VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 133 „DĖL
GYVENTOJO NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO ĮSIGIJIMO KAINOS NUSTATYMO TAM TIKRAIS
ATVEJAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 846 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios
veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
buvo pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29
d. nutarimas Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo
tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas).
Esminiai pakeitimai.
Nutarimu patvirtintos Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo
tam tikrais atvejais taisyklės (toliau – Taisyklės) papildytos nuostatomis dėl įsigijimo kainos
nustatymo, kai gyventojo ne individualios veiklos turtas įgyjamas pagal išlaikymo iki gyvos
galvos (rentos) sutartį ir kai pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens
neatlygintinai ar už lengvatinę kainą įsigyjama akcijų, kurioms įsigijimo metu buvo pritaikyta
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 58 punkte
nustatyta lengvata.
Vadovaujantis Taisyklių 6 punktu, parduodant ar kitaip perleidžiant nuosavybėn turtą,
įgytą pagal išlaikymo iki gyvos galvos (rentos) sutartį, įsigijimo kaina nustatoma taip:
- turto, įgyto iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir
senelių, įsigijimo kaina yra jo tikroji rinkos kaina, buvusi turto perdavimo rentos mokėtojui dieną
(Taisyklių 6.1. papunktis);
- turto, įgyto iš kitų gyventojų, įsigijimo kaina laikoma teisinę galią turinčiais
dokumentais pagrįsta, faktiškai rentos gavėjui išlaikyti patirtų išlaidų suma. Negalint pagrįsti
patirtų išlaikymo išlaidų teisinę galią turinčiais dokumentais, tokio turto įsigijimo kaina gali būti
skaičiuojama pagal numanomas išlaikymo išlaidas, kurios apskaičiuojamos dauginant išlaikymo
laikotarpio mėnesių skaičių iš tais mėnesiais galiojusios minimaliosios mėnesinės algos (ne visam
mėnesiui tenkančios numanomos išlaikymo išlaidos apskaičiuojamos proporcingai tam mėnesiui
tenkančiam dienų skaičiui). Rentos mokėtojas, laikydamasis šiame punkte nustatytų sąlygų, turi
teisę pasirinkti laikotarpį, už kurį turto įsigijimo kaina skaičiuojama pagal faktines išlaidas, o už
kurį – pagal numanomas išlaikymo išlaidas (Taisyklių 6.2. papunktis).
Tais atvejais, kai darbuotojas įsigijo akcijų pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su
juo susijusio asmens ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo, šių
akcijų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn atveju, vadovaujantis Taisyklių 10 punktu,
įsigijimo kaina nustatoma taip:
- jeigu akcijos iš darbdavio įsigytos neatlygintinai, šių akcijų įsigijimo kaina yra 0 eurų;
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- jeigu akcijos įsigytos lengvatine kaina, akcijų įsigijimo kaina yra darbuotojo už akcijas
sumokėta suma.
Ši Taisyklių nuostata taikoma nustatant akcijų, atitinkančių GPMĮ 17 str. 1 d. 58 punkto
sąlygas, įsigijimo kainą pagal 2020 m. vasario 1 d. ir vėliau sudarytus pasirinkimo sandorius.
Nutarimu taip pat atlikti kiti redakcinio pobūdžio Taisyklių pakeitimai.
Nutarimas įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 4 d. ir taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant
2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.
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