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DĖL DARBUOTOJŲ MAITINIMO IR PAVEŽĖJIMO Į DARBĄ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS 
ATSKAITYMAMS PASKELBUS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ VISOJE ŠALYJE DĖL 
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS  
 
  
 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
atsižvelgdama į viešojoje erdvėje vykstančias diskusijas apie darbuotojų maitinimo ir pavežėjimo 
patiriamų išlaidų priskyrimą leidžiamiems atskaitymams PMĮ1 bei GPMĮ2 nuostatų taikymo 
aspektus laikotarpiu, kai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-
19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės3, kurios metu vieneto veiklai yra nustatytas 
specialus veiklos režimas ar apribojimai, teikia paaiškinimą.  

 
 1. Dėl darbuotojų maitinimui patiriamų išlaidų.   
 
 Leidžiamų atskaitymų pripažinimas reglamentuotas PMĮ 17 straipsnio 1 dalyje, kurioje yra 
įteisinta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto 
sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Tuo atveju, 
laikotarpyje, kai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, kurios metu vieneto veiklai yra nustatytas specialus 
veiklos režimas ar apribojimai, vieneto darbuotojai neturi galimybių pietų metu pavalgyti ir 
darbuotojams maitinimą organizuoja įmonė, toks darbuotojų maitinimas yra objektyviai sąlygota 
būtinybė. Todėl tokių darbuotojų maitinimo išlaidos, kurios būtinos vieneto veiklos tęstinumui 
užtikrinti, laikotarpiu, kai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, yra būtinos vieneto pajamoms uždirbti 
ar vieneto ekonominei naudai gauti, todėl gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. 
Atitinkamai, tokiu atveju vieneto patirtos išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir 
GPMĮ nuostatos netaikomos. 
 
 2. Dėl darbuotojų pavežėjimo į darbą patiriamų išlaidų (patiriamos išlaidos  
pavežėjų arba taksi paslaugų, arba nuomojamo autobuso).  
 
  Tuo atveju, kai darbdavys, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos 
tęstinumą ir sklandumą, laikotarpiu, kai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje 
šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, savo darbuotojams, 
negalintiems vykdyti darbo funkcijų iš namų, vykimui į darbą / parvykimui iš darbo apmoka 
pavežėjimo (pavežėjų arba taksi) paslaugas arba organizuoja darbuotojų vežiojimą į darbą ir iš 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ) 
2 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ) 
3 2020-02-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios 
situacijos paskelbimo“ 
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darbo (pvz. nuomoja autobusą), tokiu būdu apsaugodamas dirbančius darbuotojus, atliekančius 
įmonei svarbias užduotis, tokios įmonės išlaidos, patirtos laikotarpiu, kai paskelbta ekstremalioji 
situacija dėl nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės, 
darbuotojų, negalinčių vykdyti darbo funkcijų iš namų, vykimui į darbą / parvykimui iš darbo gali 
būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų 
apsaugos išlaidos. Atitinkamai, tokiu atveju vieneto patirtos išlaidos nėra gyventojų pajamų 
mokesčio objektas ir GPMĮ nuostatos netaikomos.  
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