VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2019-03-15 Nr. (18.18-31-1E) RM-7650

DĖL METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS,
DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS IR JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ UŽPILDYMO IR
PATEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-23 pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų,
priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U
formų užpildymo bei pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kuriomis turi būti vadovaujamasi,
deklaruojant gyventojams 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas A ir B
klasės išmokas.
Taisyklėse nustatyta, kad darbdaviai mokestiniu laikotarpiu gyventojams išmokėtas ligos
pašalpas už dvi pirmąsias ligos dienas deklaracijos GPM312 formos prieduose turi nurodyti
išmokos kodu 03 (Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos). Kai
deklaruojamos neapmokestinamos išmokos arba kai tarpininkai deklaruoja išmokas, gautas iš
užsienio valstybių, deklaracijos GPM312 formos priedų laukeliuose, skirtuose pajamų mokesčio
tarifui įrašyti, turi būti įrašomas nulis.
Nuo 2019 m. neprivaloma deklaruoti bet kokio dydžio atlyginimo už Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka kompetentingai institucijai pateiktą vertingą
informaciją apie pažeidimą.
Taisyklių 2 priede pateiktas A ir B klasės išmokų kodų sąrašas papildytas naujais išmokų
kodais: 04 – iki 2018-12-13 apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios išmokos, kurios išmokėtos
2019 m. ir vėlesniais laikotarpiais, 07 – neapmokestinamos ligos išmokos jūrininkams, 77 – pagal
paslaugų sutartį už ne individualios veiklos paslaugas išmokėtos apmokestinamosios išmokos, 78
– pagal GPMĮ 17 str. 1 dalį neapmokestinamosios išmokos, 89 – mažosios bendrijos vadovui (ne
nariui) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą išmokėtos išmokos, 90 – gyventojui
pagal verslo liudijimą (051 veiklos rūšis) už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą išmokėtos
išmokos. Panaikintas 28 išmokos kodas. Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo dalyviui
išmokėtos išmokos iš pelno (nesvarbu, ar pelnas apmokestintas pelno mokesčiu, ar ne) nuo 2019
m. žymimos 27 išmokos kodu. Nuo 2019 m. 08 išmokos kodu žymimos su darbo santykiais
susijusios išmokos, kurios neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 straipsnį.
Primename, kad pagal Taisykles užpildytą deklaracijos GPM312 formą ir jos GPM312L bei
GPM312U priedus už 2019 metus mokesčių administratoriui bus privaloma pateikti iki 2020 m.
vasario 17 dienos.
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