VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2020-11-05 Nr. (18.18-31 -1E)RM-56450
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS VIRŠININKO 2019 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. VA-93 „DĖL PAVYZDINĖS
PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM311 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO,
PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad
2020 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA-741 buvo pakeistas 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas
Nr. VA- 93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir
jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.
Deklaracijos forma2 išdėstyta nauja redakcija, atsižvelgiant į Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020-05-26 raštu
Nr. (10.12E) I-3576 pateiktą prašymą sudaryti galimybę individualios įmonės savininko, ūkinės
bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms
priskirtas sumas (žymimas 02 kodu) deklaruoti išskaidytas pagal mėnesius.
1. Taisyklės3 pakeistos, atsižvelgiant į 2020 m. taikomas pasikeitusias Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 nuostatas:
1.1. pakeistą mėnesio NPD4 ir metinį NPD;
1.2. pakeistą GPM5 tarifą. Su darbo santykiais susijusių pajamų (išskyrus ligos, motinystės,
tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas)6, tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų
taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų
esmę atitinkančiais santykiais, gautų pajamų pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų,
kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal
civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų metinė pajamų dalis, viršijanti 84 VDU7
dydžio sumą, apmokestinama taikant 32 proc. (2019 m. − 27 proc.) GPM tarifą.
Pasikeitus GPM tarifui, 1 VDU sumai (2020 m. 1 VDU − 1 241,40 Eur) bei ribai (84 VDU; 2019
m. – 120 VDU), kurią viršijus, taikomas progresyvus GPM tarifas, 2020 m. 32 proc. GPM
apmokestinamos šios pajamų grupės dalis, viršijanti 104 277,60 Eur (1 241,40 Eur x 84) sumą;
1.3. pasikeitusį kitų, nesusijusių su darbo santykiais pajamų (neįskaitant ligos, motinystės,
tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokų, individualios veiklos pajamų ir pajamų iš
paskirstytojo pelno) lygį (t. y. 120 VDU sumą − 148 968 Eur), kurį viršijus, taikomas progresyvus
20 proc. GPM tarifas.
„Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio
12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų
užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
2
Pavyzdinė pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma.
3
Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės.
4
neapmokestinamasis pajamų dydis.
5
gyventojų pajamų mokestis.
6
su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.
7 vidutinių darbo užmokesčių suma, taikoma apdraustųjų asmenų 2020 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei
skaičiuoti.
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Dėl šių priežasčių pakeistos atitinkamos Taisyklių nuostatos ir nauja redakcija išdėstyti
Taisyklių 1 priedas „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“,
6 priedas „2020 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas“, 7 priedas
„Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2020 m. pajamų pavyzdžiai“, 8 priedas „2020 m.
apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“.
2. Kiti esminiai Taisyklių pakeitimai:
2.1. numatyta galimybė individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario,
mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirtas sumas (žymimas 02
kodu) deklaruoti išskaidytas pagal mėnesius (Taisyklių 24.6 p., 25. 2 p.), pažymint įmokų tipą
„Sodros metinis“ arba „Sodros mėnesinis“ (Taisyklių 25.7 p.);
2.2. Taisyklių 37.2 p. patikslintas dėl deklaruojamų ribojamiems atskaitymams priskiriamų
išlaidų, susijusių su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu);
2.3. Taisyklių 45.1 p. papildytas nuostata dėl deklaruojamų avansu gautų pajamų pagal
preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo−pardavimo sutartį;
2.4. atsižvelgiant į nauja redakcija išdėstytą8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
sausio 29 d. nutarimą Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos
nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“, pakeista:
2.4.1. nekilnojamojo daikto įsigijimo kainos apskaičiavimo tvarka, pardavus ar kitaip
perleidus nuosavybėn pagal rentos (išlaikymo iki gyvos galvos) sutartį įgytą ne individualios
veiklos nekilnojamąjį daiktą (Taisyklių 56.11 p.);
2.4.2. įsigijimo kainos apskaičiavimo tvarka, kai už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn
ne individualios turtą per mokestinį laikotarpį gyventojas gauna tik dalį kainos (Taisyklių 56.17
p.);
2.5. aptarta, kad į mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą GPM sumą yra įskaitoma ir
ta nuo pajamų, gautų už ne individualios veiklos nenukirsto miško, apvaliosios medienos
pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, išskaičiuota GPM suma, kuri gyventojui buvo
grąžinta pagal Prašymą perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką9 (Taisyklių
61.2 p.). Atsižvelgiant į tai, patikslintas ir 8 priedo „2020 m. apmokestinamųjų pajamų ir pajamų
mokesčio apskaičiavimas“ 53 p. pateiktos GPM prievolės apskaičiavimas;
2.6. Taisyklės papildyta nuostata, kad gyventojo deklaruojama sumokėto GPM suma turi
būti nurodoma, neįskaičiuojant į ją savivaldybių tarybų nustatyto dydžio GPM sumos, sumokėtos
įsigyjant verslo liudijimą (Taisyklių 95.1 p.);
2.7. išsamiau aptarta, kokiais prie deklaracijos pridedamais dokumentais pagrindžiama
gyventojo teisė į GPM lengvatą, patyrus išlaidų už pastatų (statinių) apdailos ir remonto, išskyrus
daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) darbus, lengvųjų automobilių remonto,
nepilnamečių vaikų, globotinių, įvaikių, kuriems nustatyta nuolatinė globa ar rūpyba šeimoje,
priežiūros paslaugas (Taisyklių 103.9 p.);
2.8. į Taisyklių 2 priedą „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“ įtrauktos
vykdant žemės ūkio veiklą iš juridinių asmenų gautos pajamos, jeigu jas gaunantis gyventojas
mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio
mokėtoju.
Paaiškinimas, kokiais atvejais gautos pajamos deklaruojamos kaip gautos užsienio
valstybėje, pateiktas atskirame (buvo 12.1 p.) Taisyklių 111 punkte.
Pakeistomis Taisyklių nuostatomis turi būti vadovaujamasi, nuolatiniams Lietuvos
gyventojams deklaruojant 2020 m. mokestinio laikotarpio pajamas.
Teisės departamento direktorė
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FR0464 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
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