Teisės aktų pakeitimai
1 lentelė
Reikšmė
1.1. Vertinant vieneto dydį 5 proc. pelno
mokesčio tarifo taikymo tikslais pajamų
riba nustatyta (PMĮ 5 str. 2 d.)

Litais
1 mln

Eurais
Patvirtinta
1. Pelno mokestis
300 000
2011 m. lapkričio 22 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5,
12, 46-1, 51, 57 ir 58 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XI-1716

Pakeista
2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatymo Nr. IX-675 5, 9,17-2, 18,
38-2, 39-1, 46-1 ir 47 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1131

1.2. Pelno nesiekiančių vienetų
- kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš
ūkinės komercinės veiklos neviršija

1 mln

300 000

- apmokestinamojo pelno dalis,
apmokestinama taikant 0 procentų
mokesčio tarifą
(PMĮ 5 str. 4 d.)
1.3. Vertinant vieneto pajamų dydį pinigų
apskaitos principo taikymo tikslais pajamų
riba (PMĮ 9 str.)

25 000

7 250

100 000

30 000

2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymas
Nr. IX-675

150 000

43 000

500 000

150 000

2013 m. birželio 13 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2
straipsnio, IX-1 skyriaus pavadinimo
pakeitimo ir papildymo ir įstatymo
papildymo 17-2, 46-2 straipsniais
įstatymas Nr. XII-366
2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4,
5, 12, 13, 17, 18, 26, 31, 33, 34, 35, 382, 40-1, 41, 55 straipsnių pakeitimo ir

1.4. Apskaičiuojant iš apmokestinamųjų
pajamų atimamų lėšų filmo ar jo dalies
gamybai Lietuvos Respublikoje dydį,
išlaidų, patiriamų Lietuvos Respublikoje,
riba nustatyta ne mažiau kaip (PMĮ 172
str.).
1.5. Vertinant vieneto dydį kitokių
ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba
amortizacijos normatyvų taikymo tikslais
pajamų riba (PMĮ 18 str. 3 d.).

2010 m. lapkričio 23 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5,
25, 31, 32, 40-1, 51 ir 53 straipsnių
pakeitimo įstatymas
Nr. XI-1156

2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatymo Nr. IX-675 5, 9,17-2, 18,
38-2, 39-1, 46-1 ir 47 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1131
2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatymo Nr. IX-675 5, 9,17-2, 18,
38-2, 39-1, 46-1 ir 47 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1131
2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatymo Nr. IX-675 5, 9,17-2, 18,
38-2, 39-1, 46-1 ir 47 straipsnių

papildymo ir įstatymo papildymo X-1
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1131
skyriumi įstatymas Nr. XI-539
1.6. Taikant fiksuoto pelno mokesčio laivybos vienetams schemą, fiksuoto pelno mokesčio bazė apskaičiuojama (PMĮ 382 str. 1 d.)
1.6.1. kiekvienam 100 jūrų laivo NT
vienetų iki 1 000 jūrų laivo NT vienetų –
per dieną

3,2

0,93

1.6.2. kiekvienam 100 jūrų laivo NT
vienetų nuo 1 001 jūrų laivo NT vieneto iki
10 000 jūrų laivo NT vienetų per dieną

2,3

0,67

1.6.3. kiekvienam 100 jūrų laivo NT
vienetų nuo 10 001 jūrų laivo NT vieneto
iki 25 000 jūrų laivo NT vienetų per dieną

1,5

0,43

1.6.4. kiekvienam 100 jūrų laivo NT
vienetų nuo 25 000 jūrų laivo NT vienetų
per dieną

0,92

0,27

1.7. Taikant investicinio projekto
lengvatą, nustatyta atskaitomų išlaidų,
patiriamų įsigyjant krovininius
automobilius, priekabas ir puspriekabes,
riba (PMĮ 461 str.);
1.8. Vienetas mokestiniu laikotarpiu
avansinio pelno mokesčio mokėti
neprivalo, jei praėjusio mokestinio
laikotarpio apmokestinamosios pajamos
neviršijo (PMĮ 47 str. 5 d.)

1 mln

1 mln

1.9. Užsienio komandiruotės dienpinigių
normos pagal atskiras užsienio šalis

2007 m. gegužės 3d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2,
4, 7, 11, 12, 18, 19, 26, 31, 43, 50, 51,
53, 58 straipsnių, 1 priedėlio pakeitimo
bei papildymo ir įstatymo papildymo 381, 38-2 straipsniais įstatymas Nr. X-1110

2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatymo Nr. IX-675 5, 9,17-2, 18,
38-2, 39-1, 46-1 ir 47 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1131

300 000

2013 birželio 27 d. Lietuvos Respublikos
pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 42,
46-1 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas
Nr. XII-428

300 000

2008 m. balandžio 10 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2,
12, 13, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 30, 31,
38-1, 47, 50 straipsnių, 1, 3 priedėlių
pakeitimo bei papildymo ir įstatymo
papildymo 17-1 straipsniu įstatymas Nr.
X-1484
1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116
„Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto
nuomos normų vykstantiems į užsienio
komandiruotes“

2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatymo Nr. IX-675 5, 9,17-2, 18,
38-2, 39-1, 46-1 ir 47 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1131
2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatymo Nr. IX-675 5, 9,17-2, 18,
38-2, 39-1, 46-1 ir 47 straipsnių
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1131
Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. rugsėjo 24 d.
įsakymas Nr. 1K-293 „Dėl Finansų
ministro 1996 m. lapkričio 21 d.
įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir
gyvenamojo ploto nuomos normų

1.10. Komandiruotės Lietuvos Respublikos
teritorijoje metu komandiruočių
kompensacijoms priskiriami dienpinigiai
(15 proc. nustatytos bazinės socialinės
išmokos)
1.11. Apskaičiuojant individualių įmonių
nuosavo kapitalo dydį pajamų arba išmokų
apibūdinimo iš naujo tikslais naudojamas
dydis (Taisyklių 2 p.)

vykstantiems į užsienio
komandiruotes“ pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas
Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės
išmokos dydžio patvirtinimo“
(nustatyta 38 eurai)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 3 d. nutarimas
Nr. 1357 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d.
nutarimo Nr. 1575 „Dėl pajamų
arba išmokų apibūdinimo iš naujo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

19,50

5,70

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008
m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1366
„Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio
patvirtinimo“ (nustatyta 130 litų).

10 000

3 000

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003
m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1575
„Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš
naujo taisyklių patvirtinimo“

1.12. Išlaidos gali būti pripažintos
sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, kai
vertė (įskaitant PVM) neviršija (Įsakymo
2.2 p.)

1000

290

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl
Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų
apskaitos dokumentų išrašymo ir
pripažinimo taisyklių patvirtinimo“

1.13. Supaprastinta PVM sąskaita faktūra
gali būti išrašoma, jeigu bendra PVM
sąskaitoje faktūroje nurodomų patiektų
prekių ir (arba) suteiktų paslaugų vertė
(įskaitant PVM) neviršija (PVMĮ 79 str. 13
d.)

345

100

32 500

9500

2011 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 5-1, 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47,
49, 53, 57, 64, 66, 71, 71-1, 78, 79, 80,
83, 92 straipsnių pakeitimo ir
papildymo, 2 priedo papildymo, 82
straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir
įstatymo papildymo 63-1, 78-1, 89-1
straipsniais įstatymas Nr. XI-1817
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1366
2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas
„Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio
Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės

1.14. Iš pajamų neleidžiama atskaityti
išmokų grynais pinigais, viršijančių 250
MGL dydžio sumą vienam paramos ar

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 3 d. nutarimas
Nr. 1359 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d.
nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams
apskaičiuoti naudojamų apskaitos
dokumentų išrašymo ir pripažinimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo Nr. IX- 751 12,
15, 40, 71, 71-1, 79, 80, 84 ir 92
straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.
XII-1122

labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį)
patvirtinimo“ (nustatyta 130 litų).
išmokos dydžio patvirtinimo“
(PMĮ 28 str. 1 d. ir 2 d.)
(nustatyta 38 eurai)
1.15. Mėnesio ataskaitos (PLN203) apie
50 000
15 000
2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba)
Respublikos labdaros ir paramos
Respublikos labdaros ir paramos
labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą,
įstatymo 5, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių
įstatymo Nr. I-172 12 straipsnio
teikiamos, jei suma didesnė negu (LPĮ 12
pakeitimo įstatymas Nr. X-461
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1135
str.2 d.)
1.16. Vertinant vieneto pajamų dydį kontroliuojamųjų transakcijų kainodaros dokumentavimo tvarkos taikymo tikslais, nustatytos pajamos:
1.16.1. Lietuvos vienetams viršijo
10 mln
2 896 200
Lietuvos Respublikos finansų ministro
Lietuvos Respublikos finansų
2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1Kministro 2004 m. balandžio 9 d.
432
įsakymas Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos
1.16.2. užsienio vienetams, vykdantiems 10 mln
2 896 200
Respublikos pelno mokesčio
veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę,
įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir
viršijo
Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 15
straipsnio 2 dalies įgyvendinimo
taisyklių“, 68 p.
1.17. Vertinant užsienio vieneto veiklą
50 000
15 000
Lietuvos Respublikos finansų ministro
Lietuvos Respublikos finansų
nuolatinumo požiūriu, pajamos iš veiklos
2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1Kministro 2002 m. vasario 27 d.
yra daugiau kaip
435
įsakymas Nr. 54 „Dėl Užsienio
vieneto veiklos nuolatinumo
apibrėžimo ir Užsienio vieneto
atstovo (agento) statuso
priklausomumo ar
nepriklausomumo kriterijų
patvirtinimo“; 7.3 papunktis
1.18. Norint skolas laikyti beviltiškomis,
10 000
3000
Lietuvos Respublikos finansų ministro
Lietuvos Respublikos finansų
yra netaikomi reikalavimai privalomai
2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1Kministro 2014 m. gruodžio 5 d.
turėti dokumentus, nurodytus Skolų
188
įsakymas Nr. 1K-434
beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias
skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų
apskaičiavimo taisyklių 15.1 ir 15.2
punktuose, jeigu vieno skolininko skolų,
įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų pelno
mokesčio mokėtojo ar gyventojų pajamų

mokesčio mokėtojo apskaitos
dokumentuose per vieną mokestinį
laikotarpį, arba PVM tikslais vieno
skolininko skolų (įskaitant pardavimo PVM),
už kurias prievolė apskaičiuoti PVM
atsirado per vienus kalendorinius metus,
suma neviršija
1.19. Reikalavimas mokesčio mokėtojui turėti Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo
taisyklėse nurodytus dokumentus, įrodančius skolų beviltiškumą ir mokesčio mokėtojo pastangas atgauti tokias skolas, netaikomas, norint laikyti
beviltiškomis šias skolas:
1.19.1. jeigu vieno skolininko skolų,
1000
300
Lietuvos Respublikos finansų ministro
Lietuvos Respublikos finansų
įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų
2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1Kministro 2014 m. gruodžio 5 d.
mokesčio mokėtojo apskaitos
188
įsakymas Nr. 1K-434
dokumentuose per vieną mokestinį
laikotarpį, arba PVM tikslais vieno
skolininko skolų (įskaitant pardavimo PVM),
už kurias prievolė apskaičiuoti PVM
atsirado per vienus kalendorinius metus,
suma neviršija
1.19.2. jeigu skolos susidarė dėl pervežimo 3400
1000
Lietuvos Respublikos finansų ministro
Lietuvos Respublikos finansų
paslaugų, privaloma tvarka suteiktų
2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1Kministro 2014 m. gruodžio 5 d.
deportuojamiems keleiviams, o vieno
188
įsakymas Nr. 1K-434
skolininko (fizinio asmens) skolų, įtrauktų į
pajamas arba užfiksuotų mokesčio
mokėtojo apskaitos dokumentuose per
vieną mokestinį laikotarpį, arba PVM
tikslais vieno skolininko skolų (įskaitant
pardavimo PVM), už kurias prievolė
apskaičiuoti PVM atsirado per vienus
kalendorinius metus, suma neviršija
1.20. Nebūtina turėti Skolų beviltiškumo
didesnė
didesnė
Lietuvos Respublikos finansų ministro
Lietuvos Respublikos finansų
bei pastangų susigrąžinti šias skolas
nei
nei 3 000, 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1Kministro 2014 m. gruodžio 5 d.
įrodymo ir beviltiškų skolų sumų
10 000,
bet ne
188
įsakymas Nr. 1K-434
apskaičiavimo taisyklių 15.1 punkte
bet ne
didesnė
nurodytų dokumentų, jeigu vieno
didesnė
kaip

skolininko skolų, įtrauktų į pajamas arba
kaip
užfiksuotų mokesčio mokėtojo apskaitos
100 000
dokumentuose per vieną mokestinį
laikotarpį, arba PVM tikslais vieno
skolininko skolų (įskaitant pardavimo PVM),
už kurias prievolė apskaičiuoti PVM
atsirado per vienus kalendorinius metus,
suma yra

30 000

2. Kiti mokesčiai
VMI prie FM 2004 m. spalio 29 d.
įsakymas Nr. VA-172

2.1. Juridinių asmenų duomenys apie
fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas,
iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas
paskolas

2000

600

2.2. Reikalavimas individualią miško
gėrybių supirkimo veiklą vykdantiems
asmenims, kurie naudoja kasos aparatą

320

100

LR finansų ministro 2003 m. vasario 17
d. įsakymas Nr. 1K-040

2.3. Reikalavimas individualią supirkimo
veiklą vykdantiems asmenims, kurie
naudoja kasos aparatą ( ne miško gėrybės)

200

60

LR finansų ministro 2003 m. vasario 17
d. įsakymas Nr. 1K-040

2014 m. gruodžio 15 d. įsakymas
Nr. VA-188 „Dėl juridinių asmenų
duomenų apie fiziniams asmenims
suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių
asmenų gautas ir jiems grąžintas
paskolas FR0711 formos ir jos
priedų FR0711A, FR0711B,
FR0711C, FR0711C, FR0711D
pildymo bei teikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimas
2014 m. lapkričio 7 d. LR finansų
ministro įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl
gyventojų, besiverčiančių
individualia veikla (išskyrus
gyventojus, įsigijusius verslo
liudijimus), buhalterinės apskaitos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projektas Nr. 14-10323(2)
2014 m. lapkričio 7 d. LR finansų
ministro įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl
gyventojų, besiverčiančių
individualia veikla (išskyrus
gyventojus, įsigijusius verslo
liudijimus), buhalterinės apskaitos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projektas Nr. 14-10323(2)

3.1. Žemės mokesčio nemoka žemės
savininkai, kurių mokėtinas mokestis
mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės
teise turimus žemės sklypus neviršija
3.2. Mokesčio už žemės ūkio paskirties
žemę, išskyrus apleistas žemės ūkio
naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų
bendrijų bendrojo naudojimo žemę, suma
2013–2014 metų mokestiniais laikotarpiais
visais atvejais neviršija vieno lito už vieną
arą, 2015–2017 metų mokestiniais
laikotarpiais visais atvejais neviršija 0,29
euro už vieną arą.“
4.1. Fiziniams asmenims nuosavybės teise
priklausančių ar jų įsigyjamų
gyvenamosios, sodų, garažų, fermų,
šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo,
religinės, poilsio paskirties statinių
(patalpų), žuvininkystės statinių ir
inžinerinių statinių bendra vertės
apmokestinimas

5

2

1

0,29

1 mln.

3. Žemės mokestis
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio
įstatymas Nr. I-2675 (2011-12-21
įstatymo Nr. XI-1829 redakcija)
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI1829

4. Nekilnojamojo turto mokestis
220 000
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
(vertė
turto mokesčio įstatymas Nr. X-233
didinama
30 proc.
šeimoms
auginančio
ms tris ir
daugiau
vaikų
(įvaikių)
iki 18
metų, ir
šeimoms,
auginančio
ms neįgalų
vaiką
(įvaikį) iki
18 metų,
taip pat
vyresnį

2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos žemės mokesčio
įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio
pakeitimo įstatymas Nr. XII-1133
2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos žemės mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.
XI-1829 2 straipsnio pakeitimo
įstatymas Nr. XII-1134

2014 m. lapkričio 20 d. Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymo X-233 6 ir 7
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas Nr. XIIP-1324(2)

4.2. Avansinis nekilnojamojo turto
mokesčio mokėjimas už sausio 1 dieną
juridiniams asmenims nuosavybės teise
priklausantį nekilnojamąjį turtą
5.1. Minimalios mėnesinės algos dydis, nuo
kurio skaičiuojama PSD įmoka
5.2. ūkininkams, kurių EDV yra 2 ir mažiau
EDV :
5.2.1. mėnesinė PSD įmoka
5.2.2. metinė PSD įmoka
5.3. ūkininkams, kurių EDV didesnis negu 2
EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai:
5.3.1. mėnesinė PSD įmokų suma
5.3.2. metinė PSD įmoka
5.4. Savarankiškai besidraudžiantiems
asmenims:
5.4.1. mėnesinė PSD įmoka
5.4.2. metinė PSD įmoka
5.5. Gyventojams, vykdantiems
individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą:
5.5.1. mėnesinė PSD įmoka
5.5.2. metinė PSD įmoka
6.1.

Gyventojo

gautos

iš

asmens,

1500

neįgalų
vaiką
(įvaikį),
kuriam
nustatytas
specialusis
nuolatinės
slaugos
poreikis)
435

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymas Nr. X-233

5.Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD įmokos)
1035
300
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymas Nr. I-1343
31
363

9
108

93
1089

27
324

93
1089

27
324

93
1089

27
324
6. Gyventojų pajamų mokestis
100
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

320

2014 m. spalio 2 d. Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymo X-233 7 ir 12
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas Nr. 14-10461(2)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas
Nr. 972

Lietuvos Respublikos gyventojų

nesusijusio su gyventoju darbo santykiais
arba jų esmę atitinkančiais santykiais,
nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai),
kurie nepripažįstami pajamomis, gautomis
natūra
6.2. Pajamų mokesčiu neapmokestinamos
palūkanos už ne nuosavybės vertybinius
popierius (išskyrus asmens, susijusio su
gyventoju darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais, išleistus ne
nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už
šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius
asmuo, susijęs su gyventoju darbo
santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais, jam moka didesnes palūkanas
negu kitiems tų pačių ne nuosavybės
vertybinių popierių turėtojams), palūkanos
už
Lietuvos
ir
užsienio
valstybių
vyriausybių, taip pat jų politinių ar
teritorijos
administracinių
padalinių,
vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius
popierius, palūkanos už Lietuvos ir užsienio
valstybių bankuose ir kitose kredito
įstaigose
laikomus
indėlius
suma,
neviršijanti nustatyto dydžio per mokestinį
laikotarpį, jeigu ne nuosavybės vertybiniai
popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių
sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d.
6.3. Pajamų mokesčiu neapmokestinamos
gyventojų pajamos už parduodamas pačių
surinktas miško gėrybes (grybus, uogas,
riešutus,
vaistažoles),
neviršijančios
nustatyto dydžio per mokestinį laikotarpį.
6.4. Pajamų mokesčiu neapmokestinamos

Nr. IX-1007

10 000

3 000

10 000

3 000

8 000

2 500

pajamų mokesčio įstatymo 9, 131,
17ir 20 straipsnių pakeitimo
įstatymas (2014 m. rugsėjo 23 d.
įstatymas NR. XII-1129)

paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios
yra mokesčio objektas pagal Lietuvos
Respublikos paveldimo turto mokestį
reglamentuojančius
teisės
aktus;
dovanojimo būdu gautos pajamos iš
sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių),
brolių, seserų, vaikaičių ir senelių; taip pat
iš kitų gyventojų dovanojimo būdu per
mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma
(vertė), neviršijanti nustatyto dydžio.
6.5. Pajamų mokesčiu neapmokestinamas
ne individualios veiklos turto pardavimo ar
kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų,
gautų pardavus ar kitaip perleidus
nuosavybėn šios dalies 28, 30, 53 ir 54
punktuose nenurodytą turtą, išskyrus
netauriųjų metalų laužą, ir to turto
įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19
straipsnyje
nurodytų
su
šio
turto
pardavimu
ar
kitokiu
perleidimu
nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas,
neviršijantis
nustatyto
dydžio
per
mokestinį laikotarpį.
6.6. Pajamų mokesčiu neapmokestinamas
pajamų, gautų iš finansinių priemonių
pardavimo
ar
kitokio
perleidimo
nuosavybėn
ar
išvestinių
finansinių
priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse
teritorijose įsteigtų vienetų išleistas
finansines priemones, ir šių finansinių
priemonių įsigijimo kainos ir kitų šio
Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su jų
pardavimu
ar
kitokiu
perleidimu
nuosavybėn bei išvestinių finansinių

8 000

10 000

2 500

3 000

priemonių realizavimu susijusių išlaidų
skirtumas, neviršijantis nustatyto dydžio
per mokestinį laikotarpį. Ši lengvata
netaikoma tuo atveju, kai akcininkas
akcijas parduoda arba kitaip perleidžia
nuosavybėn
šias
akcijas
išleidusiam
vienetui, kai vertybiniai popieriai laikomi
parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį,
taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant
akcijas, kurios gautos šio Įstatymo 2
straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu
atveju
(akcijų
nominalios
vertės
padidinimo atveju lengvata netaikoma
pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios
vertės padidinimo sumai).
6.7. Pajamų mokesčiu neapmokestinamos
mokymo įstaigų studentų ir moksleivių
stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti
naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos;
taip
pat
vienetų
(išskyrus
pelno
nesiekiančius vienetus) mokymo įstaigų
studentams ir moksleiviams pagal vieneto,
mokymo įstaigos ir studento ar moksleivio
pasirašytas trišales sutartis mokamos
stipendijos, skirtos studento ar moksleivio
mokymosi ir pragyvenimo reikmėms
apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo
laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra
stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip
10
procentų
akcijų
(dalių,
pajų)
savininkas, darbuotojas arba stipendiją
mokančio vieneto daugiau kaip 10
procentų akcijų (dalių, pajų) savininko
arba darbuotojo šeimos narys ir tokia

8 000

2 500

stipendija nėra susijusi su stipendijos
gavėjo šiems vienetams atliktais arba
atliekamais darbais, suteiktomis arba
teikiamomis
paslaugomis,
o
metinė
stipendijos suma neviršija nustatyto dydžio
per mokestinį laikotarpį.
6.8. Pajamų mokesčiu neapmokestinama iš
asmens, susijusio su gyventoju darbo
santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų
prizų vertė, neviršijanti nustatyto dydžio.

700

200

6.9. Pajamų mokesčiu neapmokestinami
GPMĮ 17 str. 1 dalies 37 ir 38 punktuose
nenurodyti
nustatyto
dydžio
vertės
neviršijantys sporto varžybų ir kiti prizai ir
laimėjimai, jeigu jie iš to paties asmens
gaunami ne daugiau kaip 6 kartus per
mokestinį laikotarpį.

700

200

6.10. Pajamų mokesčiu neapmokestinamos
per mokestinį laikotarpį neviršijančios
nustatyto dydžio pajamos, gautos kaip
atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų
kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
miškininkystės paslaugų teikimo pagal
paslaugų kvitą įstatymas
6.11. Neapmokestinamasis pajamų dydis
(toliau – NPD), negali būti didesnis, negu
........................................

6 000

1750

6 840

1 992

12 000

3 480

jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau –
GMP)

neviršija..........................................
..........
Jeigu GMP viršija nustatytą dydį metinis
NPD negali būti didesnis, negu suma,
apskaičiuota pagal šią formulę ...
6.12. Mėnesio NPD gyventojui, kurio su
darbo
santykiais
arba
jų
esmę
atitinkančiais santykiais susijusios pajamos
neviršija
....................................................
Taikomas
mėnesio
...............................

NPD

MNPD=6
840 –
0,26x
(GMP – 12
000)

MNPD=1
992 – 0,26
x (GMP– 3
480)

1 000

290

570

166

...

570-0,26x
(gyventojo
Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba
mėnesio
jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios su darbo
pajamos viršija nustatytą dydį, taikytinas santykiais
mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią
arba jų
formulę
esmę
atitinkanči
ais
santykiais
susijusios
pajamos –
1000)
6.13. Asmenims, kuriems nustatytas 0–25
800
procentų darbingumo lygis, arba senatvės
pensijos amžių sukakusiems asmenims,
kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra
nustatytas didelių specialiųjų poreikių
lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų
nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus
neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD

166-0,26x
(gyventojo
mėnesio
su darbo
santykiais
arba jų
esmę
atitinkanči
ais
santykiais
susijusios
pajamos –
290)
235

6.14. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55
procentų darbingumo lygis, arba senatvės
pensijos amžių sukakusiems asmenims,
kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra
nustatytas
vidutinių
ar
nedidelių
specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims,
kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra
nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo
lygis,
taikomas
mėnesio
NPD
.............................................
6.15. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams
(tėvams arba įtėviams), auginantiems
vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat
vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose
pagal bendrojo ugdymo programas grupinio
mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo būdais,
pavienio mokymosi forma savarankišku,
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdais, už kiekvieną auginamą vaiką
(įvaikį)
yra
taikomas
papildomas
neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau –
PNPD).

600

175

200

60

6.16. Nuo 2015 m. sausio 1 d. verslo
15 500
4 500
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
2014 m. gruodžio 3 d. Lietuvos
liudijimus įsigiję gyventojai galės parduoti
m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1797
Respublikos Vyriausybės nutarimas
savo gamybos prekes ir teikti paslaugas
„Dėl Verslo liudijimų išdavimo
Nr. 1360 „Dėl Lietuvos Respublikos
(išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų
gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19
nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš
gali būti verčiamasi turint verslo
d. nutarimo Nr.1797 „Dėl Verslo
juridiniams asmenims parduotų savo
liudijimą, rūšių sąrašo“
liudijimų išdavimo gyventojams
gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos
taisyklių ir veiklų, kuriomis gali
iš verslo liudijime nurodytos veiklos
būti verčiamasi turint verslo
pajamos bus ne didesnės kaip
liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo“
7. Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos duomenų teikimas

Lietuvos vienetas, užsienio vienetas,
vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę
Lietuvos
Respublikoje,
nenuolatinis
Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią
veiklą per nuolatinę bazę privalo mokesčių
administratoriui pateikti duomenis apie
gyventojams išmokėtas išmokas
7.1. už parduotas miško gėrybes
7.2. už parduotą kitą turtą
7.3. tiesiogines išmokas, išmokėtas pagal
Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto
ūkio ir kaimo plėtros įstatymą
7.4. azartinių lošimų laimėjimus ar loterijų
laimėjimus
7.5. pavėluoto mokėjimo palūkanos,
numatytos atsiskaitymų už žemės ūkio
produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose

VMI prie FM 2003 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymas Nr. V-238
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600

VMI prie FM 2014 m. spalio 30.
Įsakymas Nr. VA-116

