VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Apskričių valstybinėms mokesčių
inspekcijoms

Į

DĖL MINIMALIOSIOS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIO 2022 METAIS
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 834
„Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2022 m. MMA1 — 730 Eur
(2021 m. MMA — 642 Eur) ir MVA2 — 4,47 Eur (2021 m. MVA - 3,93 Eur).
Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant pagal GPMĮ3 17 straipsnio 1 dalies 5
punktą neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurių
dydžius reglamentuoja Nutarimu Nr. 994 patvirtintos Taisyklės5.
Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui
nustatytu DU6 (VTA7) bei dydžiais — MMA (MVA) x iš koeficiento 1,65.
Pažymime, kad 2022 metais nesikeičia koeficiento dydis - 1,65 ir nuostata, kad
komandiruotės į užsienį metu vieneto vadovo arba individualios įmonės savininko, tikrojo ūkinės
bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje
ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negali būti didinama 100 procentų8.
Taigi nuo 2022 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama:
Visa Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu:
- darbuotojo DU lygus arba didesnis už 1204,50 Eur (MMA(730 Eur) x iš koeficiento 1,65;
iki pakeitimo – 1059,30 Eur) arba
- darbuotojui taikomas VTA lygus arba didesnis už 7,376 Eur (MVA(4,47) x iš koeficiento
1,65; iki pakeitimo – 6,485 Eur).
Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas DU arba VTA mažesnis už aukščiau nurodytus
dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinami Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio
dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui
nustatyto DU (DU, apskaičiuoto taikant VTA).
Dienpinigių suma, kuri viršys 50 procentų DU – apmokestinama kaip su darbo santykiais arba
jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.
Dėl pakeistų MMA ir VTA dydžių nepakito pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punkto nuostatas
neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų dienpinigių į užsienį apskaičiavimo principas.
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Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės
Darbo užmokestis
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Valandinis tarifinis atlygis
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2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“
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Plačiau GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymas paaiškintas šio įstatymo apibendrintame
paaiškinime (komentare), kurį galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

Teisės departamento direktorė

Rasa Virvilienė

