VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Apskričių valstybinėms mokesčių
inspekcijoms

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTO
Primename, kad 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2018 m. birželio 28 d Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo
įstatymo Nr. XIII-1335 5 straipsnio 3 dalies nuostata, pripažįstanti netekusiu galios GPMĮ1 21
straipsnio 1 dalies 4 punktą2.
Tai reiškia, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), kurie 2022 metais ir
vėliau sumokėjo už atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, darbus, suteiktas
lengvųjų automobilių remonto paslaugas ir suteiktas nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių,
kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros paslaugas, tokių
išlaidų negalės atimti iš savo 2022 metų mokestinio laikotarpio pajamų bei susigrąžinti dalį pajamų
mokesčio arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį.
Pažymime, kad GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta pajamų mokesčio lengvata
gali pasinaudoti tie gyventojai, kurie už nurodytus darbus/paslaugas sumokėjo 2019, 2020 ar 2021
metais. Lengvatos taikymo tvarka išsamiai paaiškinta GPMĮ 21 str. 1 d. 21 straipsnio
apibendrintame paaiškinime (komentare), kuri galima rasti VMI interneto svetainėje, adresu
https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis.
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Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.
Iš pajamų gali būti atimamos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos: 4) sumos, sumokėtos už
paties nuolatinio Lietuvos gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto,
išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto,
nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros
paslaugas, kai šiuos darbus atlieka ir šias paslaugas suteikia Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba
registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.
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