Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas ir deklaravimas Lietuvoje
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Lietuvos įmonė privalo išskaičiuoti ir į
biudžetą mokėti pajamų mokestį
Lietuvoje GPMĮ nustatyta tvarka.

Išmokėtą darbo užmokestį Lietuvos įmonė privalo
deklaruoti ta pačia tvarka kaip ir nuolatiniams
Lietuvos gyventojams:
- nuo 2018-01-01 GPM313 ir GPM312 deklaracijose;
- iki 2017-12-31 FR0572 ir FR0573 deklaracijose.

Prievolės deklaruoti pajamų nėra, tačiau
jeigu pageidauja pasinaudoti metiniu NPD,
metams pasibaigus, turi pateikti metinę
pajamų deklaraciją GPM314 (iki 2018-12-31
GPM309).

Lietuvos įmonei prievolės išskaičiuoti
pajamų mokesčio nėra.

Išmokėtą darbo užmokestį Lietuvos įmonė privalo
deklaruoti:
- nuo 2018-01-01 GPM312 deklaracijoje;
- iki 2017-12-31 FR0573 deklaracijoje.
Išmokėtą darbo užmokestį užsienio įmonė,
vykdanti veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje,
privalo deklaruoti:
- nuo 2018-01-01 GPM313 ir GPM312 deklaracijose;
- iki 2017-12-31 FR0572 ir FR0573 deklaracijose.

Prievolės deklaruoti pajamų nėra.

Užsienio įmonė, vykdanti veiklą per
nuolatinę buveinę Lietuvoje, privalo
išskaičiuoti ir į biudžetą mokėti
pajamų mokestį Lietuvoje GPMĮ
nustatyta tvarka.
Jeigu darbuotojas Lietuvoje bet
kuriuo dvylikos mėnesių laikotarpiu*
ištisai arba su pertraukomis praleidžia
trumpiau kaip 183 dienas ir
darbuotojas nėra išnuomotas Lietuvos
įmonei darbui Lietuvoje, pajamos
Lietuvoje neapmokestinamos.
Jeigu darbuotojas Lietuvoje bet
kuriuo dvylikos mėnesių laikotarpiu*
ištisai arba su pertraukomis praleidžia
daugiau kaip 183 dienas ir/arba
darbuotojas išnuomotas Lietuvos
įmonei darbui Lietuvoje, pajamos
apmokestinamos Lietuvoje GPMĮ
nustatyta tvarka.

Prievolės deklaruoti išmokų nėra.

Prievolės deklaruoti išmokų nėra.

*Pagal Vokietijos ir Lietuvos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį – kalendoriniais metais.

Prievolės deklaruoti pajamų nėra, tačiau
jeigu pageidauja pasinaudoti metiniu NPD,
metams pasibaigus, turi pateikti metinę
pajamų deklaraciją GPM314 (iki 2018-12-31
GPM309).
Prievolės deklaruoti pajamų nėra.

Jeigu darbuotojas praleido mokestiniu
laikotarpiu Lietuvoje daugiau kaip 183
dienas, jis privalo iki kitų metų gegužės 1 d.
pateikti nuolatinio Lietuvos gyventojo
metinę pajamų mokesčio deklaraciją
GPM311 (iki 2018-12-31 GPM308) ir iki tos
pačios datos sumokėti pajamų mokestį.
Jeigu darbuotojas buvo išnuomotas Lietuvos
įmonei ir nurodyto dienų skaičiaus Lietuvoje
nepraleido, jis privalo per 25 dienas nuo
pajamų gavimo pateikti nenuolatinio
Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B
klasės pajamų deklaraciją FR0459 ir tuo
pačiu terminu sumokėti pajamų mokestį.

