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1. Dokumento aprašomoji dalis
Dokumento rūšis:
- Paaiškinimas;
Mokestis:
- Gyventojų pajamų mokestis;
Mokestinės procedūros:
- Mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo paaiškinimai;
- Mokesčių apskaičiavimas;
Mokesčių mokėtojų grupė:
- Lietuvos juridiniai asmenys;

2. Dokumento pagrindinė dalis
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM)
informuoja apie Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 22 straipsnio
nuostatų taikymą pagal GPMĮ 22 straipsnio komentare pateiktą paaiškinimą dėl mažųjų bendrijų (toliau – MB) narių,
kurie yra ir MB vadovai, gaunamų pajamų priskyrimo B klasės pajamoms. Visos MB nario iš MB gaunamos pajamos
pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (žr. GPMĮ 22 straipsnio komentarą, VMI
prie FM 2013-08-01 raštas Nr. (32.42-31-1)RM-4590, GPMĮ komentarą galima rasti VMI prie FM interneto
svetainėje adresu: http://www.vmi.lt ).
Nurodytu atveju MB vadovas (narys) iš MB gali gauti tokias pajamas:
- pagal paslaugų sutartį (pajamų rūšies kodas 70),
- su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas (pajamų rūšies kodas 02);
- iš paskirstytojo pelno (pajamų rūšies kodas 26).
Tais atvejais, kai MB išmoka MB nariui B klasės pajamas, prievolė apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį nuo per
mokestinį laikotarpį gautų pajamų, jį sumokėti į biudžetą bei gautas pajamas deklaruoti tenka pajamas gaunančiam
asmeniui, t. y. MB nariui.
MB GPMĮ nustatyta tvarka mokestiniam laikotarpiui pasibaigus privalo pateikti pažymą FR0471 apie išmokėtas B
klasės pajamas (02 kodas – darbo užmokestis, 26 kodas – pajamos iš paskirstytojo pelno, 70 kodas - pagal paslaugų
sutartį MB vadovui (nariui) išmokamos sumos).
VMI prie FM informuoja, kad tos MB, kurios iki GPMĮ 22 straipsnio komentaro paskelbimo 2013 metais išmokėjo
vadovams (nariams) atlygį pagal paslaugų sutartį ir nuo išmokėtų sumų išskaičiavo pajamų mokestį, bei deklaravo
Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos priede FR0572A, turėtų
patikslinti atitinkamų mėnesių deklaracijas ir panaikinti tokius duomenis. Mokestiniams metams pasibaigus MB turėtų
pateikti duomenis apie MB vadovui (nariui) išmokėtas sumas pagal paslaugų sutartį Gyventojams išmokėtų išmokų,
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pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje, nurodant FR0471P
priede ne tik išmokėtas išmokas, bet ir užpildyti 26 laukelį, nurodant per klaidą išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą.
Atkreipiame dėmesį, kad A klasės pajamoms kaip ir anksčiau priskiriamos pajamos išmokėtos pagal paslaugų
sutartis MB vadovams (ne nariams).
Viršininko pavaduotojas
Vytautas Vitkevičius
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