VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2017-08-25 Nr. (18.16-31-1E)RM-26981

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2009 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. VA-96
„DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO
BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša,
kad 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-68 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas 2009 m.
gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų
užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.
Esminiai pakeitimai:
1.
Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma ir jos priedų formos išdėstytos nauja
redakcija, kurios:
1.1. GPM308N priede „Neapmokestinamosios pajamos“ ir GPM308P priede
„Apmokestinamosios pajamos“ nebeliko pajamų rūšių kodų sąrašų;
1.2. GPM308L priede „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“
įrašyta pastaba: „Deklaruojama 2017 m. ir vėlesnių metų gyvybės draudimo ir /ar įmokų į pensijų
fondus suma neturi būti didesnė nei 2000 eurų“;
2.
Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo,
pateikimo bei tikslinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimai:
2.1. Taisyklės papildytos 2 priedu „Pajamų rūšių kodų sąrašas“;
2.2. Taisyklių 3 punkte, taip pat 1 priedo „Nedeklaruojamų neapmokestinamų pajamų
sąraše“ numatyta, kad Sąrašo 48 ir 60 punktų nuostatos dėl nedeklaruotinų iki 3000 eurų dydžio
žemės ūkio veiklos pajamų ir /ar gautų iš juridinių asmenų (neatsižvelgiant į sumą), kai jos
priskiriamos neapmokestinamosioms, netaikomos Ūkininkų ūkių registre įregistruotiems
ūkininkams (jų partneriams), neįregistruotiems ir neprivalantiems registruotis pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) mokėtojams, jeigu jie:
- pageidauja, kad 2017 m. ar vėlesnių metų valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų
apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamų bei su šia veikla susijusių išlaidų
sumas,
- 2017 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaraciją teikia kaip kandidatai į
valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos.
Vadinasi, PVM mokėtojais neįregistruoti (neprivalantys registruotis) ūkininkai (jų
partneriai), pageidaujantys, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos jiems būtų
apskaičiuojamos įvertinus pajamas bei išlaidas, ir / arba kandidatuojantys į valstybės politikus
ar Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos, 2017 m. ar vėlesnio
mokestinio laikotarpio Metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede „Individualios veiklos
pajamos“ turės deklaruoti visas iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas, nesvarbu, kokia suma ir iš
kokio šaltinio (gyventojų ar juridinių asmenų) buvo gauta;
2.3. Pripažinta netekusia galios Taisyklių 72 punkto nuostata, kad tuo atveju, kai
GPM308V priede „Individualios veiklos pajamos“ deklaruojamos iš žemės ūkio veiklos gautos
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neapmokestinamosios pajamos, su šiomis pajamomis susijusios išlaidos (V7 laukelyje) neturi būti
nurodomos.
Vadinasi, ūkininkams, jų partneriams ir visiems kitiems žemės ūkio vykdantiems
gyventojams,
neįregistruotiems
(neprivalantiems
registruotis)
PVM
mokėtojais,
deklaruosiantiems 2017 m. ir vėlesnių metų pajamas, bus sudarytos prielaidos įrašyti į
deklaraciją ne tik pajamų mokesčiu neapmokestinamas žemės ūkio veiklos pajamas, bet ir su
jomis susijusios išlaidas, nesvarbu, dėl kokių priežasčių Metinė pajamų deklaracija bus teikiama.
Be to, Taisyklių 72 punktas papildytas nuostata, kad su žemės ūkio pajamų gavimu
susijusias išlaidas būtina nurodyti PVM mokėtojais neįregistruotiems (neprivalantiems
registruotis) ūkininkams (jų partneriams), pageidaujantiems, kad 2017 m. ar vėlesnių metų
valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, įvertinus ne tik pajamų, bet ir
išlaidų sumas.
Deklaruotina išlaidų suma apskaičiuojama, atsižvelgiant į faktiškai patirtas dokumentais
pagrįstas išlaidas, kurios pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslu pagal Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį būtų pripažįstamos leidžiamais atskaitymais,
arba išlaidomis pripažįstant 30 procentų dydžio pajamų sumą;
2.4. Taisyklių 74.2 ir 74.3 papunkčiai papildyti valstybinio socialinio draudimo ir
sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimo nuo individualios apmokestinamųjų pajamų
pavyzdžiais;
2.5. Taisyklių 100 punkte nustatytas apribojimas dėl ne didesnės kaip 2000 eurų
gyvybės draudimo ar įmokų į pensijų fondus sumos įrašymo į GPM308L priedą „Gyventojo
apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“;
2.6. Taisyklių 159 punktas papildytas nuostata, kad tuo atveju, kai deklaraciją
užpildyti ir pateikti pavesta mokesčio mokėtojo įgaliotam juridiniam asmeniui, deklaracijos 36
laukelyje turi būti įrašomas to juridinio asmens identifikacinis numeris, o pagal pakeistą 160
punktą tokiu atveju ją pasirašyti turi to juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
Įsakyme nustatyta, kad nauja redakcija išdėstyta Metinė pajamų deklaracija turi būti
teikiama, deklaruojant 2017 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, taip pat tikslinant ar
teikiant laiku nepateiktas deklaracijas už 2014, 2015, 2016 mokestinius laikotarpius.
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