VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2020-06-30 Nr. (18.18-31-1E)RM-36785

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007
20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad
2020 m. birželio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
Nr. IX- 1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3084 (toliau − Įstatymas).
Įstatymu pakeista Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ):
1. 20 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatytas didesnis 4800 eurų (vietoje 4200 eurų) metinis
neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau − MNPD), taikomas gyventojams, kurių metinės
pajamos (GMP) neviršija minimaliosios mėnesinės algos (toliau − MMA), galiojusios einamųjų
kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos. 2020 m. sausio 1 d. galiojo 607 eurų
MMA, vadinasi, 4800 eurų MNPD taikytinas gyventojams, kurių 2020 m. metinės pajamos (GMP),
apskaičiuotos GPMĮ 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, neviršys 7284 eurų (12 mėn. x 607
eurų).
Pakeista MNPD formulė, pagal kurią MNPD apskaičiuojamas gyventojams, kurių metinės
pajamos (GMP) yra didesnės nei 7284 eurų:
MNPD = 4800 Eur − 0,19 x (GMP − 12 MMA, galiojusios 2020-01-01, dydžių (7284 eurų)).
Metinių pajamų (GMP lygis), kurį pasiekus MNPD netaikomas, nuo 31992 eurų padidėjo iki
32 545 eurų. Kai gyventojo metinės pajamos (GMP) yra ar didesnės, MNPD netaikomas, nes,
apskaičiuotas pagal MNPD formulę, jis yra lygus nuliui.
2. 20 straipsnio 2 dalis, kurioje didesnis - 400 eurų mėnesio NPD (iki 2020- 06-30 - 350
eurų) nustatytas gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusios pajamos neviršija vieno MMA dydžio (607 eurų).
Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems ir toliau taikomi 600 ar
645 eurų NPD) taikytino mėnesio NPD suma apskaičiuojama pagal pakeistą mėnesio NPD formulę:
Mėnesio NPD = 400 Eur – 0,19 x (gyventojo mėnesio darbo užmokestis – 1 MMA,
galiojusios 2020-01-01, dydis (607 eurų)).
Įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d., vadinasi, didesni mėnesio NPD taikytini nuo liepos
1 d. išmokamam darbo užmokesčiui (su priedais bei priemokomis), nesvarbu, kurio mėnesio
darbo užmokestis bus išmokamas.
Nuo š. m. liepos 1 d. mėnesio NPD gali būti taikomas gyventojams, kurių mėnesio darbo
užmokestis (su priedais bei priemokomis) yra mažesnis nei 2 713 Eur (iki Įstatymo įsigaliojimo 2666 eurų).
Nustatyta, kad Įstatymo 20 str. 1 dalyje numatytas MNPD taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.,
deklaruojant viso 2020 m. mokestinio laikotarpio pajamas ir apskaičiuojant mokėtiną pajamų
mokestį nuo 2020 m. gautų pajamų. Be to, numatyta, kad dėl pritaikyto iki Įstatymo įsigaliojimo
NPD ir po jo įsigaliojimo taikomo pasikeitusio NPD pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas
iki 2020 m. gruodžio 31 d., darbdavio ir darbuotojo abipusiu susitarimu.
Pasibaigus 2020 m. mokestiniam laikotarpiui, dėl pasikeitusio MNPD mokėtinas pajamų
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mokestis perskaičiuojamas GPMĮ 27 straipsnyje nustatyta tvarka gyventojų pateiktose metinėse
pajamų mokesčio deklaracijose. Jose apskaičiuota pajamų mokesčio permoka gyventojams
grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta
tvarka.
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