Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2021 metų sausio 1 dienos

MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

20 proc. – metinių pajamų
(neįskaitant apskaičiuotų
2018 m. ar anksčiau) dalis,
neviršijanti***60VDU**;

6,98 proc.
0 proc*.

12,52 proc.
14,92 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
15,52 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo
apskaičiuoto darbo užmokesčio sumos ar kitokio su darbo
santykiais susijusio atlygio, tačiau nuo iš to paties draudėjo
(darbdavio) gautų pajamų įmokos yra skaičiuojamos nuo
sumos, ne didesnės kaip 60 VDU**.

Ne PVM objektas

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Su darbo santykiais
ar jų esmę
atitinkančiais
santykiais susijusios
pajamos
(išskyrus
apskaičiuotas 2018
m. ar ankstesniais
mokestiniais
laikotarpiais)

Darbuoto
jas

32 proc. – metinių pajamų
(neįskaitant apskaičiuotų
2018 m. ar anksčiau) dalis,
viršijanti***60 VDU**

2

Darbdav
ys
(Draudėj
as)

A klasė

0 proc.

*Pagal darbo
sutartis dirbantys
užsieniečiai, turintys
vizą, ir kiti pagal
darbo sutartis
dirbantys asmenys,
nuolat negyvenantys
Lietuvos
Respublikoje,
išskyrus tuos,
kuriems
vadovaujantis
Europos Sąjungos
socialinės apsaugos
sistemų
koordinavimo
reglamentais yra
taikomi Lietuvos
Respublikos
socialinio draudimo
teisės aktai.

+ 1,31 proc. nedarbo socialiniam draudimui (2,03 proc., jei
terminuota darbo sutartis)
+ soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (I
grupė - 0,14 proc.; II grupė – 0,47 proc.; III grupė –0,7
proc., IV grupė – 1,4 proc.);
+0,16 proc. Garantinio fondo įmoka;
+ 0,16 proc. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka
Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo
apskaičiuoto darbo užmokesčio sumos ar kitokio su darbo
santykiais susijusio atlygio, tačiau nuo iš draudėjo (-ų)
(darbdavio (-ių) gautų pajamų įmokos yra skaičiuojamos
nuo sumos, ne didesnės kaip 60 VDU** ir ne mažesnės kaip
MMA (išimtis žr. žemiau).
Draudėjo ir apdraustojo valstybinio socialinio draudimo
įmokos už tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal
darbo sutartis ne visą darbo laiką, skaičiuojamos ir
mokamos nuo nustatyto darbo užmokesčio, bet ne mažesnio
kaip minimalioji mėnesinė alga, išskyrus atvejus, kai jie
atitinkamą mėnesį:
1) buvo drausti pas kitą draudėją pagal šio Valstybinio
socialinio draudimo (VSD) įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 ar 4
dalis;
2) gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto
darbingumo (invalidumo) pensiją;
3) buvo ne vyresni kaip 24 metų (taikoma iki kalendorinio
mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai);
4) turi nustatytą 0–55 procentų darbingumo lygį;
5) gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.
Ne visą darbo laiką pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui ar
tarnautojui, nurodytam VSD įstatymo 4 straipsnio 1 ar 2 dalyse,
kuriam priskaičiuotas darbo užmokestis yra mažesnis kaip
Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga dėl to, kad jis
nedirbo dėl nedraudžiamojo laikotarpio ar gavo ligos, motinystės,
tėvystės arba vaiko priežiūros išmoką ar ligos išmoką dėl nelaimingo
atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos,
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo
nustatyto darbo užmokesčio, bet ne mažesnio kaip Vyriausybės
patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, perskaičiuota proporcingai
atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičiui (taikoma 5 darbo dienų
savaitė), kai asmuo nedirbo dėl nedraudžiamojo laikotarpio ar gavo
ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ar ligos išmoką
dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba
profesinės ligos.
Su darbo santykiais
ar jų esmę
atitinkančiais
santykiais susijusios
pajamos,
apskaičiuotos 2018
m. ar anksčiau

Darbuoto
jas
(draudėja
s)

15 proc.
A klasė

6 proc.
0 proc*.

Taikomi atitinkamais metais galioję įmokų tarifai, pvz.,
2018 metais:
3 proc.
5 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2 proc. pensijų
įmoką savo lėšomis.
Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo
apskaičiuoto darbo užmokesčio sumos ar kitokio su darbo
santykiais susijusio atlygio.

Ne PVM objektas

4

Darbdav
ys

3 proc.
*Pagal darbo
sutartis dirbantys
užsieniečiai, turintys
vizą, ir kiti pagal
darbo sutartis
dirbantys asmenys,
nuolat negyvenantys
Lietuvos
Respublikoje,
išskyrus tuos,
kuriems
vadovaujantis
Europos Sąjungos
socialinės apsaugos
sistemų
koordinavimo
reglamentais yra
taikomi Lietuvos
Respublikos
socialinio draudimo
teisės aktai.

Taikomi atitinkamais metais galioję įmokų tarifai, pvz.,
2018 metais:
25,9 proc.
+ 1 proc. nedarbo socialiniam draudimui (2,8 proc., jei
terminuota darbo sutartis)
+ soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (I
grupė - 0,18 proc.; II grupė – 0,3 proc.; III grupė –0,9 proc.,
IV grupė – 1,8 proc.);
+0,2 proc. Garantinio fondo įmoka;
+ 0,5 proc. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka
Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo
apskaičiuoto darbo užmokesčio sumos ar kitokio su darbo
santykiais susijusio atlygio (išskyrus žemiau nurodytą
atvejį).
Draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos už
tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis
ne visą darbo laiką, skaičiuojamos ir mokamos nuo
nustatyto darbo užmokesčio, bet ne mažesnio kaip
minimalioji mėnesinė alga, išskyrus atvejus, kai jie
atitinkamą mėnesį:
1) buvo drausti pas kitą draudėją pagal šio Valstybinio
socialinio draudimo (VSD) įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 ar 4
dalis;
2) gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto
darbingumo (invalidumo) pensiją;
3) buvo ne vyresni kaip 24 metų (taikoma iki kalendorinio
mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai).
Ne visą darbo laiką pagal darbo sutartį dirbančiam
darbuotojui ar tarnautojui, nurodytam VSD įstatymo 4
straipsnio 1 ar 2 dalyse, kuriam priskaičiuotas darbo
užmokestis yra mažesnis kaip Vyriausybės patvirtinta
minimalioji mėnesinė alga dėl to, kad jis nedirbo dėl
nedraudžiamojo laikotarpio ar gavo ligos, motinystės,
tėvystės arba vaiko priežiūros išmoką ar ligos išmoką dėl
nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo
arba profesinės ligos, socialinio draudimo įmokos
skaičiuojamos ir mokamos nuo nustatyto darbo užmokesčio,
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
bet ne mažesnio kaip Vyriausybės patvirtinta minimalioji
mėnesinė alga, perskaičiuota proporcingai atitinkamo
mėnesio kalendorinių dienų skaičiui, kai asmuo nedirbo dėl
nedraudžiamojo laikotarpio ar gavo ligos, motinystės,
tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ar ligos išmoką dėl
nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo
arba profesinės ligos.

PVM*
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MOKESČIAI
PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Deklaravimas

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

Mokestį
išskaičiuojantis
asmuo (darbdavys):
- Mėnesinėje deklaracijoje
GPM313
deklaruoja
išmokėtas per kalendorinį
mėnesį išmokas bendromis
sumomis iki sekančio
mėnesio 15 d.,

Kartu su VSD
įmokomis (PSD
įmokos- sudėtinė
VSD įmokų dalis,
kuri teikiant
duomenis „Sodrai“
neišskiriama).

Draudėjai privalo pateikti socialinio draudimo pranešimus
apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas sumas ir
socialinio draudimo įmokas.
Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam
skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, SAM
pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį
patvirtintą Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4
d. įsakymu Nr. V-243 ,,Dėl duomenų apie apdraustuosius ir
draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio
draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių
duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“
SAM pranešimą už mėnesį draudėjai privalo pateikti Fondo
valdybos teritoriniam skyriui iki kito kalendorinio mėnesio
15 dienos. Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo
dienai (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės
dienai, termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo
diena.

- kalendoriniams metams
pasibaigus, iki kitų metų
vasario l5 d. pateikia
duomenis
apie
kalendoriniais
metais
išmokėtas
kiekvienam
gyventojui sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai
metinės
pajamos
viršija***
60
VDU
(išskyrus
apskaičiuotas
2018 m. ar anksčiau),
gyventojas, kalendoriniams
metams
pasibaigus,
pateikia metinę pajamų
mokesčio
deklaraciją
(GPM311) iki kitų metų
gegužės 1 d.

PVM*
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotą GPM
sumoka iki to mėnesio 15
d., nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

Kartu su VSD
įmokomis (PSD
įmokos- sudėtinė
VSD įmokų dalis,
kuri mokant VSD
įmokas „Sodrai“
neišskiriama).

Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas
į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos
dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti,
neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo teritorinėje
mokesčių inspekcijoje datą.

6,98 proc.

12,52 proc.
14,92 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
15,52 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Mokėjimas

Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas
sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Kai metinės pajamos
viršija*** 60 VDU**
(išskyrus apskaičiuotas
2018 m. ar anksčiau),
gyventojas GPM nuo 60
VDU viršijančios sumos
sumoka, kalendoriniams
metams pasibaigus, iki kitų
metų gegužės 1 d.
Pagal autorinę sutartį
iš darbdavio gautos
pajamos

Autoriai,
atlikėjai

20 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti*** 60
VDU**;
32 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti***
60VDU**

Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo pajamų,
gautų pagal autorinę sutartį, pajamų iš atlikėjo veiklos,
gautų iš Lietuvos vieneto, sumos, tačiau nuo iš to paties
draudėjo (darbdavio) gautų pajamų įmokos yra
skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 60 VDU**
Jeigu pajamas gaunantis asmuo turi meno kūrėjo statusą,
tada įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc.
pajamų, gautų pagal autorinę sutartį, pajamų iš atlikėjo
veiklos, gautų iš Lietuvos vieneto, sumos.

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
suteiktas paslaugas
per paskutinius 12
mėn. viršija 45 000
eurų
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MOKESČIAI

GPM*

Darbdavi
ai

A klasė

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
1,31 proc. nedarbo socialiniam draudimui
+ soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (I
grupė - 0,14 proc.; II grupė – 0,47 proc.; III grupė –0,7
proc., IV grupė – 1,4 proc.);

Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo pajamų,
gautų pagal autorinę sutartį, pajamų iš atlikėjo veiklos,
gautų iš Lietuvos vieneto, sumos, tačiau nuo iš to paties
draudėjo (darbdavio) gautų pajamų įmokos yra
skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 60 VDU**
Jeigu pajamas gaunantis asmuo turi meno kūrėjo statusą,
tada įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc.
pajamų, gautų pagal autorinę sutartį, pajamų iš atlikėjo
veiklos, gautų iš Lietuvos vieneto, sumos.

PVM*
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Kartu su VSD
įmokomis (PSD
įmokos- sudėtinė
VSD įmokų dalis,
kuri teikiant
duomenis „Sodrai“
neišskiriama).

Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam
skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 13-SD
pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal
autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius
tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų
taryboje/valdyboje/paskolų komitete, patvirtintą Fondo
valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V243 ,,Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus
pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo
pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų
struktūros aprašų patvirtinimo“, .kai vadovaujantis
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis
draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti
valstybinio socialinio draudimo įmokas už asmenis,
gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už
asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo
veiklos, taip pat už asmenis, gaunančius tantjemas arba
atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų
komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su
tantjemomis.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Deklaravimas

Mokestį
asmuo:

išskaičiuojantis

- mėnesinėje deklaracijoje
GPM313
deklaruoja
išmokėtas per kalendorinį
mėnesį išmokas bendromis
sumomis iki kito mėnesio
15 d.,
- iki kitų kalendorinių metų
vasario 15 d. pateikia
duomenis
apie
kalendoriniais
metais
kiekvienam
gyventojui
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija*** 60 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš
sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar
pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios
veiklos pajamas.
13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo
atlygio išmokėjimo dieną,

per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25
d.(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų,
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotą GPM
sumoka iki to mėnesio 15
d., nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

Kartu su VSD
įmokomis (PSD
įmokos- sudėtinė
VSD įmokų dalis,
kuri mokant VSD
įmokas „Sodrai“
neišskiriama).

Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis,
taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar)
atlikėjo veiklos, draudėjo ir apdraustojo socialinio draudimo
įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas
atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma
asmens socialinio draudimo pradžios data.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Mokėjimas

PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)

Kai
metinės
pajamos
viršija*** 60 VDU**,
gyventojas, kalendoriniams
metams pasibaigus, nuo 60
VDU viršijančios sumos
GPM sumoka iki kitų metų
gegužės 1 d.

Sportininkų pajamos
(ne individualios
veiklos), gautos iš
darbdavio

Sportinin
kai

20 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti*** 60
VDU**,
32 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti*** 60
VDU**;

per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.

6,98 proc.

12,52 proc.
14,92 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
15,52 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo pajamų iš
sporto veiklos, gautų iš Lietuvos vieneto, sumos, tačiau ne
didesnės kaip 60 VDU**

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
suteiktas paslaugas
per paskutinius 12
mėn. viršija 45 000
eurų
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MOKESČIAI

GPM*

Darbdavi
ai

A klasė

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
1,31 proc. nedarbo socialiniam draudimui
+ soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (I
grupė - 0,14 proc.; II grupė – 0,47 proc.; III grupė –0,7
proc., IV grupė – 1,4 proc.);

Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo pajamų iš
sporto veiklos, gautų iš Lietuvos vieneto, sumos, tačiau ne
didesnės kaip 60 VDU**

PVM*
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Kartu su VSD
įmokomis (PSD
įmokos- sudėtinė
VSD įmokų dalis,
kuri teikiant
duomenis „Sodrai“
neišskiriama).

Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam
skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 13-SD
pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal
autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius
tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų
taryboje/valdyboje/paskolų komitete, patvirtintą Fondo
valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V243 ,,Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus
pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo
pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų
struktūros aprašų patvirtinimo“, .kai vadovaujantis
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis
draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti
valstybinio socialinio draudimo įmokas už asmenis,
gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už
asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo
veiklos, taip pat už asmenis, gaunančius tantjemas arba
atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų
komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su
tantjemomis.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Deklaravimas

Mokestį
asmuo:

išskaičiuojantis

- mėnesinėje deklaracijoje
GPM313
deklaruoja
išmokėtas per kalendorinį
mėnesį išmokas bendromis
sumomis iki kito mėnesio
15 d.,
- iki kitų kalendorinių metų
vasario 15 d. pateikia
duomenis
apie
kalendoriniais
metais
kiekvienam
gyventojui
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija*** 60 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš
sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar
pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios
veiklos pajamas.
13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo
atlygio išmokėjimo dieną,

per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600 formoje
PVM deklaruoja iki
kito pusmečio
pirmo mėnesio 25
d. (jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų,
per kalendorinį
mėnesį FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotą GPM
sumoka iki to mėnesio 15
d., nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

Kartu su VSD
įmokomis (PSD
įmokos- sudėtinė
VSD įmokų dalis,
kuri mokant VSD
įmokas „Sodrai“
neišskiriama).

Už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto veiklos, draudėjo
ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas į Fondą
priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo
atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma asmens
socialinio draudimo pradžios data.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Mokėjimas

Kai metinės pajamos
viršija*** 60 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM nuo 60
VDU viršijančios sumos
sumoka iki kitų metų
gegužės 1 d.

per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

15 proc.– metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**,

6,98 proc.*

12,52 proc.
14,92 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
15,52 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
suteiktas paslaugas
per paskutinius 12
mėn. viršija 45000
eurų

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Autorių, sportininkų
ar atlikėjų pajamos,
gautos ne iš
darbdavio
(ne individualios
veiklos)

Autoriai,
sportinin
kai,
atlikėjai

20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**;

Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 proc. pajamų iš
sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorinę sutartį.
Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais
negali būti didesnė negu 43 VDU**, suma (t. y. 1 352,70
Eur x 43 = 58 166,10 Eur).

A klasė

Deklaravimas

Mokestį
išskaičiuojantis
asmuo:
- mėnesinėje deklaracijoje
GPM313
deklaruoja
išmokėtas per kalendorinį
mėnesį išmokas bendromis
sumomis iki kito mėnesio
15 d.,
- iki kitų metų vasario 15 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam
gyventojui
kalendoriniais
metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,

Kartu su VSD
įmokomis (PSD
įmokos- sudėtinė
VSD įmokų dalis,
kuri teikiant
duomenis „Sodrai“
neišskiriama).

Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam
skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 13-SD
pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal
autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos ar gaunančius
tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų
taryboje/valdyboje/paskolų komitete, kai vadovaujantis
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis
draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti
valstybinio socialinio draudimo įmokas už asmenis,
gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už
asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo
veiklos, taip pat už asmenis, gaunančius tantjemas arba
atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų
komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis
13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš
sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar
pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios
veiklos pajamas.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito pusmečio
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo
atlygio išmokėjimo dieną,

pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų,
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)

Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis,
taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar)
atlikėjo veiklos, draudėjo ir apdraustojo socialinio draudimo
įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas
atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma
asmens socialinio draudimo pradžios data.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

Mokėjimas

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotą GPM
sumoka iki to mėnesio 15
d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.
Kai metinės pajamos
viršija*** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, nuo 120 VDU
viršijančios sumos GPM
sumoka iki kitų metų
gegužės 1 d.

Kartu su VSD
įmokomis (PSD
įmokos- sudėtinė
VSD įmokų dalis,
kuri mokant VSD
įmokas „Sodrai“
neišskiriama).

PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
Individualios veiklos (advokatų,
advokatų padėjėjų, notarų,
antstolių) pajamos
(ne pagal verslo liudijimus)

15 proc.
Metinėms
apmokestinamosioms
pajamoms, kai jos neviršija
20 000 eurų per metus,
taikomas GPM kreditas
apskaičiuojamas pagal
formulę:
GPM kreditas = metinės
individualios veiklos
apmokestinamosios
pajamos x 0,1.
Kai metinės
apmokestinamosios
individualios veiklos
pajamos yra didesnės nei
20 000 eurų per metus,
taikomas GPM kreditas
apskaičiuojamas pagal šią
formulę:
GPM kreditas =
individualios veiklos
apmokestinamosios
pajamos x (0,1-2/300000 x
(metinės individualios
veiklos
apmokestinamosios
pajamos – 20000));
B klasė.

6,98 proc.
kiekvieną mėnesį
nuo MMA.
PSD įmokų bazę
sudaro 90 procentų
individualios veiklos
apmokestinamųjų
pajamų (neatėmus
PSD ir VSD įmokų)
suma.
Metinė PSD įmoka
nuo
individualios
veiklos
apmokestinamųjų
pajamų
skaičiuojama nuo ne
didesnės
kaip
43VDU suma (t. y.
1352,70 Eur x 43 =
58166,10 Eur)

12,52 proc.
14,92 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
15,52 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 90 procentų
individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus
PSD ir VSD įmokų) suma.
Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais
negali būti didesnė negu 43VDU suma(t. y. 1352,70 Eur x
43 = 58166,10 Eur).

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
suteiktas paslaugas
per paskutinius 12
mėn. viršija 45 000
eurų
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

PSD įmokos
mokamos atskiru
įmokos kodu ir
apskaitomos
Valstybinio
socialinio draudimo
ir sveikatos
draudimo fondų lėšų
finansinėje
ataskaitoje.

SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis,
patvirtintą Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V-35 ,,Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai
dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau
– SAV pranešimas),asmenys, kurie verčiasi individualia
veikla, privalo, pateikti pasibaigus kalendoriniam mėnesiui
iki kito mėnesio15 dienos, jeigu VSD įmokas apskaičiuoja ir
moka avansu.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Deklaravimas

Išmokas išmokėję asmenys
iki kitų kalendorinių metų
vasario 15 d. pateikia
duomenis apie kiekvienam
gyventojui kalendoriniais
metais išmokėtas sumas
metinėje deklaracijoje
GPM312.

Pasibaigus kalendoriniams metams asmenys, neteikę SAV
pranešimų ar teikę SAV pranešimus, tačiau jų pateikti
duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenims,
išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV pranešimų
duomenis valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų
pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu
Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota pajamų metinė
suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, ir draudėjas
nesikreipia dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į
būsimus laikotarpius, privalo pateikti duomenis apie
praėjusių metų pajamų metinę sumą, išskaidytą mėnesiais.
Duomenys teikiami VMI deklaruojant Pajamų mokesčio
deklaracijos (GPM311) priede GPM311C arba Fondo
valdybos teritoriniam skyriui pateikiant SAV pranešimą.
SAV pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti
pateikta metinė pajamų mokesčio deklaracija. Jeigu
duomenys apie pajamų metinės sumos išskaidymą pagal
mėnesius nepateikti, VSD ir (ar) PSD įmokų ir (ar)
išmokų apskaičiavimo tikslu yra laikoma, kad kiekvieno
veiklos mėnesio pajamos yra vienodos.

Mokėjimas

Kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka

PSD įmokos
mokamos kas
mėnesį iki

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, jiems
priklausančias mokėti įmokas moka nuo veiklos vykdymo
pradžios iki veiklos pabaigos.

per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų,
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
PVM
mokėtojais
neįsiregistravę, bet

18

MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

gyventojas iki kitų metų
gegužės 1 d.

paskutinės mėnesio
dienos nuo MMA,
galiojančios tą
mėnesį, už kurį
mokama įmoka.

Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė priklauso nuo
asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos
iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei
mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

privalantys jais būti,
asmenys
per
mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

PSD įmokų kas
mėnesį
gali
nemokėti, jeigu jie
moka ir (arba) už
juos yra mokamos
Sveikatos draudimo
įstatymo17 str. 1-7, 9
ir 10 d. (dirbantys
pagal darbo sutartis,
pareigūnai,
individualių įmonių
savininkai, ūkinių
bendrijų
tikrieji
nariai
ir
kt.)
nurodytos
PSD
įmokos arba jeigu jie
yra
asmenys,
išvardyti Sveikatos
draudimo įstatymo 6
str. 4 d. (apdraustieji,
kurie
draudžiami
valstybės lėšomis).
Einamosios PSD
įmokos ir PSD
įmokos nuo pajamų,
gautų praėjusias
metais, mokamos
atskiru įmokos
kodu.

Asmuo turi teisę įmokas apskaičiuoti ir sumokėti avansu.
Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos kartą per mėnesį,
ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
Individualią veiklą vykdantys asmenys gali įmokų nemokėti
jeigu:
1)gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo
netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus
šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių šalpos
išmokų įstatymą;
3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią
(socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės,
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos
Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra
sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo
kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos
priverčiamosios
stacionarinio
stebėjimo
medicinos
priemonės
ar
auklėjamojo
poveikio
priemonės
specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
5) yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių
pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.
Jeigu anksčiau asmuo niekada nedirbo savarankiškai
(neturėjo verslo liudijimo, nebuvo įregistravęs individualios
veiklos ar individualios žemės ūkio veiklos, neturėjo
individualios įmonės, nebuvo ūkinės bendrijos tikruoju nariu
ar mažosios bendrijos nariu), tai vienerius metus nuo

PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio
pirmo
mėnesio 25 d. (jeigu
mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)

19

MOKESČIAI
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PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
individualios veiklos įregistravimo VSD įmokų galima
nemokėti.
Individualios žemės ūkio veiklos
pajamos

15 proc., – jei žemės ūkio
veiklą vykdantys
gyventojai yra įregistruoti
PVM mokėtojais arba
privalo jais registruotis
(neįregistruoti ir
neprivalantys registruotis
PVM mokėtojais GPM
nemoka).
Kai metinės
apmokestinamosios
individualios veiklos (visų
veiklos rūšių) pajamos
neviršija 20 000 eurų per
metus, taikomas GPM
kreditas, apskaičiuojamas
pagal formulę:
GPM kreditas = metinės
individualios veiklos
apmokestinamosios
pajamos x 0,1.
Kai metinės
apmokestinamosios
individualios veiklos (visų
veiklos rūšių) pajamos yra
didesnės nei 20 000 eurų
per metus, taikomas GPM
kreditas apskaičiuojamas
pagal šią formulę:
GPM kreditas =
individualios veiklos
apmokestinamosios

Žemės ūkio veiklą
vykdantys
gyventojai, kurių
žemės ūkio valdos
ar ūkio dydis yra
didesnis negu 2
EDV ir kurie yra
PVM mokėtojai, :
6,98 proc.
kiekvieną mėnesį
nuo MMA.
Individualią žemės
ūkio
veiklą
vykdančių asmenų,
kurių žemės ūkio
valdos
ar
ūkio
ekonominis
dydis
yra 4 EDV arba
didesnis ir kurie yra
PVM
mokėtojai,
PSD įmokų bazę
sudaro 90 proc.
žemės ūkio veiklos
apmokestinamųjų
pajamų (neatėmus
PSD ir VSD įmokų)
suma, tačiau ne
didesnė kaip43 VDU
suma (t. y. 1352,70
Eur x 43 = 58166,10
Eur).

12,52 proc.
14,92 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
15,52 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
Individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, kurių
žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV arba
didesnis, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 90 proc.
žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus
PSD ir VSD įmokų) suma, tačiau ne didesnė kaip 43 VDU
suma (t. y. 1352,70 Eur x 43 = 58 166,10 Eur).
Individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, kurių
žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV arba
didesnis, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu nėra
apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir kurie
nedeklaruoja individualios žemės ūkio veiklos pajamų,
socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 12 MMA.

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutinius 12 mėn.
viršija 45000 eurų
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
pajamos x (0,1 - 2/300000
x (metinės individualios
veiklos
apmokestinamosios
pajamos – 20000))
B klasė.

Žemės ūkio veiklą
vykdantys
gyventojai,
kurių
ūkio dydis yra ne
didesnis kaip 2 EDV
moka
2,33 proc.
kiekvieną
mėnesį
nuo MMA.
Metinė PSD įmoka
ne mažesnė kaip
2,33 proc. nuo 12
MMA.
Žemės ūkio veiklą
vykdantys
gyventojai,
kurių
ūkio
dydis
yra
didesnis negu 2 EDV
ir kurie nėra PVM
mokėtojai:
6,98 proc.
kiekvieną
mėnesį
nuo MMA. Metinė
PSD
įmoka
ne
mažesnė kaip 6,98
proc. nuo 12 MMA
(PSD
įmokų
atitinkamą mėnesį
galima
nemokėti,
jeigu
asmuo tą
mėnesį
jau
yra
apdraustas
privalomuoju
sveikatos draudimu
t.
y.
nurodytas

VSD* įmokos

PVM*
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, kurių
žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4
EDV arba didesnis, SAV pranešimą privalo pateikti
pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15
dienos, jeigu VSD įmokas apskaičiuoja ir moka avansu.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

Deklaravimas

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.
Išmokas išmokėję asmenys
iki kitų metų vasario l5 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.

Sveikatos draudimo
įstatymo
17
straipsnio
2-10
dalyse ar 6 straipsnio
4 dalyje).
PSD įmokos nuo
individualios žemės
ūkio veiklos pajamų
gyventojų, kurių
ūkio dydis yra
didesnis negu 4
EDV ir kurie yra
PVM mokėtojai
mokamos atskiru
įmokos kodu ir
apskaitomos
Valstybinio
socialinio draudimo
ir sveikatos
draudimo fondų lėšų
finansinėje
ataskaitoje.

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV
pranešimų kiekvieną mėnesį, ar, teikę SAV pranešimus,
tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais
duomenims, išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV
pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui
deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus
nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai
deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos
VSD įmokos, ir draudėjas nesikreipia dėl VSD įmokų
grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius, privalo
pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą,
išskaidytą mėnesiais.
Duomenys teikiami VMI deklaruojant Pajamų mokesčio
deklaracijos (GPM311) priede GPM311C arba Fondo
valdybos teritoriniam skyriui pateikiant SAV pranešimą.
SAV pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti
pateikta metinė pajamų mokesčio deklaracija. Jeigu
duomenys apie pajamų metinės sumos išskaidymą pagal
mėnesius nepateikti, VSD ir (ar) PSD įmokų ir (ar)
išmokų apskaičiavimo tikslu yra laikoma, kad kiekvieno
veiklos mėnesio pajamos yra vienodos.

PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
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GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka
gyventojas iki kitų metų
gegužės 1 d.

PSD įmokos
mokamos kas
mėnesį iki
paskutinės mėnesio
dienos nuo MMA,
galiojančios tą
mėnesį, už kurį
mokama įmoka.
PSD įmokų kas
mėnesį
gali
nemokėti, jeigu jie
moka ir (arba) už
juos yra mokamos
Sveikatos draudimo
įstatymo 17 str. 1-7,
9 ir 10 d. (dirbantys
pagal darbo sutartis,
pareigūnai,
individualių įmonių
savininkai, ūkinių
bendrijų
tikrieji
nariai
ir
kt.)
nurodytos
PSD
įmokos arba jeigu jie
yra
asmenys,
išvardyti Sveikatos
draudimo įstatymo 6
str. 4 d. (apdraustieji,
kurie
draudžiami
valstybės lėšomis).

Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla,
jiems priklausančias mokėti įmokas moka nuo veiklos
vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos.

PVM
mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais būti,
asmenys
per
mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio
pirmo
mėnesio 25 d. (jeigu
mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Mokėjimas

Einamosios PSD
įmokos ir PSD
įmokos nuo pajamų,

Asmuo turi teisę įmokas apskaičiuoti ir sumokėti avansu.
Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos kartą per mėnesį
ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė priklauso nuo
asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos
iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei
mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.
Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys
gali įmokų nemokėti jeigu:
1)gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo
netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus
šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių šalpos
išmokų įstatymą;
3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią
(socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės,
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos
Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra
sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo
kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos
priverčiamosios
stacionarinio
stebėjimo
medicinos
priemonės
ar
auklėjamojo
poveikio
priemonės
specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
5) yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių
pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.
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GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

gautų praėjusias
metais, mokamos
atskiru įmokos
kodu.

Jeigu anksčiau asmuo niekada nedirbo savarankiškai
(neturėjo verslo liudijimo, nebuvo įregistravęs individualios
veiklos ar individualios žemės ūkio veiklos, neturėjo
individualios įmonės, nebuvo ūkinės bendrijos tikruoju nariu
ar mažosios bendrijos nariu), tai vienerius metus nuo asmens
priskyrimo prie savarankiškai dirbančių asmenų kaip
individualią žemės ūkio veiklą vykdančių VSD įmokų galima
nemokėti.

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

.
Kitos individualios veiklos
(atlikėjų ir sporto veiklos;
nenukirsto miško, apvaliosios
medienos pardavimo ar kitokio
perleidimo nuosavybėn veiklos)
pajamos

15 proc.
Metinėms
apmokestinamosioms
pajamoms (iš visų veiklos
rūšių), kai jos neviršija
20 000 eurų per metus,
taikomas GPM kreditas,
apskaičiuojamas pagal
formulę:
GPM kreditas = metinės
individualios veiklos
apmokestinamosios
pajamos x 0,1.
Kai metinės
apmokestinamosios
individualios veiklos
pajamos yra didesnės nei
20 000 eurų per metus,
taikomas GPM kreditas
apskaičiuojamas pagal šią
formulę:
GPM kreditas =
individualios veiklos
apmokestinamosios
pajamos x (0,1-

6,98 proc.
kiekvieną mėnesį
nuo MMA.
PSD įmokų bazę
sudaro 90 procentų
individualios veiklos
apmokestinamųjų
pajamų (neatėmus
PSD ir VSD įmokų)
suma.
Metinė PSD įmoka
nuo
individualios
veiklos
apmokestinamųjų
pajamų
skaičiuojama nuo ne
didesnės
kaip
43VDU suma (t. y.
1352,70 Eur x 43 =
58166,10 Eur)

12,52 proc.
14,92 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
15,52 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 90 procentų
individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus
PSD ir VSD įmokų) suma.
Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali
būti didesnė negu 43VDU suma (t. y. 1352,70 Eur x 43 =
58 166,10 Eur).

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutinius 12 mėn.
viršija 45 000 eurų
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VSD* įmokos

PVM*

PSD įmokos
mokamos atskiru
įmokos kodu ir
apskaitomos
Valstybinio
socialinio draudimo
ir sveikatos
draudimo fondų lėšų
finansinėje
ataskaitoje.

SAV pranešimą pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito
mėnesio 15 dienos, privalo pateikti asmenys, kurie verčiasi
individualia veikla, jeigu VSD įmokas apskaičiuoja ir moka
avansu.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
2/300000 x (metinės
individualios veiklos
apmokestinamosios
pajamas – 20000));
A klasė.

Deklaravimas

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.
Mokestį išskaičiuojantis
asmuo :
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
bendromis sumomis
deklaruoja iki kito mėnesio
15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313,
- iki kitų metų vasario 15 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam
gyventojui
kalendoriniais
metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV
pranešimų kiekvieną mėnesį, arba teikę SAV pranešimus,
tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais
duomenims, išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV
pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui
deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus
nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai
deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos
VSD įmokos, ir draudėjas nesikreipia dėl VSD įmokų
grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius, privalo
pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą,
išskaidytą mėnesiais.
Duomenys apie per kiekvieną mėnesį gautas pajamas
teikiami VMI deklaruojant Pajamų mokesčio deklaracijos
(GPM311) priede GPM311C arba Fondo valdybos
teritoriniam skyriui pateikiant SAV pranešimą. SAV
pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta
metinė pajamų mokesčio deklaracija. Jeigu duomenys apie
pajamų metinės sumos išskaidymą pagal mėnesius
nepateikti, VSD ir (ar) PSD įmokų ir (ar) išmokų

PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
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GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
apskaičiavimo tikslu yra laikoma, kad kiekvieno veiklos
mėnesio pajamos yra vienodos.

Mokėjimas

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotą GPM
sumoka iki to mėnesio 15
d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

PSD įmokos
mokamos kas
mėnesį iki
paskutinės mėnesio
dienos nuo MMA,
galiojančios tą
mėnesį, už kurį
mokama įmoka.

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, jiems
priklausančias mokėti įmokas moka nuo veiklos vykdymo
pradžios iki veiklos pabaigos.

PSD įmokų kas
mėnesį
gali
nemokėti, jeigu jie
moka ir (arba) už
juos yra mokamos
Sveikatos draudimo
įstatymo17 str. 1-7, 9
ir 10 d. (dirbantys
pagal darbo sutartis,
pareigūnai,
veikiančių
individualių įmonių
savininkai, ūkinių
bendrijų
tikrieji
nariai
ir
kt.)
nurodytos
PSD
įmokos arba jeigu jie
yra
asmenys,

Asmuo turi teisę įmokas apskaičiuoti ir mokėti avansu.
Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos kartą per mėnesį
ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė priklauso nuo
asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos
iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo
Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

Individualią veiklą vykdantys asmenys VSD įmokų gali
nemokėti:
1) gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo
netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus
šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių šalpos
išmokų įstatymą;
3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią
(socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės,
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos
Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra
sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;

mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)

PVM
mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais būti,
asmenys
per
mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
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GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

išvardyti Sveikatos
draudimo įstatymo 6
str. 4 d. (apdraustieji,
kurie
draudžiami
valstybės lėšomis).

4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo
kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos
priverčiamosios
stacionarinio
stebėjimo
medicinos
priemonės
ar
auklėjamojo
poveikio
priemonės
specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
5) yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių
pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

Einamosios PSD
įmokos ir PSD
įmokos nuo pajamų,
gautų praėjusias
metais, mokamos
atskiru įmokos
kodu.
Individualią veiklą
vykdantys asmenys
gali PSD įmokų
nemokėti, jeigu gali
nemokėti ir VSD
įmokų, ir tik tuo
atveju, jeigu jau yra
drausti privalomuoju
sveikatos draudimu.
Verslo liudijimai individualiai
veiklai ir gyvenamųjų patalpų
nuomos veiklai

Savivaldybių tarybų
Kiekvieną mėnesį
nustatytas fiksuoto dydžio
6,98 proc.
pajamų mokestis.
nuo
MMA;
ne
Pajamos laikomos
mažiau kaip 6,98
gautomis iš veiklos pagal
proc. 12 MMA per
verslo liudijimą, jeigu
metus.
neviršija 45 000 eurų per
Gyventojai, kurie:
metus. 45 000 eurų
-patenka
į
viršijanti suma, taip pat
apdraustųjų
suma, viršijanti 4 500 eurų, valstybės
lėšomis
gauta iš juridinių asmenų
sąrašą arba (ir)
už parduotas prekes ar
yra
nurodyti
suteiktas paslaugas ir (ar)
Sveikatos draudimo
už individualią veiklą
įstatymo
17

Jeigu anksčiau asmuo niekada nedirbo savarankiškai
(neturėjo verslo liudijimo, nebuvo įregistravęs individualios
veiklos ar individualios žemės ūkio veiklos, neturėjo
individualios įmonės, nebuvo ūkinės bendrijos tikruoju nariu
ar mažosios bendrijos nariu), tai vienerius metus nuo
individualios veiklos įregistravimo VSD įmokų galima
nemokėti.

8,72 proc.
11,12 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
11,72 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
VSD įmokos skaičiuojamos nuo MMA.

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutinius 12 mėn.
viršija) 45000 eurų
(gyvenamųjų
patalpų nuoma
ilgesniam nei 2
mėn. laikotarpiui

27

MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

Deklaravimas

vykdantiems gyventojams
straipsnio 1 dalies 1
parduotas ne savo
ir 2 punktuose ir 2
gamybos prekes,
dalyje, t. y. gauna su
apmokestinama 15 proc.
darbo santykiais ar
GPM.
jų
esmę
Viršijančiai pajamų daliai
atitinkančiais
taikomas pajamų mokesčio santykiais susijusias
kreditas pagal formules
pajamas, ir
(išskyrus 45 000 eurų
įsigyja
verslo
viršijančiai turto nuomos
liudijimus,
kurie
pajamų daliai, kurios
skirti veiklai vykdyti
nelaikomas individualios
tik tam tikromis
veiklos pajamomis ).
mėnesio dienomis,
PSD įmokas už
B klasė.
verslo
liudijimą
moka tik už tas
kalendorinio
mėnesio
dienas,
kuriomis
turi
galiojantį
verslo
liudijimą.
Dienos
įmoka
apskaičiuojama
proporcingai.
Įsigijus
verslo
liudijimą
nekilnojamųjų pagal
prigimtį
daiktų
nuomai PSD įmokos
nemokamos.
Išmokas išmokėję asmenys
iki kitų metų vasario 15 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.

paprastai PVM
neapmokestinama)
Įsigijus verslo liudijimą nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų
nuomai VSD įmokos nemokamos.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais būti
asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
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PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

Mokėjimas

Įsigyjant verslo liudijimą.

PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
Mėnesinė PSD
įmoka sumokama
iki atitinkamo
mėnesio paskutinės
dienos; jeigu
gyventojas dar kartu
patenka ir į
Sveikatos draudimo
įstatymo 17
straipsnio 1-3, 6-7, 9

Asmenys, ketinantys įsigyti verslo liudijimus trumpesniam
negu 3 mėnesių laikotarpiui, privalo iš anksto sumokėti
VSD įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį.
Asmenys, įsigiję verslo liudijimus 3 mėnesių ar ilgesniam
laikotarpiui, moka įmokas kartą per ketvirtį, iki kito
ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos.
Verslo liudijimus turintys asmenys VSD įmokų gali
nemokėti :

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
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GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

ir 10 dalyse
nurodytų asmenų
(pvz., gauna ir darbo
užmokesčio pajamų,
yra veikiančios
individualios įmonės
savininkas, ūkinės
bendrijos tikrasis
narys arba mažosios
bendrijos narys)
arba (ir) patenka į
apdraustųjų
valstybės lėšomis
sąrašą – teisė
sumokėti visą
metinę PSD įmokos
sumą iki kitų metų,
einančių po
mokestinio
laikotarpio, gegužės
1 d.

1) gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo
netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus
šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių šalpos
išmokų įstatymą;
3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią
(socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės,
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos
Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra
sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo
kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos
priverčiamosios
stacionarinio
stebėjimo
medicinos
priemonės
ar
auklėjamojo
poveikio
priemonės
specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
5) yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių
pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)

6,98 proc. nuo
sumos, nuo kurios
skaičiuojamos
socialinio draudimo
įmokos (t. y. ne
didesnės kaip 43
VDU 1352,70 Eur x
43 = 58166,10 Eur).
Individuali įmonė
(ūkinė bendrija ar

13,83 proc.
16,23 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
16,83 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

Individualių įmonių (IĮ)
savininkų,
ūkinių bendrijų (ŪB) tikrųjų
narių,
mažųjų bendrijų (MB) narių
pajamos

B klasė.
20 proc. –
IĮ savininkų, ŪB, MB
narių pajamų, priskirtų su
darbo santykiais
susijusioms pajamoms
(taikomas metinis NPD, 02
pajamų rūšies kodas),

Jeigu anksčiau asmuo niekada nedirbo savarankiškai
(neturėjo verslo liudijimo, nebuvo įregistravęs individualios
veiklos ar individualios žemės ūkio veiklos, neturėjo
individualios įmonės, nebuvo ūkinės bendrijos tikruoju nariu
ar mažosios bendrijos nariu), tai vienerius metus nuo verslo
liudijimo įsigijimo VSD įmokų galima nemokėti.

Individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario,
taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo
įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios įmonės, mažosios
bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimamos individualios

Ne PVM objektas
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GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

dalis, neviršijanti*** 60
VDU**;

mažoji bendrija) už
individualios įmonės
savininką (ūkinė
bendrijos tikrąjį narį
ar mažosios
bendrijos narį), kuris
nepriklauso
asmenims,
išvardintiems
Sveikatos draudimo
įstatymo 17
straipsnio 1 ir 5
dalyse, 6 straipsnio
4 dalyje ir
Valstybinio
socialinio draudimo
įstatymo 4 straipsnio
2 dalies 1 ir 2
punktuose,
kiekvieną mėnesį
ne vėliau kaip iki
einamojo mėnesio
paskutinės dienos,
turi mokėti ne
mažesnes kaip 6,98
procentų dydžio
PSD įmokas nuo
minimalios
mėnesinės algos.
Jeigu individuali
įmonė, ūkinė
bendrija ar mažoji
bendrija laikinai
nevykdo veiklos ir
apie tai yra
informavusi
Valstybinę

įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės
bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos,
kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie
Finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

32 proc. – IĮ savininkų,
ŪB, MB narių pajamų,
priskirtų su darbo
santykiais susijusioms
pajamoms, dalis,
viršijanti*** 60 VDU**;
15 proc. – pajamos iš
pelno (neatsižvelgiant į
sumą).

Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais
negali būti didesnė negu 43VDU suma (t. y. 1352,70 Eur x
43 = 58166,10 Eur).
VSD įmokos gali būti nemokamos, jeigu IĮ savininkas, ŪB
tikrasis narys ar MB narys:
1) gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo
netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus
šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių šalpos
išmokų įstatymą;
3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią
(socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės,
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos
Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra
sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo
kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos
priverčiamosios
stacionarinio
stebėjimo
medicinos
priemonės
ar
auklėjamojo
poveikio
priemonės
specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
5) yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių
pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.
Jeigu anksčiau asmuo niekada nedirbo savarankiškai
(neturėjo verslo liudijimo, nebuvo įregistravęs individualios
veiklos ar individualios žemės ūkio veiklos, neturėjo
individualios įmonės, nebuvo ūkinės bendrijos tikruoju nariu

PVM*
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GPM*
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mokesčių inspekciją
prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos arba turi
likviduojamos ar
bankrutuojančios
įmonės statusą,
individualių įmonių
savininkai, ūkinių
bendrijų tikrieji
nariai ir mažųjų
bendrijų nariai už
save moka 6,98proc.
minimaliosios
mėnesinės algos
dydžio sveikatos
draudimo įmokas,
jeigu jie nepriklauso
asmenims,
išvardytiems
Sveikatos draudimo
įstatymo 17 str. 2 –
5 ir 7-10 dalyse ar
šio įstatymo 6 str. 4
dalyje.
PSD įmokos
mokamos atskiru
įmokos kodu ir
apskaitomos
Valstybinio
socialinio draudimo
ir sveikatos
draudimo fondų lėšų
finansinėje
ataskaitoje.

ar mažosios bendrijos nariu), tai vienerius metus nuo tapimo
individualios įmonės savininku, ūkinės bendrijos tikruoju
nariu arba mažosios bendrijos nariu VSD įmokų galima
nemokėti.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

Deklaravimas

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.
Išmokas išmokėję asmenys
iki kitų metų vasario 15 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais

Individualios įmonės (ūkinės bendrijos, mažosios ūkinės
bendrijos) Fondo valdybos teritoriniam skyriui privalo
pateikti SAV pranešimą pasibaigus kalendoriniam mėnesiui
iki kito mėnesio 15 dienos tuo atveju, kai individualios
įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės
bendrijos tikrasis narys už kalendorinį mėnesį išsiima
asmeniniams poreikiams lėšų sumą. SAV pranešime
nurodoma individualios įmonės savininko, mažosios
bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario išsiimta
asmeniniams poreikiams lėšų suma, nuo kurios pagal
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas
skaičiuojamos ir mokamos VSD įmokos.

PVM*
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PAJAMOS,
SUBJEKTAI
išmokėtas išmokas
metinėje deklaracijoje
GPM312.

Mokėjimas

Kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka
gyventojas iki kitų metų
gegužės 1 d.

Individualių įmonių
savininkų ir ūkinių
bendrijų tikrųjų
narių, mažųjų
bendrijų narių PSD
įmokos mokamos
kartą per mėnesį ne
vėliau kaip iki
einamojo mėnesio
paskutinės dienos.
PSD įmokos
(sumokėtų įmokų ir
mokėtinų įmokų

Jeigu SAV pranešimai nebuvo teikiami ar pateiktų SAV
pranešimų duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių
inspekcijai pateiktais duomenimis, išskyrus atvejus, jeigu
pagal pateiktų SAV pranešimų duomenis valstybiniam
socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už
kalendorinius metus nurodyta didesnė negu Valstybinei
mokesčių inspekcijai deklaruota išsiimama asmeniniams
poreikiams lėšų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD
įmokos, ir draudėjas nesikreipė dėl VSD įmokų grąžinimo
ar užskaitymo į būsimus laikotarpius, tai privalo pateikti
duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą,
išskaidytą mėnesiais.
Duomenys teikiami VMI deklaruojant Pajamų mokesčio
deklaracijos (GPM311) priede GPM311B arba Fondo
valdybos teritoriniam skyriui pateikiant SAV pranešimą.
SAV pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti
pateikta metinė pajamų mokesčio deklaracija. Jeigu
duomenys apie pajamų metinės sumos išskaidymą pagal
mėnesius nepateikti, VSD ir (ar) PSD įmokų ir (ar)
išmokų apskaičiavimo tikslu yra laikoma, kad kiekvieno
veiklos mėnesio pajamos yra vienodos.
Individualios įmonės moka socialinio draudimo įmokas už
šių įmonių savininkus nuo individualios įmonės, o tikrosios
ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos už
tikruosius narius, mažosios bendrijos už narius nuo
bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
Individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų
narių, mažųjų bendrijų narių VSD įmokos mokamos kartą
per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės
dienos.
VSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų
skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų
praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų

PVM*
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GPM*
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sumų skirtumas), kai
jų bazė priklauso
nuo asmens pajamų,
gautų praėjusiais
metais, turi būti
sumokėtos iki
metinės pajamų
mokesčio
deklaracijos
pateikimo.

mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių
inspekcijai termino paskutinės dienos.

Ne PSD objektas*
Jeigu pagal civilinę
sutartį MB nario iš
MB gauta suma
viršija 100 000 eurų
per kalendorinius
metus ir jeigu
viršijanti suma
(sumos dalis)
laikoma mažosios
bendrijos nario
lėšomis, skirtomis
mažosios bendrijos
nario asmeniniams
poreikiams, tai PSD
įmokos
skaičiuojamos
bendra tvarka (žr.
ankstesnes skiltis
apie MB narių PSD
įmokų skaičiavimą).

Ne VSD objektas*
Jeigu pagal civilinę sutartį MB nario iš MB gauta suma
viršija 100 000 eurų per kalendorinius metus ir jeigu
viršijanti suma (sumos dalis) laikoma mažosios bendrijos
nario lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos nario
asmeniniams poreikiams, tai VSD įmokos skaičiuojamos
bendra tvarka (žr. ankstesnes skiltis apie MB narių VSD
įmokų skaičiavimą).

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

Pajamos, gautos mažųjų
bendrijų (MB) narių iš MB pagal
civilines paslaugų teikimo ar
darbų atlikimo sutartis (įskaitant
už vadovavimo paslaugas gautas
pajamas)

B klasė
15 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**;
20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**.
Jeigu pagal civilinę sutartį
MB nario iš MB gauta
suma viršija 100 000 eurų
per kalendorinius metus,
tai viršijanti dalis laikoma
pajamomis iš paskirstytojo
pelno ir (ar) pajamomis iš
darbo santykių (žr.
ankstesnes skiltis apie
GPM skaičiavimą nuo MB
narių pajamų)

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
suteiktas paslaugas
pagal civilines
paslaugų sutartis
per paskutinius 12
mėn. viršija 45 000
eurų
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PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Deklaravimas

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.
Išmokas išmokėję asmenys
iki kitų metų vasario 15 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas išmokas
metinėje deklaracijoje
GPM312.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600 formoje
PVM deklaruoja iki
kito pusmečio
pirmo mėnesio 25
d. (jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų
per kalendorinį
mėnesį FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
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GPM*
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VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Mokėjimas

Kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka
gyventojas iki kitų metų
gegužės 1 d.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)

Mažųjų bendrijų
(MB) vadovų,
kurie nėra MB
nariai, pagal
civilinę paslaugų
sutartį už
vadovavimo
veiklą gautos
pajamos

Mažoji
bendrija

A klasė.
20 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti*** 60
VDU**;
32 proc.– metinių pajamų
dalis, viršijanti***
60VDU**

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
suteiktas paslaugas
pagal civilines
paslaugų sutartis
per paskutinius 12
mėn. viršija 45 000
eurų

36

MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

6,98 proc.

8,72 proc.
11,12 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
11,72 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.

Kartu su VSD
įmokomis

Draudėjai privalo pateikti socialinio draudimo pranešimus
apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas sumas ir
socialinio draudimo įmokas.
Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam
skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, SAM
pranešimą užpildydami SAM3SDP priedą SAM pranešimą
už mėnesį draudėjai privalo pateikti Fondo valdybos
teritoriniam skyriui iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.
Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai
(šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės dienai,
termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo diena.

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Mažosios
bendrijos
vadovas

Deklaravimas

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo:
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
bendromis sumomis
deklaruoja iki kito mėnesio
15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313,
- iki kitų metų vasario l5 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija*** 60 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM –
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
iki kito mėnesio 25
d.)

Mokėjimas

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotą GPM
sumoka iki to mėnesio 15
d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
– iki to mėnesio paskutinės
dienos.
Kai metinės pajamos
viršija*** 60 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, nuo 60 VDU
viršijančios dalies GPM
sumoka iki kitų metų
gegužės 1 d.

Priskaičiuotas draudėjo (mažosios bendrijos) ir apdraustojo
(mažosios bendrijos vadovo) socialinio draudimo įmokas
draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Už veiklą valdyboje,
stebėtojų taryboje ar
paskolų komitete
gautas atlygis ir (arba)
tantjemos

Draudėj
as

A klasė

Apdraus
tasis

20 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti*** 60
VDU**;
32 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti*** 60
VDU**

Deklaravimas

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo:
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
bendromis sumomis
deklaruoja iki kito mėnesio
15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313,
- iki kitų metų vasario 15
d. pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija*** 60 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams

Ne PVM objektas

6,98 proc.
Socialinio draudimo
įmokos
skaičiuojamos nuo
ne didesnės kaip 60
VDU (t. y. nuo ne
didesnės kaip
81 162 Eur sumos).
Kartu su VSD
įmokomis

8,72 proc.
11,12 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2,4 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
11,72 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 3 proc.
pensijų įmoką savo lėšomis.
Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo ne didesnės
kaip 60 VDU (t. y. nuo ne didesnės kaip 81 162 Eur sumos).

Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam
skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 13-SD
pranešimą.
13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo
atlygio išmokėjimo dieną,
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.
Mokėjimas

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotą GPM
sumoka iki to mėnesio 15
d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

Priskaičiuotas draudėjo ir apdraustojo socialinio draudimo
įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15
dienos.

Kai metinės pajamos
viršija*** 60 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka
iki kitų metų gegužės 1 d.
15 proc. – metinių
pajamų dalis,
neviršijanti**** 120
VDU** ,
20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**;
1) Turto pardavimo
pajamos, turto nuomos
pajamos, gautos iš
gyventojų

1)

B klasė

Ne PSD objektas

Ne VSD objektas

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutiniuosius 12
mėnesių įskaitant ir
atlygį iš PVM
apmokestinamo
turto pardavimo ir
PVM
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
apmokestinamos
turto nuomos,
viršijo 45000 eurų

2) Nekilnojamojo turto
nuomos pajamos, gautos
iš individualią veiklą
vykdančių asmenų

Deklaravimas

(senų pastatų
pardavimas ir jų
nuoma paprastai
PVM
neapmokestinama,
jeigu asmuo
nepasirenka
skaičiuoti PVM
tokiems
sandoriams)

2) A klasė

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.,
kai:
- yra gavęs B klasei
priskirtų pajamų (nurodytų
1) p.),
- metinės pajamos (A ir
(ar) B klasės) viršija****
120 VDU**.
Mokestį išskaičiuojantis
asmuo A klasei priskirtas
išmokas (nurodytas 2) p.),
išmokėtas per kalendorinį
mėnesį, bendromis
sumomis deklaruoja iki
kito mėnesio 15 d.
mėnesinėje deklaracijoje
GPM313.

Nuo 2010 metų
neapmokestinama

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

Mokėjimas

Išmokas (priskirtas A ir B
klasėms, 1) ir 2) p.)
išmokėję asmenys iki kitų
metų vasario 15 d. pateikia
duomenis apie
kalendoriniais metais
kiekvienam gyventojui
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Gyventojas GPM (nuo B
klasės pajamų, nurodytų
1) p.) ir (ar)
nuo 120 VDU**
viršijančios pajamų****
dalies sumoka
kalendoriniams metams
pasibaigus, iki kitų metų
gegužės 1 d.
Mokestį išskaičiuojantis
asmuo nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15
d. išmokų (A klasės)
išskaičiuotą GPM sumoka
iki to mėnesio 15 d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15
d. – iki to mėnesio
paskutinės dienos.

mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

15 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**,

Nuo 2010 metų
neapmokestinama

Ne VSD įmokų objektas

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutiniuosius 12
mėnesių įskaitant ir
atlygį iš PVM
apmokestinamo
turto pardavimo ir
PVM
apmokestinamos
turto nuomos,
viršijo 45000 eurų)
(senų pastatų
pardavimas ir jų
nuoma paprastai
PVM
neapmokestinama,
jeigu asmuo
nepasirenka
skaičiuoti PVM
tokiems
sandoriams. Jeigu
pasirenka skaičiuoti
PVM- tai gali būti
registruojamas
PVM mokėtoju
savanoriškai,
neatsižvelgiant į
atlygio sumą)

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Turto nuomos pajamos, gautos iš
juridinių asmenų

20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**;
A klasė.

Deklaravimas

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo:

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
deklaruoja bendromis
sumomis iki kito mėnesio
15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313;
- iki kitų metų vasario 15
d. pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

Mokėjimas

Nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotas GPM
sumokamas iki to mėnesio
15 d.,

privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis ar iš
kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)

Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka
iki kitų metų gegužės 1 d.

Turto
(išskyrus žemiau nurodytą)
pardavimo pajamos, gautos iš
juridinių asmenų

15 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**,
20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**;
B klasė.

Nuo 2010 metų
neapmokestinama

Ne VSD įmokų objektas

21 proc.
jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutiniuosius 12
mėnesių, įskaitant
ir atlygis PVM
apmokestinamo
turto pardavimo ir
PVM
apmokestinamos
turto nuomos viršijo
45000 eurų
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
(senų pastatų
pardavimas
paprastai PVM
neapmokestinamas,
jeigu asmuo
nepasirenka
skaičiuoti PVM
tokiems
sandoriams)
Deklaravimas

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.
Išmokas išmokėję asmenys
iki kitų metų vasario 15 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų,
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
Mokėjimas

Kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka
gyventojas iki kitų metų
gegužės 1 d.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

15 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU** ,

Nuo 2010 metų
neapmokestinama

Ne VSD įmokų objektas

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutinius 12 mėn.
viršija 45 000 eurų
PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Nenukirsto miško, apvaliosios
medienos pardavimo ar kitokio
perleidimo nuosavybėn pajamos

20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**;

Deklaravimas

A klasė.
Mokestį išskaičiuojantis
asmuo:
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
deklaruoja bendromis
sumomis iki kito mėnesio
15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313;
- iki kitų metų vasario 15
d. pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų,
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
Mokėjimas

Nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotas GPM
sumokamas iki to mėnesio
15 d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
– iki to mėnesio paskutinės
dienos.
Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka
iki kitų metų gegužės 1 d.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

5 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**;

Nuo 2010 metų
neapmokestinama

Ne VSD įmokų objektas

21 proc.
(jei atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutinius 12 mėn.
viršija 45000 eurų)
PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Atliekų pardavimo ar kitokio
perleidimo nuosavybėn pajamos
(ne individualios veiklos)

20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**;

Deklaravimas

A klasė.
Mokestį išskaičiuojantis
asmuo:
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
deklaruoja bendromis
sumomis iki kito mėnesio
15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313;
- iki kitų metų vasario 15
d. pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį FR0600

50

MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)
Mokėjimas

Nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotas GPM
sumokamas iki to mėnesio
15 d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.

Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM nuo 120
VDU viršijančios pajamų
dalies sumoka iki kitų
metų gegužės 1 d.

Dividendai

15 proc.
A klasė

Deklaravimas

Mokestį išskaičiuojantis
asmuo:

Nuo 2010 metų
neapmokestinama

Ne VSD įmokų objektas

PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
Ne PVM objektas
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Ne PSD objektas.

Ne VSD įmokų objektas.

21 proc.

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
deklaruoja bendromis
sumomis iki kito mėnesio
15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313;
- iki kitų metų vasario 15
d. pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Mokėjimas

Palūkanos už paskolas, gautos iš
juridinių asmenų

Nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotas GPM
sumokamas iki to mėnesio
15 d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.
15 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**,
20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**;
B klasė.

Deklaravimas

Išmokas išmokantys
asmenys iki kitų metų
vasario 15 d. pateikia
duomenis apie kiekvienam

(paskolų teikimas ir
už jas gautos
palūkanos PVM
apmokestinamos tik
tuo atveju, jeigu
asmuo pasirenka jas
apmokestinti.
PVM mokėtojais
neįsiregistravę,
asmenys
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
gyventojui kalendoriniais
metais išmokėtas sumas
metinėje deklaracijoje
GPM312.

Mokėjimas

per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)

Kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM sumoka
gyventojas iki kitų metų
gegužės 1 d.

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, ,
asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)
Palūkanos už vartojimo kreditą,
suteiktą per tarpusavio skolinimo
platformą ir palūkanos už lėšas,
suteiktas per sutelktinio
finansavimo platformą

Iki 500 eurų per metus iš
Europos ekonominės
erdvės valstybių gauta
suma neapmokestinama.
15 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**;
20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**.

Deklaravimas

B klasė.
Išmokas išmokantys
asmenys iki kitų metų
vasario 15 d. pateikia
duomenis apie kiekvienam
gyventojui kalendoriniais
metais išmokėtas sumas
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MOKESČIAI

GPM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
metinėje deklaracijoje
GPM312.
Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.
Mokėjimas

Gyventojas GPM nuo
palūkanų sumos,
viršijančios 500 eurų ir (ar)
nuo 120 VDU**
viršijančios pajamų
dalies**** sumoka
kalendoriniams metams
pasibaigus, iki kitų metų
gegužės 1 d.

Palūkanos už ne nuosavybės
vertybinius popierius, palūkanos
už bankuose ir kitose kredito
įstaigose laikomus indėlius

Iki 500 eurų per metus
gauta suma
neapmokestinama.
15 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**;
20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**.
B klasė.

Deklaravimas

Kiekvienam gyventojui
išmokėtas išmokas
išmokėję asmenys,

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

Ne PSD objektas.

Ne VSD objektas.

21 proc.
(paskolų teikimas ir
už jas gautos
palūkanos PVM
apmokestinamos tik
tuo atveju, jeigu
asmuo pasirenka jas
apmokestinti

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
kalendoriniams metams
pasibaigus, iki kitų metų
vasario l5 d. deklaruoja
metinėje deklaracijoje
GPM312.
Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, iki kitų metų
gegužės 1 d. pateikia
metinę pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311).
Mokėjimas

Gyventojai GPM nuo
palūkanų sumos,
viršijančios 500 eurų ir (ar)
nuo 120 VDU**
viršijančios pajamų
dalies**** sumoka
metams pasibaigus, iki kitų
metų gegužės 1 d.

Palūkanos už paskolas, gautos iš
nuolatinio Lietuvos gyventojo

15 proc. – metinių pajamų
dalis, neviršijanti**** 120
VDU**;
20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**;

Deklaravimas

A klasė.
Nuolatinis Lietuvos
gyventojas:
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
deklaruoja bendromis
sumomis iki kito mėnesio

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, ,
asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313;
- iki kitų metų vasario 15
d. pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.
Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, pateikia metinę
pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311) iki
kitų metų gegužės 1 d.

Mokėjimai

Nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotas GPM
sumokamas iki to mėnesio
15 d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.).
PVM mokėtojais
neįsiregistravę
asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės PVM
mokėtojų įsigyja
prekių ar paslaugų iki kito mėnesio 25
d.)

Kai metinės pajamos
viršija**** 120 VDU**,
gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, GPM nuo 120
VDU viršijančios pajamų
dalies sumoka iki kitų
metų gegužės 1 d.

Pajamos, gautos kaip atlygis
teikiant paslaugas pagal
paslaugų kvitą, kai šių paslaugų
teikimą nustato Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir
miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymas

1750 eurų suma per
kalendorinius metus
neapmokestinama.
15 proc. – apmokestinama
1750 eurų viršijanti
metinių pajamų dalis,
tačiau neviršijanti**** 120
VDU**;
20 proc. – metinių pajamų
dalis, viršijanti**** 120
VDU**.
B klasė.

6,98 procentų
dydžio PSD įmokos
nuo atlygio sumos,
priskaičiuotos
paslaugų teikėjui už
suteiktas paslaugas.

Ne VSD objektas.

21 proc.
(jeigu atlygis iš
ekonominės veiklos
už šalies teritorijoje
patiektas prekes
ir/ar suteiktas
paslaugas per
paskutiniuosius 12
mėnesių, įskaitant ir
atlygį, gautą už
paslaugas pagal
paslaugų kvitą, kai
šių paslaugų
teikimą nustato
Lietuvos
Respublikos žemės
ūkio ir
miškininkystės
paslaugų teikimo
pagal paslaugų
kvitą įstatymas,
viršijo 45 000 eurų
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MOKESČIAI

VSD* įmokos

GPM*

PSD*įmokos

PVM*

Gyventojas,
kalendoriniams metams
pasibaigus, iki kitų metų
gegužės 1 d. pateikia
metinę pajamų mokesčio
deklaraciją (GPM311),
jeigu pajamos pagal
paslaugų kvitą viršija 1750
eurų ir (ar) jeigu metinių
pajamų suma viršija****
120 VDU**.

Paslaugų gavėjas
(fizinis arba
juridinis asmuo,
kuris gauna žemės
ūkio ir
miškininkystės
paslaugas) privalo
ne vėliau kaip iki
kito mėnesio 15 d.
pateikti Sodros
teritoriniam skyriui

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet
privalantys jais
būti, asmenys

Išmokas išmokantys
asmenys
iki kitų metų vasario 15 d.
pateikia duomenis apie
kiekvienam gyventojui
kalendoriniais metais
išmokėtas sumas metinėje
deklaracijoje GPM312.

apibendrintą
informaciją apie
asmenų praėjusį
mėnesį pagal
paslaugų kvitus
suteiktas žemės ūkio
ir miškininkystės
paslaugas,
užpildydamas PKV
pranešimą.

PVM
mokėtojais
įsiregistravę
asmenys
per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą
FR0600
formoje
PVM deklaruoja iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis mėnuo
ar iš kitos valstybės
narės
PVM
mokėtojų
įsigyja
prekių ar paslaugų
per
kalendorinį
mėnesį
FR0600
formoje
apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25
d.)

Gyventojas, pasibaigus
kalendoriniams metams,
GPM sumoka nuo 1750

Paslaugų gavėjai,
gaunantys pagal
paslaugų kvitą

PVM mokėtojais
neįsiregistravę, bet

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
Deklaravimas

Mokėjimas

per mėnesį
apskaičiuotą
FR0608 formoje
PVM deklaruoja iki
kito mėnesio 25 d.
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

eurų viršijančios sumos ir
(ar) nuo 120 VDU**
viršijančios metinių
pajamų dalies****iki kitų
metų gegužės 1 d.

teikiamas žemės
ūkio ir
miškininkystės
paslaugas, kai šių
paslaugų teikimą
nustato Lietuvos
Respublikos žemės
ūkio ir
miškininkystės
paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą
įstatymas,
atitinkamo mėnesio
PSD įmokas už
paslaugų teikėjus
sumoka iki kito
mėnesio 15 dienos.

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI
privalantys jais
būti, asmenys
per mėnesį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
mėnesio 25 d.
PVM mokėtojais
įsiregistravę
asmenys per
kalendorinį pusmetį
apskaičiuotą PVM
sumoka iki kito
pusmečio pirmo
mėnesio 25 d.
(jeigu mokestinis
laikotarpis
kalendorinis
mėnuo ar iš kitos
valstybės narės
PVM mokėtojų
įsigyja prekių ar
paslaugų - iki kito
mėnesio 25 d.)

Tais atvejais, kai
einamąjį kalendorinį
mėnesį už paslaugų
teikėjus PSD
įmokos nemokamos,
įmokas už save jie
moka pagal šio
Įstatymo 17
straipsnio 9 dalį.
Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko
priežiūros išmokos.
Ilgalaikio darbo išmokos*
Deklaravimas

15 proc.
A klasė.
Mokestį išskaičiuojantis
asmuo:
- per kalendorinį mėnesį
išmokėtas išmokas
deklaruoja bendromis
sumomis iki kito mėnesio

6 proc.
0 proc.*
Valstybinio
socialinio draudimo
fondo valdyba su
Valstybine ligonių
kasa kartą per
kalendorinį mėnesį

Ne VSD objektas

Ne PVM objektas
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MOKESČIAI

GPM*

PSD*įmokos

15 d. mėnesinėje
deklaracijoje GPM313;

atlieka tarpusavio
mokėtinų sumų
įskaitymo
suderinimą.

VSD* įmokos

PVM*

PAJAMOS,
SUBJEKTAI

- iki kitų metų vasario
l5 d. pateikia duomenis
apie kiekvienam
gyventojui kalendoriniais
metais išmokėtas sumas
metinėje deklaracijoje
GPM312.
Mokėjimas

Nuo išmokėtų iki
kalendorinio mėnesio 15 d.
išmokų išskaičiuotas GPM
sumokamas iki to mėnesio
15 d.,
nuo išmokėtų po
kalendorinio mėnesio 15 d.
- iki to mėnesio paskutinės
dienos.

Nuo išmokėtų
išmokų išskaičiuotas
PSD įmokas
Valstybinio
socialinio draudimo
fondo valdyba per
tris dienas nuo jų
išskaitymo perveda į
Valstybinės ligonių
kasos Privalomojo
sveikatos draudimo
fondo biudžeto
sąskaitą.

* GPM – pajamų mokestis, VSD – valstybinio socialinio draudimo įmokos, PSD – privalomojo sveikatos draudimo įmokos, PVM – pridėtinės vertė mokestis.
Valstybinė mokesčių inspekcija administruoja savo kompetencijos ribose GPM ir PVM. VSD ir PSD įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.
** VDU– vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2021m. 1 VDU –1352,70 Eur; 60 VDU – 81 162 Eur; 120 VDU
– 162 324 Eur.
*** 60VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metinių pajamų sumos:
- susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (apskaičiuotos už 2018 m. ar ankstesnius metus, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos neįskaitomos),
- tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,
- gautų iš darbdavio pagal autorines sutartis,
- mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų.
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**** 120 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų metinių pajamų sumos (išskyrus iš individualios veiklos,
paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai)
pagal civilinę (paslaugų) sutartį): palūkanų, autorinių atlyginimų ne iš darbdavio, iš turto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn), atliekų (išskyrus iš individualios veiklos) pardavimo (kitokio
perleidimo nuosavybėn), iš turto nuomos, honorarų, azartinių lošimų laimėjimų, dovanų, prizų ne iš darbdavio ir kt.

