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© Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos
Gerbiamas mokesciu moketojau,
esame isitikine, kad mokesciu mokejimas valstybei – ne tik pareiga ar prievole. Tai

solidarumo israiska, nes kiekvienas is musu, priklausomai nuo gaunamu pajamu ir pagal
aiskiai nustatyta
tvarka turi inesti indelii bendra Lietuvos valstybes biudzeta.
Atsakingai mokedami mokescius uztikriname, kad tevai ir seneliai laiku gaus pensijas,
mokytojai, gydytojai, policininkai – atlyginimus. Pakankamas biudzeto su-rinkimas uztikrina
ir tai, kad
visos viesosios paslaugos butu prieinamos visiems salies gyventojams.
Siemet Vyriausybe papildomai skyre beveik 860 mln. litu Ilgalaikei pedagoginiu darbuotoju
darbo uzmokescio didinimo programai.
Nuo metu pradzios mokslo ir studiju instituciju darbuotoju atlyginimas isaugo apie 5,6 proc.
(tam papildomai skirta 28 mln. litu), kulturos ir meno darbuotoju - 11 proc. (papildomai
skirta 31 mln.
litu), socialini darba dirbanciu darbuotoju – 12 proc. (papildomai skirta 17 mln. litu).
2009-aisiais Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudzetas bus papildytas be-veik 492
mln. litu is valstybes biudzeto, is kuriu beveik 229 mln. litu del sveikatos draudimo mokesciu
reformos
negautoms pajamoms kompensuoti.
Siemetiniame Valstybinio socialinio draudimo fondo biudzete socialinio draudimo
pensijoms planuojama skirti daugiau nei 8 mlrd. litu, motinystes (tevystes) pa-salpoms –
daugiau nei 1
mlrd. litu, ismokoms vaikams numatoma – beveik 690 mln. litu, valstybinems pensijoms,
salpoms ir
kitoms socialines paramos ismokoms – be-veik 1,4 mlrd. litu, Vaiku islaikymo fondo
ismokoms – beveik
61 mln. litu, Socialinei pasalpai – beveik 109 mln. litu.
Kiekvienas ineskime savo indelii geresni salies gyvenima.
Lietuvos Respublikos Vyriausybe
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Gyventoju pajamu, gaunamu is darbo santykiu ar ju esme atitinkanciu santykiu,
apmokestinimas
Gyventoju pajamu mokestis
Pajamos, gaunamos is darbdavio, pagal darbo santykius arba ju esme atitinkancius santykius,
apmokestinamos 15 proc.
Gyventoju pajamu mokescio (toliau – GPM) tarifu. Nuo darbo uzmokescio pajamu mokesti
apskaiciuoja ir i biudzeta sumoka

darbdavys.
Atlygiui pries mokescius taikomas neapmokestinamuju pajamu
dydis (toliau – NPD), kuris nuo metu pradzios kiekvienam
gyventojui taikomas individualiai, priklausomai nuo jo gaunamu darbiniu pajamu
(neatskaicius mokesciu) dydzio. Kuo sios
pajamos didesnes, tuo taikomas NPD mazesnis. O darbinems pajamoms virsijancioms 3150
litu suma (neatskaicius mokesciu),
NPD netaikomas visai.
NPD svarbus tuo, kad nuo sios dalies pajamu nemokamas GPM.
Kaip apskaiciuoti gyventojui priklausanti NPD
Gyventojui taikytinas NPD:
•
jei gyventojo darbo uzmokestis nevirsija 800 litu per menesi, taikomas 470 litu menesio
NPD;
•
jei gyventojo darbo uzmokesti virsija 800 litu per menesi, menesio NPD apskaiciuojamas
pagal formule:
NPD = 470 – 0,2 x (gyventojo menesio pajamos, gautos is darbo santykiu arba ju esme
atitinkanciu santykiu, litais –
800 litu).
Jeigu pagal pateikta formule apskaiciuotas NPD yra neigiamas, gyventojui NPD netaikomas.
Apskaiciuoti Jums priklausoma NPD galite naudodamiesi interneto svetaineje www.vmi.lt
esancia skaiciuokle.
Gyventojams gali buti taikomi individualus NPD:
•
Gyventojams, kuriems nustatytas 0-25 procentu darbingumo lygis, ar senatves pensijos amziu
turintiems
gyventojams, kuriems yra nustatytas dideliu specialiuju poreikiu lygis, ar gyventojams,
kuriems yra nustatytas sunkus
neigalumo lygis taikomas 800 litu
menesio NPD;
•
Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentu
darbingumo lygis, ar senatves pensijos amziu sukakusiems
gyventojams, kuriems yra nustatytas vidutiniu ar nedideliu specialiuju poreikiu lygis, ar
gyventojams, kuriems yra
nustatytas vidutinis ar lengvas neigalumo lygis bus taikomas 600 litu menesio NPD.
Sio NPD taikymas nepriklausys nuo auksciau paminetu gyventoju gaunamu pajamu dydzio.
Gyventojui gali buti taikomi ir papildomi NPD, jei jis augina vaikus iki 18 metu, taip pat
vyresnius, jeigu jie mokosi dieninese

bendrojo lavinimo mokyklose.
Tokiu atveju NPD taikomas uz kiekviena vaika: uz pirmaji - 100 litu, o uz antraji ir paskesni
vaika – 200 litu kas menesi.
Papildomas NPD taikomas abiems tevams per puse. Tevams, kurie augina vaikus vieni,
taikoma visa papildomo NPD suma.
Deklaravimas
Gyventojai per mokestinius metus (kalendorinius metus), gave
tik darbo uzmokesti savo pajamu deklaruoti ir teikti Metines
pajamu mokescio deklaracijos neprivalo, isskyrus Lietuvos Respublikos gyventoju pajamu
mokescio istatyme numatytus
isimtinius atvejus.
Deklaruoti savo pajamas galite elektroniniu budu, uzsiregistrave adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt.
Privalomojo sveikatos draudimo ir Valstybinio socialinio draudimo imokos
Nuo darbo uzmokescio (neatskaicius mokesciu) Valstybinio socialinio draudimo (toliau –
VSD) ir Privalomojo sveikatos
draudimo (toliau – PSD) imokas moka ir darbuotojas, ir darbdavys. 9 proc. dydzio VSD
imokas (iskaitant 6 proc. dydzio PSD
imokas) moka darbuotojas, o 30,7 proc. dydzio VSD imokas (iskaitant 3 proc. dydzio PSD
imokas) moka darbdavys. Taip pat
dar darbdavys moka VSD imokas nelaimingu atsitikimu draudimui (nuo 0,28 iki 1 proc.).
Kaip sumoketi
Visas PSD ir VSD imokas darbdavys sumoka tokia pacia tvarka ir terminais i SODROS
teritorinio skyriaus saskaita ne veliau
kaip iki kito menesio 15 dienos. PSD imokos mokamos vienu mokejimo pavedimu kartu su
VSD imokomis. Darbuotojas jokiu
imoku pats moketi neprivalo.
Nuo darbo uzmokescio Gyventoju pajamu mokesti apskaiciuoja ir i Valstybines mokesciu
inspekcijos surenkamaja saskaita
sumoka darbdavys.
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Gyventoju autorinio atlyginimo, gaunamo is darbdavio, apmokestinimas
Gyventoju pajamu mokestis
Autorinio atlyginimo pajamos, gaunamos is darbdavio, apmokestinamos 15 proc. Gyventoju
pajamu mokescio (toliau – GPM)

tarifu. Nuo autorinio atlyginimo GPM apskaiciuoja ir i biudzeta sumoka autorini atlyginima
ismokejes asmuo (darbdavys).
Neapmokestinamasis pajamu dydis
Sios veiklos pajamoms netaikomas neapmokestinamasis pajamu dydis (toliau - NPD).
Taciau, jei gyventojas gauna pajamu is
darbo santykiu ar ju esme atitinkanciu santykiu, jo gautas autorinis atlyginimas gali tureti
itakos leistinam per metus pritaikyti
NPD.
Deklaravimas
Gyventojai per mokestinius metus (kalendorinius metus), gave tik autorini atlyginima savo
pajamu deklaruoti ir teikti Metines
pajamu mokescio deklaracijos neprivalo, isskyrus Lietuvos Respublikos gyventoju pajamu
mokescio istatyme numatytas
isimtinius atvejus.
Deklaruoti savo pajamas galite elektroniniu budu, uzsiregistrave adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt.
Privalomojo sveikatos draudimo ir Valstybinio socialinio draudimo imokos
Nuo autorinio atlyginimo (neatskaicius mokesciu) Valstybinio socialinio draudimo (toliau –
VSD) ir Privalomojo sveikatos
draudimo (toliau – PSD) imokas moka ir gyventojas, gaunantis pajamas pagal autorines
sutartis, ir darbdavys. 7 proc. dydzio
VSD imokas (iskaitant 6 proc. dydzio PSD imokas) moka gyventojas, o 10 proc. dydzio VSD
imokas (iskaitant 3 proc. dydzio
PSD imokas) moka darbdavys.
Siu gyventoju bendra metine PSD imoka negali buti mazesne kaip 9 proc. 12 MMA (864
litai), nebent gyventojas gauna ir
darbo uzmokescio pajamas (nuo kuriu yra sumokamos PSD imokos) arba yra draudziami
valstybes lesomis (pavyzdziui,
pensininkai).
Gyventojai, dirbantys pagal autorine sutarti (isskyrus tuos, kurie dar gauna ir darbo
uzmokescio pajamas arba yra draudziami
valstybes lesomis), pasibaigus kalendoriniams metams, turi perskaiciuoja sumoketas PSD
imokas: is viso per metus jos turi
sudaryti 9 proc. 12 minimaliu menesiniu algu (864 litus). Skirtuma gyventojas turi sumoketi.
2009 m. VSD imokos skaiciuojamos nuo is sporto veiklos gautu pajamu sumos, kuri nevirsija
keturiu einamuju draudziamuju
pajamu dydziu sumos per menesi, t.y. 5952 litu (48 draudziamuju pajamu dydziai per metus –
71 424 litu).
Kaip sumoketi
Visas PSD ir VSD imokas darbdavys sumoka tokia pacia tvarka ir terminais i SODROS

teritorinio skyriaus saskaita autorinio
atlyginimo ismokejimo diena. Autorius jokiuimoku pats moketi neprivalo.
Nuo autorinio atlyginimo GPM apskaiciuoja ir i Valstybines mokesciu inspekcijos
surenkamaja saskaita sumoka darbdavys.
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Gyventoju pajamu, gaunamu is iregistruotos individualios veiklos, apmokestinimas
Gyventoju pajamu mokestis
Pajamos, gaunamos is iregistruotos individualios veiklos, apmokestinamos 15 proc.
Gyventoju pajamu mokescio (toliau –
GPM) tarifu. Pajamos - uzdirbtos pajamos, is kuriu atimami leidziami atskaitymai (iprastos ir
butinos veiklai vykdyti islaidos).
Tokia tvarka pajamas gali apskaiciuoti visi gyventojai, vykdantys individualia veikla.
Neapmokestinamasis pajamu dydis
Sios veiklos pajamoms netaikomas neapmokestinamasis pajamu dydis (toliau – NPD).
Taciau, jei gyventojas gauna pajamu is
darbo santykiu ar ju esme atitinkanciu santykiu, individualios veiklos pajamos gali tureti
itakos leistinam per metus pritaikyti
NPD.
Deklaravimas
Gyventojas, besiverciantis individualia veikla, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitu
metu geguzes 1 d. privalo
Valstybinei mokesciu inspekcijai pateikti Metine pajamu mokescio deklaracija, kurioje turi
nurodyti visas praejusio mokestinio
laikotarpio pajamas. Deklaracija pateikti privalu net ir tuomet, jei is sios veiklos gyventojas
negavo pajamu.
Deklaruoti savo pajamas galite elektroniniu budu, uzsiregistrave adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt.
Privalomojo sveikatos draudimo imokos
Gyventojai, iregistrave individualia veikla, kas menesi moka 9 proc. minimalios menesines
algos dydzio Privalomojo
sveikatos draudimo (toliau – PSD) imokas – siuo metu tai sudaro 72 litus.
Siuimoku nereikia moketi tiems, kurie gauna ir darbo uzmokescio pajamas (nuo kuriu yra
sumokamos PSD imokos) arba yra
draudziami valstybes lesomis (pavyzdziui, pensininkai).
Bet kuriuo atveju, visi gyventojai, uzsiimantys individualia veikla, pasibaigus kalendoriniams
metams, turi perskaiciuoti

sumoketas PSD imokas: is viso per metus jos turi sudaryti ne maziau kaip 9 proc. per metus
gautu individualios veiklos
apmokestinamuju pajamu. Skirtuma gyventojas turi sumoketi.
Metine PSD imoka negali sudaryti maziau nei 9 proc. 12 minimaliu menesiniu algu (864
litus), nebent gyventojas gauna darbo
uzmokescio pajamas arba yra apdraustas valstybes lesomis.
Metine PSD imoka nuo individualios veiklos pajamu skaiciuojama nuo sumos, nedidesnes
kaip 48 einamuju metu
draudziamuju pajamu dydzio sumos, t.y. nuo sumos, nedidesnes kaip 71 424 litai.
Valstybinio socialinio draudimo imokos
Gyventojai, besiverciantys individualia veikla, 2009 m. moka Valstybinio socialinio
draudimo (toliau – VSD) imokas, kurios
sudaro 10 proc. nuo per metus gautu apmokestinamuju
individualios veiklos pajamu, jau atemus GPM suma. Sias imokas
galima moketi avansu.
2009 m. VSD imokos skaiciuojamos nuo pajamu sumos, kuri nevirsija keturiu einamuju metu
draudziamuju pajamu dydziu
sumos per menesi, t.y. 5952 litu (48 draudziamuju pajamu dydziai per metus -71 424 litu).
Kaip sumoketi
Pateikes Metine pajamu mokescio deklaracija iki geguzes 1 dienos, gyventojas turi sumoketi
15 proc. GPM nuo is
individualios veiklos gautu pajamu. Jei tokiu pajamu gyventojas negavo, deklaracija vis tiek
turi pateikti, taciau mokescio
moketi nereikia.
PSD imokas gyventojas turi sumoketi iki kiekvieno menesio paskutines dienos, nebent jis
gauna ir darbo uzmokescio pajamu
arba yra apdraustas valstybes lesomis. Sios imokos pervedamos i Valstybines mokesciu
inspekcijos surenkamaja saskaita.
Jei perskaiciavus metines PSD imokas, gyventojas turi primoketi ju skirtuma, sis mokestis
taip pat mokamas i
Valstybines mokesciu inspekcijos surenkamaja saskaita iki kitu metu geguzes 1 dienos.
VSD imokas gyventojai, besiverciantys individualia veikla, moka nuo veiklos pradzios iki
pabaigos. Sias imokas galima
moketi avansu karta per ketvirti, ne veliau kaip iki ketvircio pirmo menesio 15 dienos. Reikia
atkreipti demesi, kad avansine
imoka negali buti mazesne nei nuo 0,8 minimalios menesines algos (640 litai) per menesi, t.
y. 182,40 Lt. Avansu sumoketos
VSD imokos negrazinamos.
Gyventojai, besiverciantys individualia veikla, VSD imokas moka patys. Sios imokos turi
buti sumoketos iki kitu metu
geguzes 1 dienos, jei gyventojas jas mokejo avansu, iki minetos dienos jis turi sumoketi
imoku skirtuma.
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Gyventoju pajamu, dirbanciu su verslo liudijimu, apmokestinimas
Gyventoju pajamu mokestis
Gyventojai, igydami verslo liudijima, sumoka savivaldybiu tarybu nustatyta fiksuoto dydzio
gyventoju pajamu mokesti (toliau
– GPM), todel papildomai jo moketi nereikia. Mazesni sio mokescio dydziai gali buti taikomi
tam tikroms gyventoju grupems
(pavyzdziui, neigaliesiems asmenims, pensininkams), jei toki sprendima priima savivaldybiu
tarybos.
Kiek kainuoja verslo liudijimas Jusupasirinktai veiklai pageidaujamoje teritorijoje bei kokios
lengvatos Jums gali buti
taikomos, galite suzinoti interneto svetaineje www.vmi.lt, skyrelyje „Gyventojams“.
Neapmokestinamasis pajamu dydis
Sios veiklos pajamoms netaikomas neapmokestinamasis pajamu
dydis (toliau – NPD). Taciau, jei gyventojas dar gauna pajamu
is darbo santykiu ar ju esme atitinkanciu santykiu, sios veiklos pajamos gali tureti itakos
leistinam per metus pritaikyti NPD.
Deklaravimas
Gyventojas, dirbantis su verslo liudijimu, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitu metu
geguzes 1 d. privalo Valstybinei
mokesciu inspekcijai pateikti Metine pajamu mokescio deklaracija, kurioje turi nurodyti visas
praejusio mokestinio laikotarpio
pajamas. Deklaracija
pateikti privalu net ir tuomet, jei is sios veiklos gyventojas negavo pajamu.
Deklaruoti savo pajamas galite elektroniniu budu, uzsiregistrave adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt.
Privalomojo sveikatos draudimo imokos
Verslo liudijimaisigije gyventojai kas menesi moka 9 proc. minimalios menesines algos
dydzio Privalomojo sveikatos
draudimo (toliau – PSD) imokas – siuo metu tai sudaro 72 litus.
Verslo liudijimaigijusiems gyventojams nuo individualios veiklos pajamu PSD imokos
neskaiciuojamos.
Valstybinio socialinio draudimo imokos
Verslo liudijimus isigije asmenys kas menesi moka 50 proc. bazines pensijos (siuo metu 180

litu) dydzio Valstybinio
socialinio draudimo (toliau – VSD) imokas.
Asmenys, ketinantys isigyti verslo liudijimus trumpesniam negu 3 menesiu laikotarpiui,
privalo is anksto sumoketi VSD
imokas uz visa verslo liudijimo galiojimo laikotarpi, t.y. 180 litu uz menesi. VSD imoka gali
buti skaiciuojama ir kiekvienai
atskirai verslo liudijimo galiojimo dienai.
Asmenys, isigije verslo liudijimus 3 menesiu ar ilgesniam laikotarpiui, VSD imokas moka
nuo veiklos pradzios iki pabaigos.
Sias imokas galima moketi avansu karta per ketvirti, ne veliau kaip iki ketvircio pirmo
menesio 15 dienos. Avansu sumoketos
VSD imokos negrazinamos.
Kaip sumoketi
Fiksuoto dydzio GPM gyventojas sumoka isigydamas verslo liudijima. Verslo liudijimas
gyventojui isduodamas per 4 darbo
dienas.
PSD imokas gyventojas turi sumoketi iki kiekvieno menesio paskutines dienos, nebent jis
gauna darbo uzmokescio pajamu
arba yra apdraustas valstybes lesomis. Jei gyventojas gauna darbo uzmokescio pajamu (nuo
kuriu yra sumokamos PSD
imokos) arba yra draudziamas valstybes lesomis (pavyzdziui, pensininkas), jis turi teise PSD
imokas sumoketi karta per metus
(iki kitu metu geguzes 1 d.). Sios imokos pervedamos i Valstybines mokesciu inspekcijos
surenkamaja saskaita.
© Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos
Advokatu, notaru ir antstoliu pajamu apmokestinimas
Gyventoju pajamu mokestis
Advokatu, notaru ir antstoliu
individualios veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. Gyventoju pajamu mokescio (toliau
–
GPM) tarifu. Pajamos - uzdirbtos pajamos, is kuriu atimami leidziami atskaitymai (iprastos ir
butinos veiklai vykdyti islaidos).
Tokia tvarka pajamas gali apskaiciuoti visi gyventojai, vykdantys individualia veikla.
Neapmokestinamasis pajamu dydis
Sios veiklos pajamoms netaikomas neapmokestinamasis pajamu
dydis (toliau – NPD). Taciau, jei gyventojas dar gauna pajamu
is darbo santykiu ar ju esme atitinkanciu santykiu, sios veiklos pajamos gali tureti itakos

leistinam per metus pritaikyti NPD.
Deklaravimas
Advokatai, notarai bei antstoliai pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitu metu geguzes 1
d. privalo Valstybinei mokesciu
inspekcijai pateikti Metine pajamu mokescio deklaracija, kurioje turi nurodyti visas praejusio
mokestinio laikotarpio pajamas.
Deklaracija
pateikti privalu net ir tuomet, jei is sios veiklos gyventojas negavo pajamu.
Deklaruoti savo pajamas galite elektroniniu budu, uzsiregistrave adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt.
Privalomojo sveikatos draudimo imokos
Advokatai, notarai bei antstoliai kas menesi moka 9 proc. minimalios menesines algos dydzio
Privalomojo sveikatos draudimo
(toliau – PSD) imokas – siuo metu tai sudaro 72 litus.
Siuimoku nereikia moketi tiems, kurie gauna ir darbo uzmokescio pajamu (nuo kuriu yra
sumokamos PSD imokos) arba yra
draudziami valstybes lesomis (pavyzdziui, pensininkai).
Bet kuriuo atveju, visi gyventojai, uzsiimantys advokatu, notaru ar antstoliu veikla,
pasibaigus kalendoriniams metams, turi
perskaiciuoti sumoketas PSD imokas – is viso per metus jos turi sudaryti ne maziau kaip 9
proc. per metus gautu individualios
veiklos apmokestinamuju pajamu. Skirtuma gyventojas turi sumoketi.
Metine PSD imoka negali sudaryti maziau nei 9 proc. 12 minimaliu menesiniu algu (864
litus), nebent gyventojas gauna darbo
uzmokescio pajamu arba yra apdraustas valstybes lesomis.
Metine PSD imoka nuo individualios veiklos pajamu skaiciuojama nuo sumos, nedidesnes
kaip 48 einamuju metu
draudziamuju pajamu dydzio sumos, t.y. nuo sumos, nedidesnes kaip 71 424 litai.
Valstybinio socialinio draudimo imokos
Advokatai, notarai bei antstoliai kas menesi moka 10 proc. nuo per metus gautu
apmokestinamuju individualios veiklos
pajamu, jau atemus GPM suma.
2009 m. VSD imokos skaiciuojamos nuo pajamu sumos, kuri nevirsija keturiu einamuju metu
draudziamuju pajamu dydziu
sumos per menesi, t.y. 5952 litu (48 draudziamuju pajamu dydziai per metus -71 424 litu).
Kaip sumoketi
Pateike Metine pajamu mokescio deklaracija, iki geguzes 1 dienos advokatai, notarai ir
antstoliai turi sumoketi 15 proc. GPM
nuo is individualios veiklos gautu pajamu. Jei tokiu pajamu gyventojas negavo, deklaracija

vis tiek turi pateikti, taciau
mokescio moketi nereikia.
PSD imokas gyventojas turi sumoketi iki kiekvieno menesio paskutines dienos, nebent jis
gauna darbo uzmokescio pajamu
arba yra apdraustas valstybes lesomis. Sios imokos pervedamos i Valstybines mokesciu
inspekcijos surenkamaja saskaita.
Jei perskaiciavus metines PSD imokas, gyventojas turi primoketi ju skirtuma, sis mokestis
taip pat mokamas i
Valstybines mokesciu inspekcijos surenkamaja saskaita iki kitu metu geguzes 1 dienos.
Advokatai, notarai ir antstoliai Valstybinio socialinio draudimo imokas moka patys kas
ketvirti uz tris menesius, iki kito
ketvircio pirmo menesio 15 dienos.
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Ukiniu bendriju tikruju nariu, individualiuimoniu savininku pajamu apmokestinimas
Gyventoju pajamu mokestis
Per mokestini laikotarpiukiniu bendriju tikruju nariu ar individualiuimoniu savininku
pajamos, gautos is ukines bendrijos ar
individualios imones apmokestinamojo pelno, nevirsijancios 4 tukst. litu, nera
apmokestinamos Gyventoju pajamu mokesciu
(toliau – GPM).
Dalis, virsijanti 4 tukst. litu apmokestinama 15 proc. GPM tarifu.
Neapmokestinamuju pajamu dydis
Sioms pajamoms netaikomas neapmokestinamasis pajamu
dydis (toliau – NPD). Taciau, jei gyventojas dar gauna pajamu is
darbo santykiu ar ju esme atitinkanciu santykiu, sios pajamos turi itakos leistinam per metus
pritaikyti NPD.
Deklaravimas
Ukiniu bendriju tikrieji nariai ir individualiuimoniu savininkai, pasibaigus mokestiniam
laikotarpiui, iki kitu metu geguzes 1 d.
privalo Valstybinei mokesciu inspekcijai pateikti Metine pajamu mokescio deklaracija,
kurioje turi nurodyti visas praejusio
mokestinio laikotarpio pajamas. Deklaracija pateikti privalu gavus tiek apmokestinamuju
pajamu, tiek neapmokestinamuju
pajamu is ukines bendrijos ar individualios imones apmokestinamojo pelno.
Deklaruoti savo pajamas galite elektroniniu budu, uzsiregistrave adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt.

Privalomojo sveikatos draudimo imokos
Ukiniu bendriju tikrieji nariai, individualiuimoniu savininkai kas menesi moka 9 proc.
minimalios menesines algos dydzio
Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) imokas – siuo metu tai sudaro 72 litus.
Siuimoku nereikia moketi tiems, kurie gauna darbo uzmokescio pajamas (nuo kuriu yra
sumokamos PSD imokos) arba yra
draudziami valstybes lesomis (pavyzdziui, pensininkai).
Bet kuriuo atveju, ukiniu bendriju tikrieji nariai ir individualiuimoniu savininkai, pasibaigus
kalendoriniams metams, turi
perskaiciuoti sumoketas PSD imokas: is viso per metus jos turi sudaryti ne maziau kaip 9
proc. per metus is ukines bendrijos ar
individualios imones apmokestinto pelno gautu pajamu. Skirtuma gyventojas turi sumoketi.
Metine PSD imoka negali sudaryti maziau nei 9 proc. 12 minimaliu menesiniu algu (864
litai), nebent gyventojas gauna darbo
uzmokescio pajamas arba yra apdraustas valstybes lesomis.
Valstybinio socialinio draudimo imokos
Ukiniu bendriju tikrieji nariai bei individualiuimoniu savininkai 2009 m. moka 10 proc.
dydzio Valstybinio socialinio
draudimo (toliau – VSD) imokas nuo praejusiais metais gautu pajamu metines sumos.
Pajamos - ukines bendrijos ar imones
pajamos, atskaiciavus pelno mokesti.
2009 metais VSD imokos skaiciuojamos nuo pajamu sumos, kuri nevirsija keturiu einamuju
metu draudziamuju pajamu
dydziu sumos per menesi, t.y. 5952 litu (48 draudziamuju pajamu dydziai per metus - 71 424
litu).
Kaip sumoketi
Pateike Metine gyventoju pajamu mokescio deklaracija, iki geguzes 1 dienos, ukiniu bendriju
tikrieji nariais ar individualiu
imoniu savininkai turi sumoketi 15 proc. GPM nuo pajamos, gautu is ukines bendrijos ar
individualios imones
apmokestinamojo pelno. Jei tokiu pajamu
gyventojas negavo, deklaracija vis tiek turi pateikti, taciau mokescio moketi
nereikia.
PSD imokas gyventojas turi sumoketi iki kiekvieno menesio paskutines dienos, nebent jis
gauna darbo uzmokescio pajamu
arba yra apdraustas valstybes lesomis. Sios imokos pervedamos i Valstybines mokesciu
inspekcijos surenkamaja saskaita.
Jei perskaiciavus metines PSD imokas, gyventojas turi primoketi ju skirtuma, sis mokestis
taip pat mokamas i
Valstybines mokesciu inspekcijos surenkamaja saskaita iki kitu metu geguzes 1 dienos.
Ukines bendrijos uz savo tikruosius narius moka Valstybinio socialinio draudimo imokas,

kurios sudaro 10 proc. nuo per
metus gautu tikrojo nario pajamu. Sias imokas galima moketi avansu karta per ketvirti, ne
veliau kaip iki ketvircio pirmo
menesio 15 dienos. Reikia atkreipti demesi, kad avansineimoka negali buti mazesne nei nuo
0,8 minimalios menesines algos
(640 litai) per menesi, t. y. 182,40 Lt. Visa VSD imoku suma turi sumoketi iki kitu metu
spalio 1 dienos. Jei ukine bendrija
imokas mokejo avansu, iki minetos dienos jis turi sumoketi imoku skirtuma Avansu
sumoketos imokos negrazinamos.
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Zemes ukio veikla besivercianciu gyventoju pajamu apmokestinimas
Gyventoju pajamu mokestis
Zemes ukio veikla vykdantys gyventojai nuo 2009 m. is zemes ukio veiklos gautu pajamu
turi moketi Gyventoju pajamu
mokesti (toliau – GPM) tais atvejais, jei ju zemes ukio valdos ar ukio ekonominis dydis,
nustatytas pagal igaliotos institucijos
atliktus skaiciavimus uz praejusiu metu mokestini laikotarpi nuo sausio 1 d. iki gruodzio 31
d., yra didesnis kaip 14
Europinio dydzio vienetu.
Europinio dydzio vienetas – tai zemes ukio valdos ekonominio dydzio vienetas Europos
Sajungoje, kuri skaiciuojant
atsizvelgiama i deklaruotu zemes ukio naudmenu plotus ir laikomu gyvuliu skaiciu bei
atitinkamu produkcijos rusiu standartini
gamybini pelna. Sis dydis skaiciuojamas kasmet iki sausio 30 dienos.
Noredami suzinoti savo ukio valdos dydi turite kreiptis i gyvenamosios vietos seniunija,
rajono savivaldybes ukio skyriu arba
artimiausia Lietuvos zemes ukio konsultavimo tarnybos biura.
Tokiais atvejais zemes ukio veikla vykdanciu gyventoju is zemes ukio veiklos gautos
pajamos apmokestinamos 5 proc. GPM
tarifu. Pajamos - uzdirbtos pajamos, is kuriu atimami leidziami atskaitymai (iprastos ir
butinos veiklai vykdyti islaidos). Tokia
tvarka pajamas gali apskaiciuoti visi gyventojai, vykdantys individualia veikla.
Nuo kompensaciju, iskaitant ir tiesiogines ismokas pajamu lygiui palaikyti, GPM moketi
nereikia.
Neapmokestinamuju pajamu dydis
Sios veiklos pajamoms netaikomas neapmokestinamasis pajamu
dydis (toliau – NPD). Taciau, jei gyventojas dar gauna pajamu
is darbo santykiu ar ju esme atitinkanciu santykiu, sios veiklos pajamos turi itakos leistinam
per metus pritaikyti NPD.

Deklaravimas
Zemes ukio veikla vykdanciu gyventojai, kuriu zemes ukio valdos ekonominis dydis yra
didesnis nei 14 europinio dydzio
vienetu, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitu metu geguzes 1 d. privalo Valstybinei
mokesciu inspekcijai pateikti
Metine gyventojo pajamu mokescio deklaracija, kurioje turi nurodyti visas praejusio
mokestinio laikotarpio pajamas.
Deklaracija
pateikti privalu net ir tuomet, jei is sios veiklos gyventojas negavo pajamu.
Deklaruoti savo pajamas galite elektroniniu budu, uzsiregistrave adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt.
Privalomojo sveikatos draudimo imokos
Zemes ukio veikla vykdancio gyventojo Privalomojo sveikatos draudimo imoku (toliau –
PSD) dydis priklauso nuo to, kokio
dydzio yra ju registruota zemes ukio valda ar ukis. Tie gyventojai, kuriu zemes ukio valdos ar
ukio dydis yra 2 ir maziau
europinio dydzio vienetu, kas menesi moka 3 proc. minimalios menesines algos dydzio PSD
imokas – tai sudaro 24 litus. Siu
imoku nereikia moketi tiems, kurie yra draudziami valstybes lesomis (pavyzdziui,
pensininkai) arba kas menesi moka PSD
imokas del to, kad verciasi kita veikla.
Didesnes negu 2, taciau nevirsijancias ar yra lygias 14 europinio dydzio vienetu zemes ukio
valdas ar ukius turintys zemes
ukio veikla vykdantys gyventojai kas menesi turi moketi 9 proc. minimalios menesines algos
dydzio PSD imokas – tai sudaro
72 litus. Siuimoku nereikia moketi tiems, kurie yra draudziami valstybes lesomis (pavyzdziui,
pensininkai) arba kas menesi
moka PSD imokas del to, kad verciasi kita veikla.
Didesnes nei 14 europinio dydzio vienetuukio valdas ar ukius turintys zemes ukio veikla
vykdantys gyventojai kas menesi turi
taip pat moketi 9 proc. minimalios menesines algos dydzio PSD imokas – tai sudaro 72 litus.
Siuimoku nereikia moketi tiems,
kurie gauna ir darbo uzmokescio pajamas (nuo kuriu ir yra sumokamos PSD imokos) arba yra
draudziami valstybes lesomis
(pavyzdziui, pensininkai).
Bet kuriuo atveju, visi gyventojai, uzsiimantys zemes ukio veikla ir kuriu zemes ukio valdos
ar ukio ekonominis dydis yra
daugiau nei 14 europinio dydzio vienetu, pasibaigus kalendoriniams metams, turi
perskaiciuoti sumoketas PSD imokas, ir, jei
reikia (iki kitu metu geguzes 1 d.) primoketi skirtuma, kad ju PSD imoka sudarytu
3 proc. nuo per kalendorinius metus gautu
individualios zemes ukio veiklos GPM apmokestinamuju pajamu (sumoketos menesines PSD
imokos iskaiciuojamos). Metine
PSD imoka nuo individualios zemes ukio veiklos pajamu skaiciuojama nuo sumos, ne

didesnes kaip 12 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes patvirtintu einamuju metu draudziamuju pajamu dydziu suma, t.y. 17 856 litai
(1488 x 12), o maksimali PSD
imokos suma yra 536 Lt.
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Zemes ukio
valdos (ukio)
ekonominis
dydis, isreikstas
EDV
Menesiniu PSD
imoku dydis
Imoku, skaiciuojamu nuo
individualios zemes ukio
veiklos apmokestinamuju
pajamu, dydis
Isimtys
2 ir maziau EDV po 24 Lt per
menesi. Per metus
is viso – 288 Lt.
nera PSD imoku moketi nereikia, jeigu
asmuo draustas valstybes lesomis ir (ar)
jau kas menesi moka PSD imokas del
to, kad verciasi kita veikla
didesnis negu 2 po 72 Lt per nera PSD imoku moketi nereikia, jeigu
EDV, taciau menesi. Per metus asmuo draustas valstybes lesomis ir (ar)
nevirsija ar yra is viso – 864 Lt. jau kas menesi moka PSD imokas del
lygu 14 EDV to, kad verciasi kita veikla
daugiau negu 14
EDV
po 72 Lt per
menesi. Per metus
is viso – 864 Lt.
328 Lt permoka bus
sugrazinta gyventojui, kai jis
nustatyta tvarka iki kitu
metu, einanciu po
mokestinio laikotarpio,
geguzes 1 dienos deklaruos
pajamas, kadangi maksimali
PSD imokos suma uz 2009
metus yra 536 Lt
menesiniu PSD imoku moketi nereikia,
jeigu asmuo draustas valstybes lesomis
ir (ar) gauna darbo uzmokescio

pajamas, taciau pasibaigus metams
PSD imoka nuo individualios zemes
ukio veiklos apmokestinamuju pajamu
moketi reikia visiems
Svarbu: metine PSD imoka nuo
individualios zemes ukio veiklos
pajamu skaiciuojama nuo sumos, ne
didesnes nei 17 856 Lt, o maksimali
PSD imokos suma yra 536 Lt
Susidariusi skirtuma gyventojas turi sumoketi iki kitu metu geguzes 1 d.
Valstybinio socialinio draudimo imokos
Jei zemes ukio veikla vykdanciu gyventoju zemes ukio valdos ar valdos dydis lygus arba
didesnis kaip 4 ir mazesnis
arba lygus 14 europinio dydzio vienetu, jie moka 8 proc. dydzio Valstybinio socialinio
draudimo (toliau – VSD) imokas nuo
minimalios menesines algos per menesi.
Jei zemes ukio veikla vykdanciu gyventoju zemes ukio valdos ar valdos dydis didesnes kaip
14 europinio dydzio
vienetu, jie moka 8 proc. dydzio VSD imokos nuo pajamu ne mazesniu kaip minimali
menesine alga ir ne didesniu kaip 1
einamuju metu draudziamuju pajamu dydis per menesi. Jei sie zemes ukio veikla vykdantys
gyventojai yra ir socialinio
draudimo, senatves, invalidumo pensiju ar salpos pensiju gavejai, VSD imoku gali nemoketi.
Zemes ukio veikla vykdanciu gyventoju apmokestinamasias pajamas sudaro suma, kuri
gaunama is valstybinei
mokesciu inspekcijai deklaruotu zemes ukio veikla vykdancio gyventojo apmokestinamuju
pajamu atemus jau sumoketa GPM,
taciau ne mazesne nei 12 minimaliuju menesiniu algu
ir ne didesne nei 12 einamuju metu draudziamuju pajamu dydziu suma.
Kaip sumoketi
Zemes ukio veikla vykdantys gyventojai, kuriu zemes ukio valdos ekonominis dydis yra
didesnis nei 14 europinio dydzio
vienetu, iki kitu metu geguzes 1 dienos turi pateikti Metine pajamu mokescio deklaracija ir
sumoketi 5 proc. GPM nuo is
veiklos gautu pajamu.
PSD imokas gyventojas turi sumoketi iki kiekvieno menesio paskutines dienos, nebent jis
gauna darbo uzmokescio pajamu
arba yra apdraustas valstybes lesomis. Sios imokos pervedamos i Valstybines mokesciu
inspekcijos surenkamaja saskaita.
Jei perskaiciavus metines PSD imokas, gyventojas turi primoketi ju skirtuma, sis mokestis

taip pat mokamas i
Valstybines mokesciu inspekcijos surenkamaja saskaita iki kitu metu geguzes 1 dienos.
Zemes ukio veikla vykdantys gyventojai VSD imokas moka karta per ketvirti, ne veliau kaip
iki kito ketvircio pirmo menesio
15 dienos. Menesio socialinio draudimo imokos avansu apskaiciuojamos ir privalomai
sumokamos nuo ju paciu pasirinktos
sumos, bet ne mazesnes nei nuo minimalios menesine algos per menesi
dydzio (800 Lt). Taigi ketvircio minimali imoka siuo
metu butu 192 Lt. Avansu sumoketos imokos negrazinamos.
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Naudingos nuorodos ir kontaktai
Informacija del privalomojo sveikatos draudimo imoku, mokamu nuo tam tikros rusies
pajamu, teikia, taip pat siais klausimais
konsultuoja SODRA ir Valstybine mokesciu inspekcija.
Valstybine mokesciu inspekcija informuoja ir konsultuoja del imoku, kurias moka fiziniai
asmenys, besiverciantys
individualia veikla, ukininkai, individualiuimoniu savininkai, ukiniu bendriju
tikrieji nariai, besidraudziantys savarankiskai,
bei asmenys, mokantys imokas nuo kitu gyventoju pajamu mokescio apmokestinamuju
pajamu.
Daugiau informacijos apie visus mokesciu pasikeitimus galite rasti Valstybines mokesciu
inspekcijos interneto svetaineje
adresu www.vmi.lt, skambindami i Mokesciu informacijos centra numeriu 1882 arba
nemokamuose Valstybines mokesciuinspekcijos seminaruose.
Valstybines mokesciu inspekcijos administruojami mokesciai mokami i viena biudzeto
surenkamaja saskaita: Nr. LT24 7300
0101 1239 4300. Lesu gavejas Valstybine mokesciu inspekcija prie LR FM, imones kodas
188659752.
SODRA informuoja ir konsultuoja del darbdaviu ir dirbanciujuimoku bei del asmenuimoku,
mokamu nuo pajamu, gautu
pagal autorines sutartis, sporto veiklos, atlikejo veiklos pajamu.
Daugiau informacijos apie SODROS administruojamus mokescius galite rasti interneto
svetaineje www.sodra.lt arba
skambinti Informaciniu numeriu 8 700 70080.
Teritorines ligoniu kasos ir Valstybine ligoniu kasa konsultuoja kitais privalomojo sveikatos
draudimo klausimais (del
asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu, sio draudimo galiojimo ir pan.).
Daugiau informacijos galite rasti Valstybines ligoniu kasos svetaineje adresu www.vlk.lt arba

paskambine telefonu 8 800
20040.
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Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 2009 metu sausio 1 dienos
MOKESCIAI
SUBJEKTAI
GPM PSD*imokos VSD* imokos PVM
Darbo
santykiai
Darbuotojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. Ne PVM
Darbdavys A klase
3 proc. 27,7 proc. + soc. draudimo
(Draudejas) imokos nelaimingu
atsitikimu draudimui (nuo
0,28 iki 1 proc.)
Autoriniai,
sportininku
ar atlikeju
pajamos,
gautos is to
paties
darbdavio
Autoriai,
sportininkai,
atlikejai
15 proc. 6 proc. 1 proc. – 2009 m.
2 proc. – 2010 m.
3 proc. - 2011 m.
19 proc.
(jeigu virsija
100 000)
Darbdaviai A klase
3 proc. 7 proc. – 2009 m.
14 proc. – 2010 m.
27,7 proc. + soc. draudimo
imokos nelaimingu
atsitikimu draudimui (nuo
0,28 iki 1 proc.)
Sportininkams imoku dydis
iki 4 einamuju metu
draudziamuju pajamu (20092010
metais)
Autoriniai,
sportininku
ar atlikeju

pajamos,
gautos ne is
darbdavio
(ne
individuali
veikla)
Autoriai,
sportininkai,
atlikejai
15 proc. 6 proc. 1 proc. – 2009 m.
2 proc. – 2010 m.
3 proc. – 2011 m.
19 proc.
(jeigu virsija
100 000)
Uzmokesti
ismokejes
asmuo
A klase 3 proc. Pagal autorines sutartis
7 proc. – 2009 m.
14 proc. – 2010 m.
26,7 proc. – 2011 m.
Sportininku ir atlikeju
pajamos:
7 proc. – 2009 m.
14 proc. – 2010m.
25,5proc. – 2011m.
Sportininkams imoku dydis
iki 4 einamuju metu
draudziamuju pajamu (20092010
metais)
Autoriniai, 15 proc. kiekviena menesi 9 proc. 10 proc. – 2009 m. 19 proc.
atlikeju, sportininku
nuo MMA; pasibaigus 20 proc. – 2010 m. (jeigu virsija
pajamos, advokatai, metams, perskaiciuojama ir, 28,5 proc. - 2011, is ju: 100 000)
advokatu padejejai, notarai, jei reikia, primokamas - 26,3% pensiju soc.
antstoliai skirtumas, kad imoka draudimui
(individuali veikla) sudarytu 9 proc. - 2,2% motinystes, tevystes
nuo praejusiu metu GPM soc. draudimui
apmokestinamuju pajamu , (- moka avansu kas ketvirti,
bet ne maziau kaip 9 proc. bet ne maziau kaip nuo 0,8
12 MMA MMA kas men.
- metine PSD imoka nuo -imoku dydis nuo pajamu
individualios veiklos pajamu
nevirsijanciu 4 einamuju
skaiciuojama nuo sumos, metu draudziamuju pajamu
nedidesnes kaip 48 einamuju
per menesi (2009-2010

metu draudziamuju pajamu
metais))
dydziu sumos
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MOKESCIAI
SUBJEKTAI
GPM PSD*imokos VSD* imokos PVM
Kita individuali veikla 15 proc. kiekviena menesi 9 proc. 10 proc. – 2009 m. 19 proc.
(isskyrus autorinius, nuo MMA; pasibaigus 20 proc. – 2010 m. (jeigu virsija
atlikejus, sportininkus, verslo metams, perskaiciuojamas ir, 28,5 proc. - 2011, is ju: 100 000)
liudijimus, advokatus, jei reikia, primokamas - 26,3% pensiju soc.
antstolius, notarus ) skirtumas, kad imoka
sudarytu 9 proc.
nuo praejusiu metu GPM
apmokestinamuju pajamu,
bet ne maziau kaip 9 proc.
12 MMA
- metine PSD imoka nuo
individualios veiklos pajamu
skaiciuojama nuo sumos,
nedidesnes kaip 48 einamuju
metu draudziamuju pajamu
dydziu sumos
draudimui
- 2,2% motinystes, tevystes
soc. draudimui
(- moka avansu kas ketvirti,
bet ne maziau kaip nuo 0,8
MMA kas men.
-imoku dydis nuo pajamu
nevirsijanciu 4 einamuju
metu draudziamuju pajamu
per menesi (2009-2010
metais))
Verslo liudijimai Savivaldybiu
tarybu nustatyti
dydziai
kiekviena menesi 9 proc.
nuo MMA; ne maziau kaip 9
proc. 12 MMA per metus
50 proc. bazines pensijos
(180 Lt.)
(Salygos, kuriomis verslo
liudijimus turintys asmenys
gali imoku nemoketi,

numatytos Valstybinio
socialinio draudimo istatymo
8 straipsnio 2 dalyje)
19 proc.
(jeigu virsija
100 000)
II savininkai 15 proc. kiekviena menesi 9 proc. 10 proc. – 2009 m. Ne PVM
UB nariai (-4000 Lt) nuo MMA; pasibaigus
metams, perskaiciuojamas,
ir, jei reikia, primokamas
skirtumas, kad imoka
sudarytu 9 proc. nuo II ar
UB apmokestinto pelno
gautu pajamu, , bet ne
maziau kaip 9 proc. 12
MMA per metus
20 proc. – 2010 m.
28,5 proc. - 2011, is ju:
- 26,3% pensiju soc.
draudimui
- 2,2% motinystes, tevystes
soc. draudimui
(-imokas uz II savininkus,
UB tikruosius narius moka II
ir UB;
- moka avansu kas ketvirti,
bet ne maziau kaip nuo 0,8
MMA kas men.
-imoku dydis nuo pajamu
nevirsijanciu 4 einamuju
metu draudziamuju pajamu
per menesi (2009-2010
metais))
objektas
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MOKESCIAI
SUBJEKTAI
GPM PSD*imokos VSD* imokos PVM
Ukininkai 2009 m. 5 proc.
2010 – 10 proc.,
kai ukininku
turimos zemes
ukio valdos
dydis, pagal
mokestiniu

laikotarpiu
igaliotos
institucijos
atliktus
skaiciavimus,
galiojancius
mokestinio
laikotarpio
paskutine diena,
yra didesnis kaip
14 Europinio
dydzio vienetu
1. Zemes ukio valdos ar ukio
dydis daugiau kaip 14
Europinio dydzio vienetu
(EDV): kas menesi moka 9
proc. MMA. Taciau
pasibaigus metams –
prievole perskaiciuoti imoka
nuo individualios zemes ukio
veiklos pajamu:
• uz 2009 metus 3 proc. nuo
per kalendorinius metus
gautu individualios zemes
ukio veiklos pajamu, bet per
metus ne maziau kaip 9
proc. 12 MMA;
• uz 2010 metus 6 proc. nuo
per kalendorinius metus
gautu individualios zemes
ukio veiklos pajamu, bet per
metus ne maziau kaip 9
proc. 12 MMA.
• Nuo 2011 metu 9 proc.
nuo per kalendorinius metus
gautu individualios zemes
ukio veiklos pajamu, bet
velgi per metus ne maziau
kaip 9 proc. 12 MMA.
- metine PSD imoka nuo
zemes ukio veiklos pajamu
skaiciuojama nuo sumos,
nedidesnes kaip 12 einamuju
metu draudziamuju pajamu
dydziu suma.
2. nuo 14 iki 2 EDV – kas
menesi moka 9 proc. MMA,
bet per metus ne maziau kaip

9 proc. 12 MMA
3. ne daugiau kaip 2 EDV –
kas menesi moka 3 proc.
MMA, bet ne maziau kaip 3
proc. 12 MMA per metus.
8 proc. – 2009 m.
16 proc. – 2010m.
28,5 proc. – 2011m
(ribos: moka nuo MMA iki 1
einamuju metu draudziamuju
pajamu dydzio)
1. Jei ukininku ir ju partneriu
zemes ukio valdos ar ukio
dydis lygus arba didesnis
kaip 4 ir mazesnis arba lygus
14 europinio dydzio vienetu,
imokos mokamos tik nuo
minimalios menesines algos
per menesi.
2. Jei ukininku ir ju partneriu
zemes ukio valdos ar ukio
dydis didesnes kaip 14
europinio dydzio vienetu,
imokos mokamos nuo
pajamu ne mazesniu kaip
MMA ir ne didesniu kaip 1
einamuju metu
draudziamosios pajamos per
menesi.
19 proc.
(jeigu virsija
100 000)
(Atkreipiame
demesi, kad
zemes ukio
bendroviu ir
kooperatiniu
bendroviu
(kooperatyvu)
savo nariams
teikiamos
zemes ukio
paslaugoms
panaikintas
lengvatinis 5
proc. PVM
tarifas.)
(Kompensacinio

PVM
tarifo
ukininkams
schemos
taikymas
nesikeicia).
Ne individualios veiklos
turto pardavimo, nuomos
pajamos, gautos is kito
gyventojo
15 proc.
B klase
6 proc. Ne VSD imoku objektas 19 proc.
(jei virsija
100 000 lt
veikdamas
kaip apmokestinamasis
asmuo)
Ne individualios veiklos 15 proc. 6 proc. Ne VSD imoku objektas 19 proc.
turto nuomos pajamos, A klase
(jei virsija
gautos is juridiniu asmenu
100 000 lt
veikdamas
kaip apmokestinamasis
asmuo)
Nuolatiniu Lietuvos
gyventoju ne individualios
veiklos turto (isskyrus
zemiau nurodyta) pardavimo
pajamos, gautos is juridiniu
asmenu
15 proc.
B klase
6 proc. Ne VSD imoku objektas 19 proc.
(jei virsija
100 000 lt
veikdamas
kaip apmokestinamasis
asmuo)
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SUBJEKTAI
GPM PSD*imokos VSD* imokos PVM
Nenukirsto misko,

apvaliosios medienos
pardavimo ar kitokio
perleidimo nuosavyben
pajamos
15 proc.
A klase
6 proc. Ne VSD imoku objektas 19 proc.
(jei virsija
100 000 lt
veikdamas
kaip apmokestinamasis
asmuo)
Netauriuju metalu lauzo
pardavimo ar kitokio
perleidimo nuosavyben
pajamos
15 proc.
A klase
6 proc. Ne VSD imoku objektas 19 proc.
(jei virsija
100 000 lt
veikdamas
kaip apmokestinamasis
asmuo)
* -Siuos mokescius Valstybine mokesciu inspekcija administruoja savo kompetencijos ribose,
tiek,
kiek ju administravimas nepriskirtas kitoms institucijoms
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