĮ 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas pajamų mokestį privalo perskaičiuoti
nenuolatinis Lietuvos gyventojas, 2019 metais Lietuvoje gavęs su darbo santykiais susijusių
apmokestinamųjų pajamų už Lietuvoje atliekamą samdomą darbą (išskyrus ligos, motinystės,
tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas) ir iš Lietuvos vienetų gavęs tantjemas bei
atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje ar paskolų komitete, jeigu bendra per metus gautų
tokių pajamų suma viršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau – VDU) dydžio sumą,
taikomą apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti
(t. y. viršija 136 344 Eur sumą). Perskaičiuoti pajamų mokestį privalo ir nenuolatinis Lietuvos
gyventojas, 2019 metais gavęs daugiau kaip 136 344 Eur tokių apmokestinamųjų pajamų: iš
asmenų Lietuvoje gavęs honorarą ir palūkanas, sporto ir atlikėjo veiklos pajamų už veiklą
Lietuvoje, Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto nuomos ir pardavimo pajamų bei Lietuvoje
registruotino kilnojamojo daikto pardavimo pajamų.
Deklaracijos neprivalo pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris 2019 metais gavo
tik A klasės pajamų iš to paties asmens Lietuvoje ir išmokas išmokėjęs asmuo nuo 120 VDU dydžio
sumą viršijančios išmokos sumos išskaičiavo pajamų mokestį maksimaliu mokesčio tarifu (t. y.
pritaikė atitinkamai 27 proc. arba 20 proc. pajamų mokesčio tarifą). Taip pat, deklaracijos
neprivalo pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris Lietuvoje mokestiniu laikotarpiu gavo
tik B klasės pajamų ir nuo GPMĮ 6 straipsnyje nustatytą VDU dydžio sumą viršijančių pajamų pats
sumokėjo pajamų mokestį atitinkamai 27 proc. arba 20 proc. pajamų mokesčio tarifu bei
Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui pateikė Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų
mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą.
Pagal GPMĮ 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas perskaičiuoti pajamų mokestį privalantys
nenuolatiniai Lietuvos gyventojai 2019 metų deklaraciją pateikti ir į Lietuvos Respublikos
biudžetą sumokėti perskaičiuotą pajamų mokestį turi iki 2020 m. gegužės 4 dienos.

Biudžetinė įstaiga,
Vasario 16-osios g. 14,
LT-01514 Vilnius

Tel. (8 5) 2668 200,
Faks. (8 5) 212 56 04,
El. p. vmi@vmi.lt,
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių
asmenų registre,
kodas 188659752

2

Deklaraciją ir jos GPM314A priedą gali pateikti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai,
pageidaujantys prisitaikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD) su darbo santykiais
susijusioms pajamoms, gautoms už darbą Lietuvoje.
Taip pat, deklaraciją ir jos GPM314B priedą gali pateikti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai,
pageidaujantys iš Lietuvos vienetų gautoms palūkanoms, nuo kurių buvo išskaičiuotas pajamų
mokestis, prisitaikyti GPMĮ 17 str. 1 dalies 20 punkte ir / arba 202 punkte nustatytą pajamų
mokesčio lengvatą.
Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, pageidaujantys iš Lietuvos Respublikos biudžeto
susigrąžinti pajamų mokesčio permoką (t. y. prisitaikyti mokesčio lengvatas), mokestinio
laikotarpio deklaraciją mokesčių administratoriui gali pateikti ne anksčiau kaip nuo kitų
kalendorinių metų vasario 15 dienos.
Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautoms pajamoms deklaruoti yra skirti
deklaracijos GPM314A „Su darbo santykiais susijusios pajamos“ priedas ir GPM314B „Lietuvoje
gautos pajamos“ priedas:
- GPM314A priede deklaruojamos tik su darbo santykiais susijusios apmokestinamos
pajamos, gautos už darbą Lietuvoje, ir iš Lietuvos gautos socialinės išmokos;
- GPM314B priede deklaruojamos kitos su darbo santykiais nesusijusios pajamos, kurios
pagal GPMĮ 5 straipsnio nuostatas yra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio
objektu (tantjemos, honoraras, palūkanos, sporto ir atlikėjo veiklos pajamos už veiklą Lietuvoje,
Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto nuomos ir pardavimo pajamos, Lietuvoje registruotino
kilnojamojo daikto pardavimo pajamos), išskyrus individualios veiklos pajamas ir pajamas iš
paskirstytojo pelno.
Deklaracijoje Taisyklėse nustatyta tvarka turi būti įrašomi nenuolatinį Lietuvos gyventoją
identifikuojantys duomenys, nurodomi pridedami priedai ir dokumentai, apskaičiuojamas
taikytinas metinis NPD, gyventojų pajamų mokesčio suma, mokestinė prievolė ir t.t.
Prie Taisyklių kaip pagalbinė medžiaga yra pridėti šie priedai:
1 priedas „Su darbo santykiais nesusijusių ir ne individualios veiklos pajamų rūšių kodų,
naudojamų užpildant deklaracijos priedo GPM314B formą, sąrašas“, kuriame pateikti pajamų
rūšių, kurios deklaruojamos deklaracijos GPM314B priede, kodų sąrašas;
2 priedas „Pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas“, kuriame
nurodyti atskirų rūšių pajamoms apmokestinti taikomi pajamų mokesčio tarifai;
3 priedas „Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) apskaičiavimas nenuolatinio
Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje 2019 metais gautoms pajamoms“, kuriame paaiškinta,
kaip pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuojamas metinis NPD;
4 priedas „Pajamų mokesčio lengvata palūkanoms“, kuriame paaiškintos pagal GPMĮ 17 str.
1 dalies 20 ir 202 punkto nuostatas taikytinos pajamų mokesčio lengvatos palūkanoms;
5 priedas „Lietuvos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytų palūkanoms ir
honorarams apmokestinti prie pajamų šaltinio taikytinų mokesčio tarifų sąrašas“, kuriame
pateiktas pagal mokestines sutartis palūkanoms ir honorarams apmokestinti taikomų mokesčio
tarifų sąrašas;
6 priedas „ Užsienio valstybių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“, kuriame išvardintos valstybės
(teritorijos) ir joms žymėti skirti kodai;
7 priedas „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų
pajamų apskaičiavimas“, kuriame yra pateiktos formulės, pagal kurias apskaičiuojamos
apmokestinamos pajamos, pajamų mokestis, mokestinė prievolė, mokėtina arba grąžintina
pajamų mokesčio suma.
Deklaracija ir jos GPM314A, GPM314B priedai mokesčių administratoriui gali būti pateikti
elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą
(http://deklaravimas.vmi.lt), tiesiogiai įteikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
darbuotojui arba atsiųsti paštu.
Atkreipiame dėmesį, kad Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio
deklaracijos GPM309 forma naudojama nenuolatiniams Lietuvos gyventojams deklaruojant 2018
metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas ar tikslinant jau pateiktas šių
mokestinių laikotarpių deklaracijas (2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-111).
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