7 priedas
Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresinius
pajamų mokesčio tarifus
Gyventojas turi perskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį (GPM), taikant progresinius
mokesčio tarifus, kai:
1) su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų
(neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus);
tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete;
iš darbdavio gautų autorinių atlyginimų;
mažosios bendrijos (toliau - MB) vadovo (ne MB nario) pagal civilinę paslaugų sutartį
už vadovavimą MB 2020 m. gautų pajamų bendra suma yra didesnė nei 104 277,60
Eur (84 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio suma, taikoma apdraustųjų asmenų
2020 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti; toliau – VDU).
Tokias didesnes nei 104 277,60 Eur pajamas gavusiam gyventojui atsiranda pareiga
deklaruoti metines pajamas ir nuo 104 277,60 Eur viršijančios pajamų sumos, taikant
32 proc. pajamų mokesčio tarifą, sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą GPM.
Pavyzdys.
2020 m. gyventojas gavo:
40 000 Eur darbo užmokestį;
100 000 Eur tantjemų.
Iš viso: 140 000 Eur.
Išmokas išmokėjusios įmonės išskaičiavo 28 000 Eur GPM (20 proc.).
Deklaracijoje GPM apskaičiuojamas taip:
104 277,60 Eur suma - taikant 20 proc. GPM tarifą, 20 855,52 Eur;
35 722,40 Eur (140 000 – 104 277,60) suma – taikant 32 proc. GPM tarifą. Nuo
šios sumos buvo išskaičiuotas 20 proc. GPM – 7 144,48 Eur. Gyventojas nuo 35 722,40
Eur sumos turės papildomai sumokėti 4 286,69 Eur (12 proc.).
2) Gautų šių pajamų suma yra didesnė nei 148 968 Eur (120 VDU):
autorinių atlyginimų (gautų ne iš darbdavio);
honorarų;
turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;
turto nuomos;
MB vadovo (MB nario) pagal civilinę paslaugų sutartį;
kitų pajamų ne iš darbo santykių, išskyrus paminėtas 1 punkte, taip pat pajamas iš
paskirstytojo pelno, individualios veiklos pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko
priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas.
Pavyzdys.
2020 m. gyventojas (MB narys) gavo:
40 000 Eur – už išnuomotą turtą;
30 000 Eur – už parduotą žemę, neišlaikytą nuosavybėje 10 metų (pajamos
perskaičiuotos, atėmus įsigijimo išlaidas);
55 000 Eur - autorinius atlyginimus ne iš darbdavio;
25 000 Eur - už vadovavimą MB.
Iš viso:150 000 Eur.
GPM apskaičiuojamas taip:
148 968 Eur suma - taikant 15 proc. GPM tarifą, GPM – 22 345,20 Eur;
1032 Eur (150 000 Eur – 148 968 Eur) suma - taikant 20 proc. GPM tarifą, GPM –
206,40 Eur.

Gyventojas turės deklaruoti pajamas, apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokesčio
deklaracijoje apskaičiuotą GPM.

