PIRMASIS SKIRSNIS
DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311C I SKYRIAUS „PAJAMOS“ (VEDLIO C DALIES)
UŽPILDYMAS
28. Deklaracijos priede GPM311C (vedlio C dalyje) „Individualios veiklos pajamos“ turi būti
deklaruojamos per mokestinį laikotarpį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse pinigais ir (ar) natūra
gautos (kaupimo apskaitos principą taikančio nuolatinio Lietuvos gyventojo – uždirbtos)
apmokestinamosios pajamos iš individualios veiklos, įskaitant pajamas už parduotą ar kitaip perleistą
nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, išskyrus už parduotą ar kitaip perleistą
nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (toliau – pajamos už parduotą ar kitaip perleistą
nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą).
Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra
įregistruotas PVM mokėtoju, privalo deklaruoti apmokestinamosioms pajamoms priskiriamas žemės
ūkio veiklos pajamas, gautas iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų
sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“).
Deklaracijos priede GPM311C (vedlio C dalyje) turi būti deklaruojamos ir iš žemės ūkio
veiklos gautos neapmokestinamosios individualios veiklos pajamos (t. y. pajamos, gautos gyventojo,
kuris mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju), kurias gavo:
28.1. Ūkininkų ūkių registre įregistruotas ūkininkas (jo partneris), pajamų mokesčio deklaraciją
teikiantis kaip kandidatas į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos
Respublikos;
28.2. žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, kurio žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis
(EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio
pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106
„Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio,
išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 4 EDV ar
didesnis, pageidaujantis, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos,
atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas;
28.3. nuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu neprivalantis registruotis ir
neįregistruotas PVM mokėtoju, iš gyventojų ar iš užsienio valstybės gavęs daugiau nei 3 000 Eur
žemės ūkio veiklos pajamų.
29. Deklaracijos priede GPM311C (vedlio C dalyje) turi būti deklaruojamos tokių rūšių
pajamos iš vykdomos individualios veiklos (įskaitant iš veiklos, kurią privaloma registruoti,
neatsižvelgiant į tai, kad ji nebuvo įregistruota):
29.1. žemės ūkio veiklos pajamos (žymimos 35 pajamų rūšies kodu);
29.2. šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos (žymimos 96 pajamų rūšies kodu);
29.3. žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto pardavimo ar kitokio perleidimo
nuosavybėn pajamas (žymimos 97 pajamų rūšies kodu);
29.4. pajamos, vykdant veiklą pagal įsigytą verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų
nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“,
įskaitant pajamų dalį, viršijančią 45 000 eurų per mokestinį laikotarpį, nelaikomą pajamomis iš
individualios veiklos (žymimos 90 pajamų rūšies kodu). Jeigu nuomos pajamos gautos iš juridinių
asmenų, jos deklaruojamos deklaracijos GPM311D2 priede (vedlio D dalyje) 23 pajamų rūšies kodu;
29.5. pajamos iš veiklos, vykdomos su kitų rūšių verslo liudijimais (žymimos 92 pajamų rūšies
kodu). Deklaruojama visa tokių pajamų suma, įskaitant per mokestinį laikotarpį gautų pajamų dalį,
viršijančią 45 000 eurų, ir 4 500 eurų viršijančią pajamų dalį, gautą iš juridinių asmenų už jiems
suteiktas paslaugas ar parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios
veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes, taip pat pajamas, gautas už ankstesnį mokestinį
laikotarpį atliktus darbus ar suteiktas paslaugas, išskyrus:

29.5.1. pajamas, gautas iš juridinio asmens, įregistravusio tokią pačią veiklą, arba pajamas,
gautas iš individualią veiklą vykdančio gyventojo jo prekybos veiklos tikslu parduotus žemės ūkio ir
maisto produktus;
29.5.2. pajamas, gautas pažeidžiant kitus veiklos ar teritorinius apribojimus, nustatytus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų
išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių
sąrašo“;
29.6. pajamos iš bet kokios kitos įregistruotos ar registruotinos individualios veiklos (žymimos
93 pajamų rūšies kodu, išskyrus pajamas, kurioms žymėti yra skirti 35, 90, 92, 96, 97 pajamų rūšių
kodai), įskaitant šias pajamas:
29.6.1. individualią veiklą pagal įsigytą verslo liudijimą vykdančio gyventojo pajamas, gautas
iš juridinio asmens, įregistravusio tokią pačią veiklą, ir pajamas, gautas iš individualią veiklą
vykdančio gyventojo jo prekybos veiklos tikslu parduotus žemės ūkio ir maisto produktus;
29.6.2. vykdant veiklą pagal įsigytą verslo liudijimą, tačiau pažeidžiant nustatytus veiklos
apribojimus ar teritorinius apribojimus;
29.6.3. vykdant neįregistruotą individualią veiklą ir neįsigijus verslo liudijimo.
30. Gautų (uždirbtų) pajamų (pinigais ir natūra) sumos turi būti įrašomos visos, neatėmus su
vykdoma veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, VSD
įmokų, PSD įmokų, pagal užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymus atimtų leidžiamų atskaitymų
ir jose sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumų.
Individualios veiklos pajamų sumos, atsižvelgiant į taikomą apskaitos principą (pinigų arba
kaupimo), apskaičiuojamos pagal:
30.1. Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo (popierinio ar
tvarkomo elektroninėmis priemonėmis) duomenis;
30.2. kasos aparatų kasos operacijų žurnalo duomenis;
30.3. ūkinių operacijų apskaitos registrų duomenis, kai gyventojas buhalterinę apskaitą tvarko,
taikydamas dvejybinį įrašą, ir (ar) Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos
žurnalo duomenis;
30.4. Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo duomenis.
31. Deklaracijos priedo GPM311C priedo (vedlio C dalyje) I skyriaus „Pajamos“ atskirose
eilutėse įrašomos:
31.1. skirtingų rūšių (žymimų 35, 90, 92, 93, 96, 97 kodais) pajamos;
31.2. tos pačios rūšies pajamos, gautos skirtingose valstybėse (teritorijose);
31.3. pajamos, gautos iš veiklos pagal skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimus;
31.4. kiekvieno mėnesio tos pačios rūšies pajamos (žymimos 35, 93, 96, 97 kodais) iš
įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos ar pajamos (žymimos 92 kodu), gautos pagal
verslo liudijimą, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas VSD ir (ar) PSD įmokų, ir (ar) išmokų tikslu šias
pajamas pageidauja deklaruoti išskaidytas pagal kiekvieną mėnesį. Tokiu atveju atskirose eilutėse
(atskirais įrašais vedlio C dalyje) turi būti įrašomas mėnuo (skaitmenimis) ir to mėnesio pajamų suma.
Mėnesiai, kuriais tokių pajamų nebuvo gauta, neįrašomi.
Jeigu individualios veiklos pajamos pagal mėnesius neišskaidytos, VSD ir (ar) PSD įmokų ir
(ar) išmokų apskaičiavimo tikslu yra laikoma, kad kiekvieno veiklos mėnesio pajamos yra vienodos.
32. Deklaracijos priedo GPM311C I skyriuje „Pajamos“ į eilutę (vedlio C dalies tam skirtoje
vietoje) iš pateiktų pajamų rūšių sąrašo, pasirinkus atitinkamą pajamų rūšį (kodą), turi būti įrašomi
šie duomenys:
32.1. per mokestinį laikotarpį (arba per kalendorinį mėnesį, kai pajamos deklaruojamos pagal
mėnesius) nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų (uždirbtų) pajamų suma (Eur, ct).
Deklaruojant pagal verslo liudijimus gautas pajamas (žymimas 92 pajamų rūšies kodu), iš
gyventojų gautos sumos ir sumos, gautos iš juridinių asmenų, įrašomos į popierinės deklaracijos
GPM311C formos tos pačios eilutės atskirus laukelius (vedlio C dalies tam skirtas vietas). Kai

deklaruojamos pagal prekybos verslo liudijimą gautos pajamos, tai pajamų sumos, gautos iš
individualią veiklą vykdančių gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne
savo gamybos prekes, įrašomos kartu su sumomis, gautomis iš juridinių asmenų.
Verslo liudijimą veiklai „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ įsigijęs
gyventojas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas iš savivaldybės gautas šiai programai
vykdyti lėšas turi įrašyti kartu su pajamų sumomis, gautomis iš gyventojų.
Kitų pajamų rūšių (35, 90, 96, 97, 93) pajamos deklaruojamos bendromis sumomis,
neatsižvelgiant į tai, ar jos gautos iš juridinių asmenų, ar iš gyventojų.
32.2. Išskaičiuota pajamų mokesčio suma, kai į Lietuvos biudžetą mokėtiną pajamų mokestį
nuo deklaruojamos išmokos išskaičiavo ją išmokėjęs asmuo.
32.3. Kito asmens savomis lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėta pajamų mokesčio
suma, kai pajamų mokestis nuo deklaruojamų pajamų už gyventoją buvo sumokėtas kito asmens
savomis lėšomis.
32.4. Valstybės (teritorijos), iš kurios gautos deklaruojamos pajamos, dviraidis kodas iš Šalių,
teritorijų ir jų kodų sąrašo (žr. Taisyklių 4 priedą „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“). Kai Šalių,
teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu,
ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše
nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas,
iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas. Deklaruojant iš tarptautinės organizacijos gautas
pajamas, turi būti įrašomas XO kodas. Pajamos deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės tais
atvejais, kai užsienio valstybėje individuali veikla yra vykdoma per toje valstybėje įregistruotą
nuolatinę bazę.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. VA-74, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-22951

32.5. Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio
suma, kai nuo užsienio valstybėje gautų (uždirbtų) individualios veiklos, vykdomos joje per nuolatinę
bazę, pajamų toje užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis.
32.6. Veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, pavadinimas ir veiklos rūšies kodas iš
turimo (turėto) verslo liudijimo arba iš Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą,
rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos
ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Užpildant popierinę deklaraciją, turi būti įrašomas veiklos rūšies kodas (veiklos rūšies pavadinimas
gali būti neįrašomas).
ANTRASIS SKIRSNIS
DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311C II SKYRIAUS „IŠLAIDOS“ (VEDLIO C DALIES)
UŽPILDYMAS
33. Deklaracijos priedo GPM311C II skyriuje „Išlaidos“ (vedlio C dalyje) su I skyriuje
deklaruotomis individualios veiklos pajamomis susijusios išlaidos turi būti įrašomos tuo atveju, kai
leidžiamais atskaitymais iš įregistruotos (registruotinos) veiklos pajamų gyventojas yra pasirinkęs
pripažinti faktiškai patirtas juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstas išlaidas, taip pat kai šio
priedo I skyriuje „Pajamos“ yra deklaruojamos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą (išskyrus
išlaidas, susijusias su veikla pagal verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma,
neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“,
kurios gali būti nenurodomos). Pasirinktas leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdas – pagal faktiškai
patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais – yra taikomas visoms iš visų veiklos
rūšių per mokestinį laikotarpį gautoms (uždirbtoms) pajamoms.
34. Deklaruojamos išlaidos apskaičiuojamos pagal:

34.1. Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo (popierinio ar
tvarkomo elektroninėmis priemonėmis) duomenis;
34.2. kasos aparato kasos operacijų žurnalo duomenis;
34.3. ūkinių operacijų apskaitos registrų duomenis, kai gyventojas buhalterinę apskaitą tvarko,
taikydamas dvejybinį įrašą, ir (ar) Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos
žurnalo duomenis;
34.4. Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo duomenis.
35. Su kiekviena pajamų rūšimi (pažymėtų 35, 90, 93, 96, 97 pajamų rūšių kodais) susijusios
išlaidos deklaruojamos atskirose deklaracijos GPM311C priedo II skyriaus eilutėse (atskirais įrašais
vedlio C dalyje). Jeigu buvo deklaruotos pajamos iš veiklos pagal kelis verslo liudijimus, tai su
kiekvienos rūšies veikla susijusios išlaidos deklaruojamos atskirai.
Punkto pakeitimai:
Nr. VA-74, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-22951

36. Kai deklaracijos priedo GPM311C I skyriuje „Pajamos“ (vedlio C dalyje) deklaruojamos
pajamos ir iš įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos (žymimos 93 pajamų rūšies kodu), ir
iš veiklos pagal verslo liudijimą, tai, apskaičiuojant pajamoms iš įregistruotos (registruotinos) veiklos
tenkančių išlaidų sumą, į ją neįskaitoma išlaidų dalis, susijusi su pajamų iš veiklos pagal verslo
liudijimus (žymimų 90 ar 92 pajamų rūšies kodu) gavimu.
Perleidus nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, leidžiamais
atskaitymais (išlaidomis) gali būti priskirta tik ta šio turto įsigijimo kainos dalis, kuri nebuvo
atskaityta iš individualios veiklos pajamų.
37. Deklaracijos GPM311C priedo II skyriuje „Išlaidos“ su kiekvienos rūšies (pažymėtos 35,
92, 93, 96, ir (ar) 97 pajamų rūšių kodais) pajamų gavimu (uždirbimu) susijusios išlaidos turi būti
deklaruojamos, įrašant:
37.1. išlaidų sumą, kuri pagal GPMĮ 18 straipsnio ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su
individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems
atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro
2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos
pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų
apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatas pripažįstama leidžiamais
atskaitymais (užpildant popierinę deklaraciją);
37.2. išlaidų sumą, kuri pagal GPMĮ 18 straipsnio ir Aprašo nuostatas pripažįstama leidžiamais
atskaitymais (užpildant popierinę deklaraciją). Deklaruojant vedliu, išlaidų sumos įrašomos
suskaidytos: eilutėje „leidžiami atskaitymai, įskaitant ribotus netekties nuostolius, bet neįskaitant
VSD, PSD įmokų ir kitų ribojamų atskaitymų“ išlaidų suma įrašoma įskaitant riboto dydžio netekties
nuostolius, bet neįskaitant vedlio C dalies atskirose eilutėse deklaruojamų gyventojo mokėtinų VSD,
PSD įmokų ir kitų ribojamiems atskaitymams priskiriamų išlaidų (reprezentacijos išlaidų, stojamųjų
narių įnašų ir narių mokesčių). Atskirose vedlio C dalies eilutėse taip pat įrašoma mokestinio
laikotarpio gruodžio 31 d. neapmokėtų prekių likučio vertė bei atsargų likučio vertė. Deklaruojant
vedliu, reprezentacijos išlaidos, stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių sumos deklaruojamos visos,
net jei jos viršija Apraše nustatytus dydžius.
Kai deklaruojamos suskaidytos išlaidos, tai turi būti pateikiami tokie duomenys: pajamų, su
kurių gavimu (uždirbimu) susijusios išlaidos buvo patirtos, rūšis, verslo liudijimo rūšies kodas, kai
deklaruojamos 92 rūšies pajamų išlaidos, išlaidų tipas, per mokestinį laikotarpį patirtų (apskaičiuotų)
atitinkamo tipo išlaidų suma.
Neapmokestinamąsias pajamas iš žemės ūkio veiklos deklaruojantys PVM mokėtojais
neįregistruoti ir neprivalantys įsiregistruoti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, nepasirinkę išlaidomis
pripažinti 30 procentų dydžio pajamų sumą, turi įrašyti su tų pajamų gavimu susijusių faktiškai patirtų
ir dokumentais pagrįstų išlaidų sumą, kuri būtų pripažįstama leidžiamais atskaitymais pagal GPMĮ
18 straipsnį ir Aprašą.

Su deklaruojamomis pajamomis iš veiklos pagal verslo liudijimą (žymimų 92 pajamų rūšies
kodu) susijusios išlaidos apskaičiuojamos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės
apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių
patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. VA-74, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-22951

38. Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311C lape turi būti įrašoma:
38.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);
38.2. metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama.
TREČIASIS SKIRSNIS
DEKLARACIJOS GPM311C PRIEDE DEKLARUOTŲ APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ
APSKAIČIAVIMAS
39. Bendra individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų suma apskaičiuojama:
39.1. sudėjus PVM mokėtojo ar juo registruotis privalančio gyventojo (arba gyventojo,
nesančio PVM mokėtoju ir neprivalančio juo registruotis, žemės ūkio veiklos pajamas, gautas iš
užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą) 35 pajamų rūšies kodu
deklaruojamų pajamų ir 96, 97, 93 pajamų rūšies kodais deklaruojamų pajamų sumas (išskyrus
vykdant individualią veiklą užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo
apmokestinimo išvengimo sutartys, per nuolatinę bazę gautas (uždirbtas) pajamas, kurios pagal
GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje neapmokestinamos dėl taikomo atleidimo nuo
pajamų mokesčio metodo) ir iš veiklos pagal verslo liudijimą gautų 92 pajamų rūšies kodu
deklaruojamų tokių pajamų dalis:
39.1.1. už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo
gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos
prekes gautų pajamų dalį, viršijančią 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį;
39.1.2. gautų pajamų dalį, viršijančią 45 000 eurų;
39.2. atėmus:
39.2.1. deklaracijos GPM311C priedo II skyriuje deklaruotų išlaidų sumą. Į atimamų išlaidų
sumą neįskaičiuojama:
39.2.1.1. išlaidų suma, tenkanti pajamoms, vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę
užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutartys, kai tos pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje neapmokestinamos
dėl taikomo atleidimo nuo pajamų mokesčio metodo;
39.2.1.2. su 35 pajamų rūšies kodu deklaruotomis neapmokestinamosiomis pajamomis iš žemės
ūkio veiklos (gautomis ne PVM mokėtojo ir neprivalančio juo registruotis nuolatinio Lietuvos
gyventojo; gautomis ne iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą)
susijusių išlaidų suma;
39.2.2. kaupimo apskaitos principą taikančio nuolatinio Lietuvos gyventojo ankstesniais
mokestiniais laikotarpiais, kuriais buvo taikytas kaupimo apskaitos principas, patirtų nuostolių suma,
neperkelta į kito mokestinio laikotarpio deklaraciją. Mokestiniai nuostoliai neperkeliami, nutraukus
veiklą, kurią vykdant jie susidarė, taip pat nuostoliai, patirti vykdant veiklą per nuolatinę bazę
užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutartys, kai uždirbtos pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje
neapmokestinamos dėl taikomo atleidimo nuo pajamų mokesčio metodo;
39.2.3. 30 procentų gautų (uždirbtų) pajamų sumos (suapvalintos iki centų), kai vietoje faktiškai
patirtų išlaidų gyventojas yra pasirinkęs leidžiamiems atskaitymams priskirti pajamų sumą, lygią

30 procentų pajamų. Į šią sumą yra įskaičiuojamos ir mokėtinos VSD įmokų bei PSD įmokų sumos,
kurios deklaruojamos deklaracijoje (popierinėje GPM311 formoje ar tam skirtoje vedlio vietoje).
40. Pajamų mokestis apskaičiuojamas bendrai apmokestinamųjų pajamų sumai, sumažintai
leidžiamais atskaitymais (arba vietoje jų – 30 procentų pajamų suma) ir (ar) mokestiniais nuostoliais,
taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir iš pajamų mokesčio sumos atėmus pajamų mokesčio
kreditą, apskaičiuotą pagal formulę:
Mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,1 (kai
metinės visų rūšių apmokestinamosios pajamos yra ne didesnės nei 20 000 eurų) arba
Mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2 :
300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)) (kai metinės visų
rūšių individualios veiklos apmokestinamosios pajamos yra didesnės nei 20 000 eurų, bet ne didesnės
nei 35 000 eurų).
Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metines apmokestinamąsias pajamas perskaičiuoja,
atimdamas patirtas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų sumas, tai pajamų mokestį mažinančio
mokesčio kredito suma taip pat turi būti perskaičiuojama dėl neapmokestinamosioms individualios
veiklos pajamoms tenkančių šių išlaidų dalies. Tokiais atvejais mokesčio kredito suma
apskaičiuojama taip: pagal formulę apskaičiuota mokesčio kredito suma padauginama iš patirtų
(atimamų) GPMĮ 21 str. išlaidų sumos ir padalijama iš bendros metinių pajamų, apmokestinamų
taikant 15, 20 ir 32 procentų tarifą (2020 m. ir vėlesniais metais), sumos (nesumažintos GPM 21 str.
išlaidomis); apskaičiuota suma atimama iš mokesčio kredito, apskaičiuoto pagal formulę (žr.
Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2020 m. pajamų pavyzdžiai“ 8 pavyzdį).
Punkto pakeitimai:
Nr. VA-74, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-22951

41. Pagal įsigytą verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant
apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ (žymimų 90 pajamų
rūšies kodu) pajamų dalis, viršijanti 45 000 eurų per mokestinį laikotarpį, apmokestinama pagal
nuomos pajamoms nustatytas taisykles, taikant 15 procentų (arba 15 ir 20; žr. Taisyklių 1 priedą
„Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“) pajamų mokesčio tarifą.
Apmokestinama 45 000 eurų viršijanti pajamų už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą gautų
pajamų dalis, neatėmus leidžiamų atskaitymų (ar 30 proc. pajamų sumos), o apskaičiuotam pajamų
mokesčiui netaikant pajamų mokesčio kredito.

