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DĖL METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS,
DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS IR JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ UŽPILDYMO IR
PATEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2021 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. VA-2 pakeistos Metinės gyventojams
išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų
GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Šiomis
pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių
laikotarpių Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms,
deklaracijos GPM312 formas (toliau – Deklaracija) ir jos priedų GPM312L, GPM312U formas,
t. y. deklaruojant nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 2020 metais ir vėlesniais
mokestiniais laikotarpiais išmokėtas A ir B klasės išmokas.
Esminiai Taisyklių pakeitimai:
1. Taisyklės pakeistos, atsižvelgiant į nuo 2020 m. lapkričio 19 d. pasikeitusią Mažųjų
bendrijų įstatymo1 7 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad bendra pagal mažosios bendrijos
nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti
šimto tūkstančio eurų per kalendorinius metus.
Todėl tam, kad būtų galima atskirti šį mažosios bendrijos nario pajamoms įvestą
apribojimą, Taisyklėse nustatyta, kad tuo atveju, kai mažoji bendrija deklaruoja savo nariui
pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis nuo 2020 m. lapkričio 19 d.
išmokėtas išmokas (atsižvelgdama į tai, ar išmokos išmokamos nuolatiniam ar nenuolatiniam
Lietuvos gyventojui), Deklaracijos GPM312L ir GPM312U priedų L7 ir U7 laukeliuose turi įrašyti M
raidę. M raidė šiuose laukeliuose turi būti įrašoma, kai mažoji bendrija deklaruoja savo nariui
nuo 2020 m. lapkričio 19 d. išmokėtas išmokas už vadovavimo paslaugas (kurios deklaruojamos
77 išmokos kodu), išmokas už mažąjai bendrijai išnuomotą turtą (kurios deklaruojamos 23 ir 24
išmokų kodais), palūkanas už mažąjai bendrijai suteiktą paskolą (kurios deklaruojamos 58
išmokos kodu) ir kitas išmokas už mažąjai bendrijai suteiktas paslaugas ar atliktus darbus (kurios
deklaruojamos 35, 77, 92, 93 ir kitais tai išmokų rūšiai nustatytais specialiais kodais).
2. Nuo 2020 m. sausio 1 d. ne įmonės – darbdaviai, o Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) išmoka išmokas iš
Garantinio fondo ir jas perveda į sąskaitas pačių gyventojų, kuriems pagal Įstatymą2 tokios
išmokos priklauso. Todėl Taisyklėse panaikintos nuostatos dėl išmokų iš Garantinio fondo
deklaravimo. Duomenis apie išmokas iš Garantinio fondo Fondo valdyba mokesčių
adminsitratoriui teikia pagal atskirą duomenų teikimo sutartį (o ne užpildydama Deklaraciją).
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Primename, kad pagal Taisykles užpildytą Deklaraciją ir jos priedų GPM312L bei GPM312U
formas už 2020 metus mokesčių administratoriui privaloma pateikti iki 2021 m. vasario 15 dienos.
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