VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
Apskričių valstybinėms mokesčių
inspekcijoms

Nr.

DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS
GPM314 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM314A, GPM314B FORMŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO
TAISYKLIŲ PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša,
kad 2021 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-661 pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės
pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo
ir pateikimo taisyklės2.
Taisyklės pakeistos, atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio 12 d. įstatymu Nr. XIII-2649 pakeistas
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 nuostatas, taikomas 2021
metų mokestiniu laikotarpiu.
Esminiai Taisyklių pakeitimai:
1) pakeistas metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimo algoritmas;
2) pasikeitė pajamų sumos, kurias viršijus yra taikomi progresyvūs gyventojų pajamų
mokesčio tarifai:
- nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2021 metais Lietuvoje gautų su darbo santykiais ar jų
esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko
priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas) ir tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar
valdyboje, paskolų komitete metinė dalis, viršijanti 60 VDU3 (2020 m. buvo – 84 VDU) dydžio
sumą (t. y. viršijanti 81 162 Eur), apmokestinama taikant 32 proc. gyventojų pajamų mokesčio
tarifą (2021 m. 1 VDU – 1 352,70 Eur);
- nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2021 metais Lietuvoje gautų kitų aukščiau nenurodytų
pajamų (išskyrus individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamas ir pajamas iš
paskirstytojo pelno), kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas
Lietuvoje, metinė pajamų dalis, viršijanti 120 VDU sumą (t. y. viršijanti 162 324 Eur),
apmokestinama 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu;
3) kadangi nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėta taikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutartis su Lichtenšteinu, šia sutartimi papildytas sąrašas, kuriame nurodyti palūkanoms ir
honorarams apmokestinti prie pajamų šaltinio nustatyti maksimalūs mokesčio tarifai.
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„Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m.
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio
deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“.
2
Toliau – Taisyklės.
3
Vidutinių darbo užmokesčių suma, taikoma apdraustųjų asmenų 2021 metų valstybinio socialinio
draudimo įmokų bazei skaičiuoti.

Biudžetinė įstaiga,
Vasario 16-osios g. 14,
LT-01514 Vilnius

Tel. (8 5) 2668 200,
Faks. (8 5) 212 56 04,
El. p. vmi@vmi.lt,
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių
asmenų registre,
kodas 188659752

2

Atsižvelgiant į šiuo pakeitimus, atitinkamai pakeistos Taisyklių nuostatos ir nauja
redakcija išdėstytas Taisyklių 2 priedas „Pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio
tarifų sąrašas“ ir 5 priedas „Lietuvos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytų
palūkanoms ir honorarams apmokestinti prie pajamų šaltinio taikytinų mokesčio tarifų sąrašas“
bei Taisyklės papildytos dviem naujais priedais: priedu Nr. 10 „Metinio neapmokestinamojo
pajamų dydžio (MPD) apskaičiavimas nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje 2021
metais gautoms pajamoms“ ir 11 priedu „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo
2021 metais gautų pajamų apskaičiavimas“.
Pakeistomis Taisyklių nuostatomis turi būti vadovaujamasi, nenuolatiniams Lietuvos
gyventojams deklaruojant 2021 metų mokestinio laikotarpio pajamas.
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