5 priedas
Gavę kitokių pajamų:
su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų iš šaltinio
užsienio valstybėse (įskaitant Lietuvoje esančiose užsienio valstybių diplomatinėse
atstovybėse, konsulinėse įstaigose dirbančius Lietuvos gyventojus),
bet kokio dydžio pajamų iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individualios
įmonės, ūkinės bendrijos), įskaitant šio vieneto dalyvio pajamas, pagal GPMĮ 2
straipsnio 34 dalį laikomas su darbo santykiais susijusiomis pajamomis,
bet kokio dydžio pajamų iš mažosios bendrijos, išmokėtų mažosios bendrijos nariui
(įskaitant mažosios bendrijos nario pajamas, pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį laikomas
su darbo santykiais susijusiomis pajamomis),
bet kokio dydžio dividendų iš šaltinio užsienio valstybėje,
palūkanų už paskolas (išskyrus gautas iš nuolatinių Lietuvos gyventojų), nesvarbu,
kokia suma gauta,
palūkanų už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius
(išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už juos darbuotojui yra
mokamos didesnės palūkanos negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių
turėtojams), palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių
ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius
popierius, ir palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigose laikomus
indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d., kai bendra tokių
palūkanų suma yra didesnė nei 500 eurų,
daugiau nei 1 750 eurų pajamų, gautų kaip atlygis, teikiant paslaugas pagal paslaugų
kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymas,
bet kokio dydžio gyvybės draudimo išmokų iš šaltinio užsienio valstybėse,
bet kokio dydžio pajamų už nekilnojamojo ar kilnojamojo daikto nuomą iš
gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje,
loterijų laimėjimų (piniginių ar daiktinių), išmokėtų Europos ekonominės erdvės
valstybių (išskyrus gautus iš Lietuvos) vienetų, kurie moka mokestį nuo loterijų
apyvartos, kai bendra jų suma per mokestinį laikotarpį yra didesnė nei 3 000 eurų,
azartinių lošimų laimėjimų pajamų (kai skirtumas tarp laimėjimų ir įmokėtų sumų
yra teigiamas),
didesnės nei 2 500 eurų vertės dovanų (pinigais ir / ar daiktais) iš gyventojų,
nesusijusių su apdovanotuoju artimiausios giminystės (ne iš tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių,
brolių, seserų, senelių, vaikaičių) ar santuokos ryšiais,

didesnės nei 2 500 eurų vertės dovanų pinigais ir/ar kilnojamaisiais daiktais (įskaitant
teisiškai registruotinus) iš tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių,
sutuoktinių, taip pat kai dovanos iš šių asmenų yra gautos užsienio valstybėse esančiais
nekilnojamaisiais daiktais,
iš gyventojų gavę bet kokios rūšies apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš nuolatinio
Lietuvos gyventojo gautas: su darbo santykiais susijusias pajamas, palūkanas ir
honorarus, sportininko ar atlikėjo veiklos pajamas, taip pat iš nuolatinio Lietuvos
gyventojo, vykdančio individualią netauriųjų metalų laužo supirkimo veiklą, už parduotą
ar kitaip perleistą nuosavybėn netauriųjų metalų laužą gautas ne individualios veiklos
pajamas),
iš šaltinio užsienio valstybėje gavę bet kokios rūšies apmokestinamųjų pajamų,
iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje gavę neapmokestinamųjų pajamų,
neįtrauktų į Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą.

