Metinės GPM312 A ir B klasės
išmokų deklaracijos pildymo
tvarka

Mokesčių informacijos departamentas
Atnaujinimo data: 2022-12-20

Seminaro planas
 Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės
pajamoms, deklaracijos GPM312 forma
 Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės
pajamoms, deklaracijos GPM312 formos GPM312 L priedo pildymas
 Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės
pajamoms, deklaracijos GPM312 formos GPM312 U priedo
pildymas
 Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės
pajamoms, deklaracijos GPM312 formos pateikimas, tikslinimas
 Teisės aktai
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Naudojami trumpiniai
 Darbo išmokos – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos
 DAIS – dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis
 Deklaracija GPM312 – Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės
pajamoms, deklaracijos GPM312 forma
 DU – darbo užmokestis
 Fondo valdyba – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
 GPM – gyventojų pajamų mokestis
 GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
 LT- Lietuva
 MB – mažoji bendrija
 NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis
 PVM – pridėtinės vertės mokestis
 Taisyklės – Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms,
deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo
taisyklės
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Deklaracija GPM312
Deklaraciją GPM312 privalo pateikti
LT juridiniai asmenys
Užsienio juridiniai asmenys,
vykdantys veiklą per nuolatines
buveines LT

Nenuolatiniai LT gyventojai,
vykdantys individualią veiklą per
nuolatinę bazę LT
Nuolatiniai LT gyventojai

A klasės

Gyventojams
Gyventojams
išmokėję
išmokėję

apmokestinamąsias ir
neapmokestinamąsias
pajamas
Išskyrus
Nedeklaruojamas
neapmokestinamąsias A
klasės pajamas,
nurodytas Taisyklių 1
priede
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Deklaracija GPM312
Pavyzdžiai.

1. 2022 m. nuolatinis LT gyventojas „A“ sumokėjo:
 nuolatiniam LT gyventojui „B“ palūkanas už suteiktą paskolą;
 nuolatiniam LT gyventojui „C“ nuomą už individualioje veikloje naudojamas
administracines patalpas.
Taip

Ar reikia teikti Deklaraciją GPM312
Jei taip, tai kuriam gyventojui

Gyventojui „A“

2. 2022 m. Estijos užsienio įmonė „D“, vykdanti veiklą LT per nuolatinę buveinę,
nuolatiniam LT gyventojui „E“ išmokėjo darbo užmokestį už darbą atliekamą LT.
Ar įmonei reikia teikti Deklaraciją GPM312

Taip
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Deklaracija GPM312
Deklaraciją GPM312 privalo pateikti
LT juridiniai asmenys

Užsienio juridiniai asmenys,
vykdantys veiklą per nuolatines
buveines LT

Nenuolatiniai LT gyventojai,
vykdantys individualią veiklą per
nuolatinę bazę LT

B klasės
pajamas
Gyventojams
Gyventojams
išmokėję
išmokėję

Išskyrus
Ne didesnes nei 100 Eur pajamas už
parduotas miško gėrybes
Ne didesnes nei 100 Eur pajamas už
parduotą neregistruotiną turtą
Ne didesnes nei 1000 Eur azartinių
lošimų ar loterijų laimėjimų sumas
Pavėluoto mokėjimo palūkanas*

* Numatytas atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose LR teisės aktuose.

6

Deklaracija GPM312
Pavyzdžiai.

1. 2022 m. LT įmonė sumokėjo:

 nuolatiniam LT gyventojui „M“ - 95 Eur už įsigytą spausdintuvą;
 nenuolatiniam LT gyventojui „N“ – 250 Eur už įsigytą kompiuterį.
Ar įmonei reikia teikti Deklaraciją GPM312

Taip

2. 2022 m. Lenkijos įmonė „Y“, nevykdanti veiklos LT per nuolatinę buveinę,

nuolatiniam LT gyventojui „X“ išmokėjo 15000 Eur darbo užmokestį už darbą
atliekamą LT.
Ne
Ar įmonei reikia teikti Deklaraciją GPM312
3. 2022 m. ūkininkas (nuolatinis Lt gyventojas) išmokėjo gyventojui „R“ atlygį

pagal paslaugų kvitą.
Ar dėl to ūkininkui reikia teikti Deklaraciją GPM312

Ne
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Deklaracija GPM312
Pavyzdžiai.

1. 2022 m. LT įmonė pagal antstolio patvarkymą į jo nurodytą depozitinę sąskaitą
pervedė bendrą vykdymo procese susidariusioms vykdymo išlaidoms degti skirtą
sumą, todėl įmonė neturi galimybės nustatyti antstoliui išmokėtinų vykdymo
išlaidoms skirtų sumų dydžio.
Ne

Ar įmonei reikia šią sumą deklaruoti Deklaraciją GPM312

2. 2022 m. LT įmonė atlygį už advokato paslaugas pervedė ne paslaugas

suteikusiam advokatui, o advokatų kontorai, kurioje advokatas dirba.
Ar įmonei reikia deklaruoti kontorai pervestą sumą

Ne
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Deklaracija GPM312
Pavyzdys.

1. 2022 m. įstaigos darbuotojas siunčiamas atlikti tarnybinį pavedimą, leidžiant
jam pasinaudoti taksi/pavėžėjo paslauga. Už suteiktą paslaugą darbuotojas
sumoka iš savo asmeninių lėšų ir grįžęs pateikia buhalterijai avansinę apyskaitą ir
apmokėjimą už minėtas paslaugas patvirtinantį dokumentą.
Pagal pateiktą apyskaitą įstaiga kompensuoja darbuotojui patirtas išlaidas.

Ar tokias išmokas įstaiga turi deklaruoti pateikiant Deklaraciją GPM312
Ne

2. 2022 m. LT įmonė „M“, nuolatiniam LT gyventojui „L“ išmokėjo 900 Eur ir

800 Eur azartinių lošimų laimėjimų sumas.
Ar įmonei dėl to reikia teikti Deklaraciją GPM312

Ne
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Deklaracija GPM312
Deklaraciją GPM312 privalo pateikti
LT komerciniai bankai ir kitos LT
kredito įstaigos (tarpininkai)

Autorių teisių ir gretutinių teisių
kolektyvinio administravimo
asociacijos LT (tarpininkai)

Nuolatiniams
LT
Gyventojams
Gyventojams
gyventojams
išmokėję
išmokėję
išmokėję

Iš užsienio juridinių
asmenų gautus
dividendus ir
palūkanas

Iš užsienio juridinių
asmenų gautus
honorarus
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Deklaracija GPM312

.
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Deklaruojamos nuolatiniams LT gyventojams per metus
išmokėtos išmokos
Apmokestinamosios
A klasės

Neapmokestinamosios
A klasės1

B klasės2

Pvz.

Pvz.

Pvz.

Darbo užmokestis
Atlikėjo, sporto
veiklos
Honoraras
MB vadovo (ne nario)
už vadovavimą MB ir
kt.

Dovanos ir prizai iš
darbdavio,
neviršijantys per
metus 200 Eur
Kompensacijos už
kilnojamojo pobūdžio
darbą ir kt.
1
2

Išskyrus nurodytas Taisyklių 1 priede.
Išskyrus nurodytas Taisyklių 7 punkte.

Vertybinių popierių
pardavimo
MB nario iš MB
Individualios veiklos
(išskyrus atlikėjo ir sporto,
taip pat už parduotą
nenukirstą mišką, apvaliąją
medieną, atliekas) ir kt.
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Skirtingų
klasių išmokos

Kai tam
pačiam
gyventojui
išmokėtos

Tos pačios klasės
skirtingų rūšių
išmokos
Išmokos
apmokestinamos
skirtingais GPM
tarifais
Apmokestinamos ir
neapmokestinamos
(deklaruojamos) A
klasės išmokos

Užpildoma tiek eilučių,
kiek skirtingų klasių,
rūšių
ir
skirtingais
tarifais apmokestinamų
išmokų buvo išmokėta

Išmokos įrašomos
Deklaracijos GPM312 L
priedo atskirose
eilutėse
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. darbuotojui, nuolatiniam LT gyventojui „A“, Lietuvos įmonės išmokėta:
 24000 Eur darbo užmokestis, išskaičiuotas 4800 Eur GPM;
 240 Eur dienpinigių (neapmokestinamų GPM) už 5 d. komandiruotę Lenkijoje;
 550 Eur kompensacija už asmeninio turto naudojimą darbo reikmėms
(neapmokestinama pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p.).
Kiek Deklaracijos GPM312 L priedo eilučių pildyti

Dvi

DU

Dienpinigiai
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. Lietuvos įmonė nuolatiniam LT gyventojui „B“ išmokėjo:
 2120 Eur dividendus, išskaičiuotas 318 Eur GPM;
 1500 Eur palūkanų už įmonei suteiktą paskolą;
 6000 Eur už administracinių patalpų nuomą, išskaičiuotas 900 Eur GPM.
Kiek Deklaracijos GPM312 L priedo eilučių pildyti

Tris

Dividendai

Palūkanos

Nuoma
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L1 laukelyje įrašomas nuolatinio LT
gyventojo:
mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (kodas), išskyrus veiklą pagal
verslo liudijimą vykdantį gyventoją

Verslo liudijimo numerio pirmieji 8
simboliai
PVM mokėtojo kodas su prefiksu „LT“

arba

arba

Individualios veiklos vykdymo pažymos numeris

arba
arba

LR paso serija ir numeris arba asmens tapatybės kortelės
ar leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje numeris
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L2 laukelyje
pasirenkamas

skaitmuo, priklausomai nuo to, koks nuolatinio LT
gyventojo identifikavimo kodas yra nurodytas L1
laukelyje

L3 laukelyje
įrašoma

nuolatinio LT gyventojo, kuriam išmokėtos išmokos
vardas ir pavardė
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. LT įmonė sudarė žemės nuomos sutartį su turto savininku - nuolatiniu LT
gyventoju „G“. 2022 m. įmonė pagal sutartį išmokėjo 800 Eur išmoką, nuo kurios
išskaičiavo 120 Eur GPM. Gyventoją „G“ sudarant sutartį atstovavo gyventojas „S“, todėl
pinigus už žemės nuomą įmonė pervedė į gyventojo „S“ sąskaitą.

Kieno vardu LT įmonė turi deklaruoti išmoką už žemės nuomą
Gyventojo
„G“

Gyventojo
„S“
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L4 laukelyje
pasirenkama

L5 laukelyje
pasirenkamas

kokiai pajamų klasei* (A ar B) priskiriama nuolatiniam
LT gyventojui išmokėta išmoka

išmokėtos išmokos kodas*

* Nurodyta Taisyklių 2 priede „A ir B klasės išmokų kodai“ .
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. LT įmonė išmokėjo:
 nuolatiniam LT gyventojui „A“, vykdančiam vertimo veiklą pagal verslo liudijimą - 1500
Eur (veikla ta pati, kurią vykdo ir įmonė);
 darbuotojui, nuolatiniam LT gyventojui „B“, nevykdančiam individualios veiklos – 500
Eur autorinį atlyginimą, išskaičiuotas 100 Eur GPM;
 Gyventojui (ne darbuotojui) įteikė 60 Eur vertės nepiniginę dovaną.
Kokią išmokos klasę ir išmokos kodą rinktis pildant Deklaraciją GPM312

IV pajamos

Autorinis
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. LT įmonė išmokėjo:
 nuolatiniam LT gyventojui „C“ (nevykdančiam individualios veiklos) už jo parduotas
atliekas - 180 Eur, išskaičiuotas 9 Eur GPM;
 darbuotojui „J“ (nuolatiniam LT gyventojui) pašalpą nukentėjus nuo gaisro – 1000 Eur,
išskaičiuotas 200 Eur GPM;
 darbuotojui „D“ (nuolatiniam LT gyventojui) įteikė 150 Eur piniginę dovaną
(neapmokestinama pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 39 p.).
Kokią išmokos klasę ir išmokos kodą rinktis pildant Deklaraciją GPM312

Atliekos

Pašalpa nuo gaisro

Dovana
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L6 laukelyje
pasirenkama

Raidė „N“, tik tuomet, kai išmokėta išmoka natūra.

Kai tos pačios klasės ir rūšies
išmokos dalis išmokėta
natūra, o kita – pinigais

užpildomos
atskiros
eilutės
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. LT įmonė darbuotojui, nuolatiniam LT gyventojui „F“, išmokėjo:
 13000 Eur darbo užmokestį;
 įteikė nepiniginę 300 Eur vertės dovaną (išmoka natūra);
 500 Eur už įmonės automobilio naudojimą asmeniniais tikslais (išmoka natūra).
Nuo gautų 13600 Eur apmokestinamųjų su darbo santykiais susijusių pajamų (13000+500+(300-200))
išskaičiuotas 2720 Eur GPM (darbuotojas nebuvo pateikęs prašymo taikyti NPD).
Kaip šias išmokas (pinigais ir natūra) deklaruoti Deklaracijoje GPM312

DU

Bendra GPM suma

Dovana

Natūra auto

Dovana
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L7 laukelyje
pasirenkama
v

Raidė „D“, tik tuomet, kai individualią veiklą
vykdančiam nuolatiniam LT gyventojui,
individualios veiklos išmoką išmokėjo darbdavys
(asmuo, jos išmokėjimo metu susijęs darbo
santykiais)

Kai dalis išmokos išmokėta
darbdavio, o kita dalis –
nutraukus darbo santykius
(buvusio darbdavio)

užpildomos
atskiros
eilutės
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L7 laukelyje
pasirenkama
v

Raidė „M“, tik tuomet, kai MB nariui, nuolatiniam
LT gyventojui, MB išmokėjo išmoką pagal civilines
paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis,
kurių bendra suma neviršija 100 000 Eur per metus

Išmokos dalis, kurios
išmokėjimo metu
gyventojas buvo MB nariu,
ir išmokos dalis – kuomet
nebuvo MB nariu

deklaruojamos
atskirose
eilutėse
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. MB nariui, nuolatiniam LT gyventojui, MB išmokėjo:
 4200 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų;
 300 Eur pajamų iš paskirstytojo pelno;

 600 Eur už administracinių patalpų nuomą.
Ar reikia pasirinkti „M“ raidę pildant Deklaraciją GPM312
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Apmokestinamųjų A klasės išmokų (neatėmus
NPD, GPM, VSD ir PSD įmokų) suma (Eur, ct.)

L8 laukelyje įrašoma

arba

Neapmokestinamųjų A klasės išmokų1 suma
arba

B klasės išmokų2 suma (neatėmus
išskaičiuoto/išmokėjusio asmens lėšomis
sumokėto GPM)
Fondo valdybos iš Garantinio fondo nuo 2020-01-01 išmokamos išmokos, skirtos
kompensuoti darbuotojų negautą DU, jų darbdaviams tapus nemokiems,
neapmokestinamos pajamų mokesčiu (GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p.) ir bankrutuojančių
įmonių Deklaracijoje GPM312 nedeklaruojamos
1
2

Išskyrus nurodytas Taisyklių 1 priede.
Išskyrus nurodytas Taisyklių 7 punkte.
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
PVM mokėtoju įregistruotam
nuolatiniam LT gyventojui

išmokos suma nurodoma
be apskaičiuoto PVM

Individualią veiklą pagal pažymą
vykdančiam nuolatiniam LT
gyventojui, kuris taiko kaupimo
apskaitos principą

duomenys apie išmoką įrašomi
deklaracijoje tų metų, kuriais
buvo išrašyta PVM sąskaita
faktūra ar sąskaita faktūra
Išskyrus A klasės
individualios veiklos
išmokas
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.

Lietuvos įmonė nuolatiniam LT gyventojui „A“, vykdančiam individualią veiklą pagal
pažymą ir taikančiam kaupimo apskaitos principą, pagal 2022-12-10 PVM sąskaitą
faktūrą 1210 Eur (1000+210 PVM) sumą už mokymo paslaugas planuoja sumokėti
2023 m.
Ar įmonė šią išmoką turi deklaruoti 2022 m. Deklaracijos GPM312 L priede
Taip

be PVM
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.

Užsienio įmonė, vykdanti veiklą LT per buveinę, nuolatiniam LT gyventojui „B“,
vykdančiam apvaliosios medienos prekybos individualią veiklą pagal pažymą ir
taikančiam kaupimo apskaitos principą, pagal 2021-12-15 PVM sąskaitą faktūrą 605
Eur (500+105 PVM) sumą už apvaliąją medieną sumokėjo 2022-01-05 (išskaičiuotas
75 Eur GPM).
Ar įmonė šią išmoką turi deklaruoti 2022 m. Deklaracijos GPM312 L priede
Taip

be PVM
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L9 laukelyje
pasirenkamas

GPM tarifas

Neapmokestinamos A klasės išmokos

0 proc.
pasirenkama

B klasės išmokos, nuo kurių nebuvo
išskaičiuotas ar išmokėjusio
asmens lėšomis sumokėtas GPM
Tarpininko nuolatiniam LT
gyventojui išmokėti dividendai,
palūkanos, honoraras, gauti iš
užsienio juridinių asmenų
Darbo išmokos sumai pritaikius
NPD, GPM suma lygi nuliui

Įskaitant

Darbo išmokos už
samdomą darbą
užsienio
valstybėje, su
kuria taikoma
DAIS (kurioms
naikinamas
dvigubas
apmokestinimas)
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L10 laukelyje
įrašoma

nuo išmokėtų išmokų, nurodytų L8 laukelyje,
išskaičiuota GPM suma (Eur, ct)

L11 laukelyje
įrašoma

išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo išmokų,
nurodytų L8 laukelyje, sumokėta GPM suma (Eur, ct)

Kai išmoką išmokėjęs
asmuo nuo tos pačios
išmokos dalį GPM
sumokėjo savo lėšomis,
o kitą - išskaičiavo

užpildoma
viena eilutė

Jei tarpininkas nuolatiniam LT gyventojui išmokėjo dividendus, palūkanas ar honorarą,
gautus iš užsienio juridinių asmenų – L10 ir L11 laukeliai nepildomi arba įrašomas 0.
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. LT įmonė išmokėjo:
 nuolatiniam LT gyventojui, darbuotojui „A“, 1800 Eur – DU (pritaikius NPD, GPM
neišskaičiuotas);
 nuolatiniam LT gyventojui „B“– 35000 Eur akcijų pardavimo pajamų;
 nuolatiniam LT gyventojui, akcininkui „C“– 500 Eur pajamas natūra, nemokant
palūkanų už suteiktą beprocentinę paskolą, nuo kurių savo lėšomis sumokėjo 75 Eur
GPM.
Kokį GPM tarifą rinktis ir kokias sumas įrašyti į L10-L11 laukelius, pildant Deklaraciją
GPM312

DU

Akcijos

Kitos pajamos natūra
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. užsienio įmonė, veikianti per buveinę LT, darbuotojui, nuolatiniam LT gyventojui „M“
išmokėjo (prašymas taikyti NPD nebuvo pateiktas):
 33000 Eur DU, išskaičiuotas 6600 Eur GPM;
 220 Eur už 2 ligos dienas, išskaičiuotas 33 Eur GPM;
 1000 Eur draudimo įmokų darbuotojo naudai pagal draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartį
(pajamos natūra, netaikoma GPMĮ 17 str. lengvata), savo lėšomis sumokėtas 200 Eur GPM;
 150 Eur dividendų, nuo kurių išskaičiavo 22,50 Eur GPM.
Kokį GPM tarifą rinktis ir kokias sumas įrašyti į L10-L11 laukelius, pildant Deklaraciją GPM312

DU

ligos

natūra

dividendai
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
kodas užsienio valstybės, į kurios biudžetą nuo darbo
išmokų už darbą užsienio valstybėje išskaičiuotas arba
išmoką išmokančio asmens lėšomis sumokėtas GPM*

L12 laukelyje įrašomas

arba

kodas užsienio valstybės, iš kurios gauti dividendai,
palūkanos ar honoraras, kai juos nuolatiniam LT
gyventojui išmokėjo tarpininkas

užpildžius
L12

privaloma

*Arba pajamų mokesčiui tapataus mokesčio suma.

užpildyti
L13
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
L13 laukelyje
įrašoma

į užsienio valstybės biudžetą išskaičiuota ir/arba darbdavio
lėšomis sumokėta GPM suma* (Eur, ct) nuo nuolatiniam LT
gyventojui už užsienio valstybėje atliekamą samdomą darbą
išmokėtų darbo išmokų

pridedamas dokumentas, įrodantis kad nuo šių išmokų užsienio
valstybėje sumokėtas GPM*, atsižvelgiant į DAIS nuostatas
Jeigu GPM* nuo šių išmokų į
užsienio valstybės biudžetą
nesumokėtas (pvz.,
užsienyje pritaikytas
neapmokestinamas pajamų
dydis)
*Arba pajamų mokesčiui tapataus mokesčio suma.

L13 laukelyje
įrašomas 0
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
LT įmonė 2022 m. komandiravo nuolatinį LT gyventoją „A“ dirbti (ne „nuomos“ pagrindu) į Estiją su
pertraukomis 7 mėn. LT įmonė (nevykdanti veiklos per buveinę Estijoje) darbuotojui „A“ 2022 m.
išmokėjo:
 10000 Eur DU už darbą LT, nuo kurio išskaičiavo į LT biudžetą 2000 Eur GPM (5 mėn.);
 14000 Eur DU ir 10058 Eur dienpinigių (neviršijančių normų) už darbą Estijoje (7 mėn.).
Tarkime 2800 Eur GPM Estijoje įmonės lėšomis sumokamas (pagal DAIS dėl išbūtų dienų skaičiaus) 2022 m.
pabaigoje ir įmonė turėdama tai patvirtinančius dokumentus 2022 m. naikina dvigubą pajamų
apmokestinimą.
Ar reikia pildyti Deklaracijos GPM312 L priedo L12 ir L13 laukelius

Taip

DU Lietuvoje

DU Estijoje

Dienpinigiai
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Deklaracijos GPM312 L priedo pildymas
Pavyzdys.
LT įmonė 2022 m. komandiravo nuolatinį LT gyventoją „B“ dirbti į Vokietiją „nuomos“ pagrindu 3 mėn. LT
įmonė (nevykdanti veiklos per buveinę Vokietijoje) darbuotojui „B“ 2022 m. išmokėjo:
 18000 Eur DU už darbą LT (9 mėn.);
 6000 Eur DU ir 5642 Eur dienpinigių (neviršijančių normų) už darbą Vokietijoje (3 mėn.).
Tarkime, Vokietijoje pagal DAIS nuostatas GPM bus sumokamas 2023 m. Todėl LT įmonė į LT biudžetą nuo
viso išmokėto DU 2022 m. išskaičiavo 4800 Eur GPM (3600 Eur +1200 Eur).

Ar reikia pildyti Deklaracijos GPM312 L priedo L12 ir L13 laukelius

Ne

DU

Dienpinigiai
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
Deklaruojamos nenuolatiniams LT gyventojams per metus
išmokėtos išmokos
Apmokestinamosios
A klasės

2

B klasės2

Pvz.

Pvz.

Pvz.

Darbo užmokestis
Atlikėjo, sporto
veiklos
Honoraras

Dovanos ir prizai iš
darbdavio,
neviršijantys per
metus 200 Eur
Kompensacijos už
kilnojamojo pobūdžio
darbą ir kt.

Finansinių priemonių
pardavimo
Kito turto
Individualios veiklos

MB nario iš MB
ir kt.
1

Neapmokestinamosios
A klasės1

(išskyrus atlikėjo ir sporto,
taip pat už parduotą
nenukirstą mišką, apvaliąją
medieną, atliekas) ir kt.

Išskyrus nurodytas Taisyklių 1 priede.
Išskyrus nurodytas Taisyklių 7 punkte.
Deklaruojamos, nesvarbu, ar pagal GPMĮ 5 str. 4 dalį yra pajamų mokesčio objektas Lietuvoje, ar ne.
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. Lietuvos įmonė nenuolatiniams LT gyventojams išmokėjo:

 gyventojui „A“ (darbuotojui) - 30000 Eur darbo užmokestį už LT atliekamą darbą,
išskaičiuotas 6000 Eur GPM;
 gyventojui „B“ (ne darbuotojui) - 400 Eur kito turto (baldų) pardavimo pajamų (pagal
GPMĮ 5 str. 4 dalį ne GPM objektas Lietuvoje, bet viršija 100 Eur).
Ar išmokos deklaruojamos GPM312U priede

Taip
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. darbuotojui, nenuolatiniam LT gyventojui „A“, Lietuvos įmonės išmokėta:
 20000 Eur - darbo užmokestis už darbą LT, išskaičiuotas 4000 Eur GPM;
 15000 Eur - pajamos už komercinių patalpų, esančių LT, pardavimą, išskaičiuotas 2250
Eur GPM.
Kiek Deklaracijos GPM312 U priedo eilučių pildyti

Dvi
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
dividendus

LT JA*

LT ar užsienio JA (kuris dividendus paskirsto
galutiniams gavėjams ir kuris dividendus
išmokėjusiam LT JA neatskleidė akcininkų sąrašo)

išmoka
LT ar užsienio JA (kuris palūkanas paskirstė
faktiškiesiems jų savininkams ir kuris palūkanas
išmokėjusiam LT JA neatskleidė faktiškųjų
Gyventojams
Gyventojams
palūkanų savininkų sąrašo)

palūkanas

išmokėję
išmokėję

Autorių teisių ir
gretutinių teisių
kolektyvinio
administravimo
asociacijos LT

išmoka

honorarus

* Juridinis asmuo

užsienio valstybių autorių teisių ir
gretutinių teisių kolektyvinio
administravimo asociacijoms (kurios
honorarus paskirstė faktiškiesiems jų
savininkams)
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
U1 laukelyje įrašomas nenuolatinio LT gyventojo:
arba

mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris
(kodas), išskyrus veiklą pagal verslo liudijimą
vykdantį gyventoją

Verslo liudijimo numerio pirmieji 8 simboliai
PVM mokėtojo kodas su prefiksu „LT“

arba

arba

arba

Individualios veiklos vykdymo pažymos numeris

arba
arba

Leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje numeris
arba

JA identifikacinis kodas
U1 laukelis neužpildomas, jei išmokas išmokėjęs asmuo neturi į šį laukelį
įrašytinų duomenų apie nenuolatinį LT gyventoją.
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
GPM312 U
U2 - U11
laukeliai
U2 laukelyje nurodomas skaitmuo
identifikacinis numeris.

pildomi
analogiškai

Gyventojams
Gyventojams
išmokėję
6, kai
U1 laukelyje
išmokėję

GPM312 L
L2 - L11
laukeliai
įrašytas Lietuvos ar užsienio JA

Kai dividendai / palūkanos išmokami Lietuvos ar užsienio JA (kuris dividendus / palūkanas
paskirstė galutiniams (ar faktiškiesiems) jų gavėjams ir kuris neatskleidė akcininkų / palūkanų
savininkų sąrašo), U priedo laukeliuose nurodomi JA, kuriam išmokėti dividendai / palūkanos,
duomenys.
U8 laukelyje įrašomos nenuolatiniam LT gyventojui išmokėtų išmokų sumos (nesvarbu, ar pagal
GPMĮ 5 str. 4 dalį tokios išmokos yra nenuolatinio LT gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar
ne).
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
U12 laukelyje
įrašoma

U13 laukelyje
nurodomas

nenuolatinio LT gyventojo gimimo data

užsienio valstybės, kurios rezidentas yra nenuolatinis LT
gyventojas, suteiktas mokesčio mokėtojo kodas
arba

asmens tapatybę patvirtinančio užsienio valstybėje išduoto
dokumento numeris arba kitas identifikacinis kodas,
nurodytas užsienio valstybėje išduotame dokumente
U13 laukelis gali būti neužpildomas.
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
U14 laukelyje
pasirenkamas

užsienio valstybės, kurios rezidentu laikomas nenuolatinis
LT gyventojas, kodas
arba

valstybės, kurios rezidentu yra dividendus / palūkanas
gavęs JA, kodas

U15 laukelyje
įrašomas

užsienio valstybės, kurios rezidentas yra nenuolatinis LT
gyventojas, suteiktas mokesčio mokėtojo kodas

Kai deklaruojami JA išmokėti dividendai / palūkanos U12, U13, U15
laukeliai nepildomi.
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. nenuolatiniams LT gyventojams Lietuvos įmonė išmokėjo:
 20000 Eur - darbo užmokestį Lenkijos piliečiui, kuris dirba nuotoliniu būdu Lenkijoje;
 2000 Eur – Belgijos atlikėjui už pasirodymą koncerte Lietuvoje, sumokėjo savo lėšomis
300 Eur GPM.
Kaip užpildyti Deklaracijos GPM312 U priedą
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
Pavyzdys.

Lietuvos bendrovė 2022 m. iš nenuolatinio LT gyventojo - Uzbekistano rezidento,
nevykdančio individualios veiklos nei Lietuvoje, nei užsienyje, pagal paslaugų sutartį įsigijo
nuotoliniu būdu Uzbekistane teikiamas marketingo paslaugas. Už suteiktas paslaugas šiam
gyventojui išmokėjo 3 000 Eur atlygį.
Kaip užpildyti Deklaracijos GPM312 U priedą
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. Lietuvos įmonė iš nenuolatinių LT gyventojų – Lenkijos rezidentų, sutuoktinių, nuomojosi komercines
patalpas bei pirko nenukirstą (statų) mišką. Sutuoktiniai informavo įmonę, kad turtas sutuoktiniams priklauso
bendrosios jungtinės nuosavybės teise lygiomis dalimis. Vienam iš sutuoktinių į banko sąskaitą įmonė pervedė:
 20 000 Eur – už Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto nuomą. Išskaičiavo 3 000 Eur GPM;

 30 000 Eur – už nenukirsto (stataus) miško pardavimą. Gyventojai individualios veiklos per nuolatinę bazę
Lietuvoje nevykdo.
Kaip užpildyti Deklaracijos GPM312 U priedą
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Deklaracijos GPM312 U priedo pildymas
Pavyzdys.
2022 m. Lietuvos įmonė išmoka dividendus tarpininkui - Latvijos juridiniam asmeniui.
Dividendų išmokėjimo metu įmonė nežino asmenų, kurie yra faktiškieji dividendų gavėjai.
 Išmokėta 200 000 Eur - dividendų, išskaičiuotas 30 000 Eur GPM.
Kaip pildyti Deklaracijos GPM312 U priedą
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Deklaracijos GPM312 pateikimas, tikslinimas
Deklaracija GPM312 pateikiama
Iki kitų metų vasario 15 dienos
Lietuvos JA, turintis
struktūrinių padalinių
kitų savivaldybių
teritorijose, privalo
pateikti vieną
deklaraciją

Deklaracija ir jos L ir U
priedai teikiami
elektroniniu būdu per
EDS
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Deklaracijos GPM312 pateikimas, tikslinimas
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Deklaracijos GPM312 pateikimas, tikslinimas
Deklaracija GPM312 tikslinama
Pateikiant naujai užpildytą deklaraciją ir jos priedus
Gavus VMI pranešimą apie
deklaracijoje GPM312
esančias klaidas

Kai pats išmokas išmokėjęs asmuo
pastebi deklaracijoje GPM312 esančias
klaidas
Išskyrus klaidas, kurios negali būti
tikslinamos

Mokestiniu laikotarpiu per
mažai/per daug išskaičiuotas
GPM nuo nuolatiniam LT
gyventojui tuo laikotarpiu
išmokėtų darbo išmokų,
kurioms neteisingai
pritaikytos/nepritaikytos NPD
sumos

Mokestiniu laikotarpiu
per daug išskaičiuotas
GPM nuo tuo laikotarpiu
gyventojams išmokėtų
išmokų
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Deklaracijos GPM312 pateikimas, tikslinimas
Pavyzdys.
2021 m. darbuotojui A (nuolatiniam LT gyventojui) Lietuvos įmonė išmokėjo:
 20000 Eur - darbo užmokestį ir išskaičiavo 4000 Eur GPM;
 4000 Eur – kompensaciją už darbuotojo priemonių naudojimą vykdant darbo funkcijas ir
išskaičiavo 800 Eur GPM.
Išmokėtas sumas ir išskaičiuotą pajamų mokestį deklaravo deklaracijose GPM313 ir
GPM312. Tačiau, pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punkto nuostatas GPM neapmokestinama
kompensacija, gyventojo iš darbdavio gauta pagal DK 31 str. 1 dalį.
Kaip 2022 m. patikslinti 2021 m. Deklaracijos GPM312 L priedą

Patikslinimas
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Deklaracijos GPM312 pateikimas, tikslinimas
Pavyzdys.
2021 m. lapkričio mėn. Lietuvos įmonė su gyventoju sudarė žemės sklypo nuomos sutartį,
išmokėjo 1000 Eur avansą, išskaičiavo 15 proc. GPM (A klasės pajamos) 150 Eur ir
deklaravo deklaracijose GPM313 bei GPM312. Nuoma nebuvo vykdoma ir 2022 m. vasario
mėn. sutartis buvo nutraukta. Pateiktu atveju gyventojas įmonei turi grąžinti 1000 Eur
avansą, o išskaičiuotą pajamų mokestį (150 Eur) susigrąžins deklaruodamas pajamas.
Kaip 2022 m. patikslinti 2021 m. Deklaraciją GPM312

Patikslinimas
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Teisės aktai
 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymas
 VMI prie FM viršininko 2018-02-06 įsakymas Nr. VA-9
„Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų,
priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos
GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų
ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“
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• Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais,
seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir
komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt.

• Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami VMI YouTube
kanale.
• Su asmenine informacija galima susipažinti Mano VMI
adresu https://www.vmi.lt/mvmi/ arba VMI svetainės
skiltyje „Mano VMI“.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

