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Sąvokos 

• Nuo 2014-01-01 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų 
mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) vartojamos sąvokos 
„finansinės priemonės“ ir „vertybiniai popieriai“ 
suvienodintos su Lietuvos Respublikos finansinių 
priemonių rinkų įstatyme (toliau – FPRĮ) bei Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių įstatyme (toliau – VPĮ) 
vartojamomis sąvokomis. 

 

 Pajamų mokesčio tikslais (GPMĮ 2 str. 11 ir 36-37 dalys): 

• FP priskiriamos ne tik tos  priemonės, kurios nurodytos 
FPRĮ 3 str. 4 dalyje, bet ir kiti vertybiniai popieriai (pvz., 
pajai, dalys, teisės); 

• IFP priskiriamos FPRĮ 3 str. 4 d. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 
punktuose nurodytos finansinės priemonės (pvz., su 
vertybiniais popieriais, valiutomis, palūkanų normomis 
susieti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, išankstiniai 
sandoriai). 

 



Sąvokos 

 (tęsinys) 

• ne nuosavybės vertybiniams popieriams (toliau – 

VP) priskiriami ne tik VPĮ 2 str. 27 dalyje nurodyti 

vertybiniai popieriai (obligacijos), bet ir kiti VP (pvz., 

vekseliai).  
 

! Neatidėliotinas valiutos pirkimo/pardavimo sandoris 

(spot) GPMĮ taikymo tikslais nelaikomas FP 

pirkimo/pardavimo sandoriu. 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

• Nuo 2014-01-01 prekyba FP ir IFP nepripažįstama 

individualia veikla (GPMĮ 2 str. 7 d.). 
 

• Nuo 2014-01-01 FP ir IFP pardavimo pajamos, 

nepriklausomai nuo prekybos FP ir IFP apimties, jos 

tęstinumo, apmokestinamos kaip ne individualios 

veiklos turto pardavimo pajamos. 
 

• FP ir IFP pardavimo pajamoms apmokestinti taikomas 

15 proc. pajamų mokesčio tarifas. 
 

• FP ir IFP pardavimo pajamoms gali būti taikoma GPMĮ 

17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta lengvata. 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 Gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas 

 (GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punktas): 

• FP pardavimo / IFP realizavimo ir jų įsigijimo 

išlaidų skirtumas, neviršijantis 10 000 Lt per 2014 

m. mokestinį laikotarpį; 

• FP pardavimo / IFP realizavimo ir jų įsigijimo 

išlaidų skirtumas, neviršijantis 3 000 Eur per 2015 

m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį. 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

• Apmokestinamosios FP pardavimo (įskaitant IFP 

realizavimo) pajamos apskaičiuojamos tokia tvarka 

(GPMĮ 19 straipsnis): 

 

 

 

 

 

 

 

• Gautas skirtumas apmokestinamas taikant 15 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio tarifą. 7 

FP pardavimo pajamos 

FP įsigijimo kaina  

Teisės aktuose nustatyti privalomi mokėjimai  

10 000 Lt (nuo 2015 m. – 3 000 Eur) 

–  

–  

–  



FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 Apmokestinamųjų FP pardavimo (įskaitant IFP 

 realizavimo) pajamų apskaičiavimo principai: 
 

• apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos iš per 

kalendorinius metus gautų visų FP pardavimo pajamų 

atėmus šių FP įsigijimo išlaidas; 
 

• kadangi apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos 

bendra suma, neatsižvelgiant į kiekvieno pardavimo 

rezultatą, iš vienų FP gautas nuostolis padengia iš kitų 

FP gautą „pelną“; 
 

• per atitinkamą mokestinį laikotarpį gautas FP pardavimo 

nuostolis į kitą mokestinį laikotarpį neperkeliamas; 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 (tęsinys) 

• kai gyventojas negali objektyviai pagrįsti, kurios tos 
pačios rūšies FP, įsigytos keliais sandoriais, 
perleidžiamos, iš pajamų pirmiausia atskaitoma 
anksčiausiai už FP sumokėta įsigijimo kaina (jos 
dalis); 

 

• kai parduodamos FP, kurios yra sutuoktiniams 
bendrosios jungtinės nuosavybės teise 
priklausantis turtas, laikoma, kad pajamos yra 
gautos abiejų sutuoktinių (lygiomis dalimis, jeigu jų 
vedybų sutartimi nenustatyta kitaip), todėl 10 000 Lt 
(nuo 2015-01-01 – 3 000 Eur) lengvata taikoma 
kiekvieno sutuoktinio atžvilgiu atskirai. 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 Ar iš 2014 m. gautų FP pardavimo pajamų galima 

 atimti AB banko „Snoras“ akcijoms įsigyti patirtas 

 išlaidas? 

• 2014 m. sausio 15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 
39 buvo nustatyta, kad visuomenės poreikiams 
paimtų AB banko “Snoras” akcijų kaina yra lygi 0. 

• Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2014-01-01 vertinamas 
visų FP pardavimo pajamų ir įsigijimo kainų 
skirtumas, nepriklausomai nuo to, kada FP buvo 
įsigytos ir kokią jų dalį valdė gyventojas, visi 
gyventojai, kurie valdė AB banko “Snoras” akcijas, 
iš 2014 m. gautų FP pardavimo pajamų galės atimti 
AB banko “Snoras” akcijų įsigijimo kainą. 

10 



FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 10 000 Lt (nuo 2015-01-01 – 3 000 Eur) lengvata 

 netaikoma kai:  

• akcininkas parduoda akcijas jas išleidusiam vienetui 

(šis apribojimas netaikomas dalims, pajams, 

investiciniams vienetams, investicinių kintamojo 

kapitalo bendrovių akcijoms); 

• vieneto likvidavimo atveju (įskaitant investicinių fondų 

naikinimo/likvidavimo atvejus); 

• kai parduodamos akcijos, gautos nemokamai didinant 

vieneto įstatinį kapitalą arba nemokamai padidinta jų 

nominali vertė (t. y. akcijoms gautoms GPMĮ 2 str. 14 d. 

1 p. nurodytu atveju); 

• kai pajamos gaunamos iš tikslinės teritorijos. 11 



FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 Pavyzdžiui, 

• Akcininkas 2014 m. parduoda akcijas už 30 000 Lt, 

kurių nominali vertė dėl įstatinio kapitalo didinimo iš 

bendrovės lėšų buvo padidinta. 

• Akcininkas turėjo 100 vnt. akcijų, kurių kiekvienos 

nominali vertė 220 Lt (iš viso 22 000 Lt).  

• Padidinus įstatinį kapitalą kiekvienos akcijos nominali 

vertė buvo padidinta iki 250 Lt. Akcijų nominalios vertės 

padidinimo suma 3 000 Lt ([250-220]x100). 

• Akcijos buvo įsigytos po 200 Lt už vienetą (iš viso 20 

000 Lt). 

 Kaip apskaičiuojamas pajamų mokestis? 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 (tęsinys) 

• Nustatome, kiek pardavimo pajamų tenka akcijų 

nominaliai vertei ir kiek pardavimo pajamų tenka dėl 

įstatinio kapitalo didinimo padidintai akcijų nominaliai 

vertei 30 000/25 000 = 1,2.  

• Pardavimo pajamos, tenkančios nominaliai akcijų 

vertei (be padidinimo) yra 22 000 x 1,2 = 26 400 Lt. 

• Pardavimo pajamos, tenkančios padidėjusiai akcijų 

nominaliai vertei yra 3 000 x 1,2 = 3 600 Lt. 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 
 (tęsinys) 

• Akcijų pardavimo apmokestinamosios pajamos 

apskaičiuojamos iš pardavimo pajamų, tenkančių akcijų 

nominaliai vertei (be padidinimo), atėmus šių akcijų įsigijimo 

kainą:  26 400 Lt - 20 000 Lt = 6 400 Lt. 

• Atsižvelgiant į tai, kad akcijų pardavimo pajamų ir joms įsigyti 

patirtų išlaidų skirtumas neviršija 10 000 Lt, šio pajamos yra 

neapmokestinamos. 

• Tačiau 10 000 Lt lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi 

akcijos nominalios vertės padidinimo sumai.  

• Pardavimo pajamos, tenkančios padidėjusiai akcijų 

nominaliai vertei, -  3 600 Lt apmokestinamos 15 proc. 

pajamų mokesčio tarifą, t.y. pajamų mokesčio suma yra 540 

Lt, nes šių akcijų dalies įsigijimo kaina yra lygi 0.  
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 FP (įskaitant IFP) įsigijimo kaina nustatoma pagal jų 

 įsigijimo būdą: 

• pagal pirkimo–pardavimo sutartį – FP pirkimo kaina; 

• pagal dovanojimo sutartį – FP tikroji rinkos kaina 
dovanos gavimo momentu; 

• pagal paveldėjimo teisės liudijimą: 

 - kotiruojamų FP – vidutinė rinkos kaina, apskaičiuota 
vadovaujantis Vilniaus vertybinių popierių biržos 
pateiktais duomenimis;  

 - nekotiruojamų FP įsigijimo kaina nustatoma 
gyventojo pasirinkimu: pagal jų nominalią vertę, o kai 
nominalios vertės nėra – buhalterinę vertę arba turto 
vertintojo nustatytą vertę; 

15 



FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 (tęsinys) 

• Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 41 
straipsnyje nustatytais vieneto reorganizavimo ar 
perleidimo atvejais mainais gautų akcijų įsigijimo kaina 
lygi prieš reorganizavimą ar perleidimą turėtų akcijų 
įsigijimo kainai; 

• kai akcijos buvo įsigytos nemokamai (arba nemokamai 
buvo padidinta jų nominali vertė) didinant vieneto 
įstatinį kapitalą, akcijų įsigijimo kaina arba akcijų 
įsigijimo kainos dalis, atitinkanti akcijų nominalios 
vertės padidinimą, yra lygi 0; 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 (tęsinys) 

• kai mažinamas įstatinis kapitalas, anuliuojant akcijas, 

pirmiausia turi būti anuliuotos akcijos, kurias yra 

įsigijusi pati bendrovė (ar jos dukterinės bendrovės), 

kitų asmenų visų turimų akcijų skaičius mažinamas 

proporcingai; 

• keitimo būdu (kai keitimas nelaikomas pardavimu ar 

mainais) arba po kolektyvinio investavimo subjektų 

(toliau – KIS) jungimo įgytų investicinių vienetų ar 

akcijų įsigijimo kaina lygi prieš keitimą arba jungimą 

turėtų investicinių vienetų įsigijimo kainai. 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 Pavyzdžiui, 

• UAB „A“ akcininkai yra du gyventojai, iš kurių kiekvienas 
valdo po 50 proc. UAB akcijų ir turi po 50 vnt. akcijų (1 vnt. 
nominali vertė lygi 500 Lt). Akcijos įsigytos 2011 m. 
steigiant UAB „A“.  

• 2013 m. akcininkai nusprendžia reorganizuoti UAB „A“, 
atskiriant UAB dalį ir šiai daliai priskirto kapitalo, turto, 
teisių ir pareigų pagrindu sukurti naują bendrovę UAB „B“. 

• Po bendrovės dalies atskyrimo gyventojai vietoj turėtų 10 
vnt. UAB „A“ akcijų gavo po 50 vnt. UAB „B“ akcijų. 

• Vienas iš akcininkų 2014 m. nusprendžia parduoti visas 
UAB „A“ turimas akcijas ir 5 vnt. UAB „B“ akcijų.  

• UAB „A“ akcijų įsigijimo kaina būtų 20 000 Lt (40 vnt. x 500 
Lt), o UAB „B“ – iki reorganizavimo turėtų UAB „A“ akcijų 
įsigijimo kainos dalis – 500 Lt ([{10 vnt. x 500} / 50 vnt.] x 5 
vnt.). 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 Pavyzdžiui, 

• 2013 m. gyventojas už 10 000 Lt įsigijo 2 000 vnt. 

UAB „X“ akcijų  (5 Lt už 1 vnt.). 2014 m. buvo 

sumažintas UAB „X“ įstatinis kapitalas ir buvo 

anuliuota 1 000 vnt. akcijų. Tais pačiais metais 

gyventojas nusprendžia likusią akcijų dalį (1 000 

vnt.) parduoti. 

• Parduotų 1 000 vnt. UAB „X“ akcijų įsigijimo kaina 

lygi 5 000 Lt (1 000 vnt. x 5 Lt). Anuliuotų akcijų 

įsigijimo kaina likusių (neanuliuotų) parduotų 

akcijų įsigijimo kainai nepriskiriama. 
19 



FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 Pajamos pripažįstamos šiais momentais (GPMĮ 

 8 straipsnis): 

• FP pardavimo pajamos laikomos gautomis, kai 

pajamos bet kokia forma (pinigais ar natūra) 

faktiškai gaunamos ir kai įgyjama teisė šiomis 

pajamomis laisvai disponuoti; 

• IFP realizavimo pajamos laikomos gautomis, 

kai jos gaunamos į maržinę sąskaitą arba kai 

gaunama nepiniginė nauda (pajamos natūra). 
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FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų 

apmokestinimas 

 Pavyzdžiui, 

• Gyventojas Banke Z įsigijo pasirinkimo sandorį (stock 

option) pagal kurį praėjus nustatytam laikotarpiui nuo 

jo įsigijimo dienos, įgyja teisę įsigyti AB „X“ akcijų už 

kainą, kuri yra nustatoma pasirinkimo sandorio 

įsigijimo dieną.  Suėjus nustatytam terminui, akcijos 

įsigyjamos mažesne nei tikroji jų rinkos kaina. 

 Kada pripažįstamos IFP realizavimo pajamos? 

• IFP  realizavimo momentas – akcijų įsigijimo 

lengvatine kaina data, IFP realizavimo pajamos – 

nauda, kurią gyventojas gauna įsigydamas akcijas 

mažesne nei rinkos kaina.  
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Palūkanų ir dividendų apmokestinimas 

 Gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos 

 palūkanos (GPMĮ 17 str. 1 d. 201, 21, 22 p.) gautos už: 

• iki 2013 gruodžio 31 d. įsigytus ne nuosavybės VP 

(Lietuvos, užsienio valstybių vienetų, ne EEE valstybių 

vyriausybių VP), jeigu šie ne nuosavybės VP pradėti 

išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo 

dienos; 

• iki 2013 m. gruodžio 31 d. įsigytus EEE valstybių 

vyriausybių, taip pat EEE valstybių politinių ar 

teritorijos administracinių padalinių VP; 

• pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. sudarytas sutartis dėl 

EEE valstybėse už jų bankuose ar kitose kredito 

įstaigose laikomus indėlius. 
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Palūkanų ir dividendų apmokestinimas 

• Pajamų mokesčiu neapmokestinama (GPMĮ 17 str. 1 
d. 20 p.) palūkanų už ne nuosavybės VP, taip pat 
palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, 
taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių 
padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės VP, kai šie 
VP įsigyti po 2014-01-01, bei palūkanų už Lietuvos ir 
užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose 
laikomus indėlius, kai sutartys dėl indėlių pasirašytos 
po 2014-01-01, suma, neviršijanti: 

 - 10 000 Lt per 2014 m. mokestinį laikotarpį; 

 - 3 000 Eur per 2015 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį. 

 

• 10 000 Lt/3 000 Eur viršijanti suma apmokestinama 
taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. 
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Palūkanų ir dividendų apmokestinimas 

 Pavyzdžiui, 

 2014 m. gyventojas gavo: 

• 8 000 Lt indėlių palūkanų pagal sutartį, sudarytą po 
2014-01-01, iš Šveicarijos kredito įstaigos ir  

• 16 000 Lt palūkanų už ne nuosavybės VP, įsigytus 
po 2014-01-01, iš šaltinio Vokietijoje.  

• Bendra gautų palūkanų už indėlius ir VP suma –  

 24 000 Lt (8 000 + 16 000).  

 Kaip apskaičiuoti pajamų mokestį nuo gautų 
 palūkanų? 
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Palūkanų ir dividendų apmokestinimas 

 (tęsinys) 

• Nustatoma Šveicarijoje gautų palūkanų dalis tarp visų 
palūkanų – 0,33333 (8 000 : 24 000); 

• Šveicarijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms 
priskiriamų palūkanų suma – 3 333,33 Lt (0,33333 x 10 
000); 

• Šveicarijoje gautų apmokestinamosioms pajamoms 
priskiriamų palūkanų suma – 4 666, 67 Lt (8 000 – 3 
333,33), mokėtinas pajamų mokestis – 700 Lt (4 666,67 x 
15 proc.); 

• Analogiškai apskaičiuojamos ir iš šaltinio Vokietijoje gautos 

palūkanų pajamos: neapmokestinamosioms pajamoms 

tenkanti palūkanų suma - 6 666,66 Lt (0,66666 x 10 000) ir 

apmokestinamosioms - 9 333,34 Lt (16 000 – 6 666,66), 

mokėtinas pajamų mokestis – 1 400 Lt. 
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Palūkanų ir dividendų apmokestinimas 

 (tęsinys) 

• Tarkime, nuo palūkanų gautų iš Vokietijos buvo 

išskaičiuotas 10 proc. dydžio pajamų mokestis.  

• Ši Vokietijoje išskaičiuota pajamų mokesčio suma gali 

būti atskaityta iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio 

sumos, tačiau tik ta sumokėto mokesčio dalis, kuri 

tenka apmokestinamosioms pajamoms. 

• Apmokestinamoji palūkanų suma - 9 333,34 Lt, jai 

tenkanti Vokietijoje sumokėta pajamų mokesčio suma – 

933,33 Lt (9 333,34 x 10 proc.). 

• Atskaičius Vokietijoje sumokėtą pajamų mokesčio 

sumą, Lietuvoje reikia sumokėti 466,67 Lt (1 400 – 

933,33). 
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Palūkanų ir dividendų apmokestinimas 

Svarbu: Kai VP ir/arba piniginės lėšos yra 

sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, palūkanos, 

gautos už ne nuosavybės VP ir/arba indėlius, 

apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, dalijamos 

kiekvienam iš sutuoktinių per pusę ir kiekvienam iš 

sutuoktinių taikoma 10 000 Lt (nuo 2015-01-01 - 

3000 Eur) neapmokestinama suma. 
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Palūkanų ir dividendų apmokestinimas 

• Dividendams nuo 2014-01-01 apmokestinti taikomas 15 

proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas. 
 

• Kai dividendai ir palūkanos gauti iš užsienio valstybės, 

su kuria pasirašyta ir taikoma dvigubo apmokestinimo 

išvengimo sutartis (toliau – DAIS), iš Lietuvoje 

apskaičiuotos mokėtinos sumos gali būti atskaitomas 

toje valstybėje sumokėtas pajamų mokestis (tačiau ne 

didesnis negu nustatytas DAIS). 
 

• Mokesčiui atskaityti reikia turėti dokumentą patvirtinantį 

mokesčio sumokėjimą toje užsienio valstybėje (išduotą 

mokesčių administratoriaus, dividendus ar palūkanas 

išmokėjusio asmens, tarpininko – Lietuvos banko ar kt. 

kredito įstaigos). 
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2014 m. gautų pajamų deklaravimo tvarka 

• Deklaruojant 2014 m. gautas pajamas, naudojama 

Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma (3 versija). 

• Finansinėms priemonėms deklaruoti skirtas naujas 

priedas GPM308F. 

• Dividendai deklaruojami GPM308P priede. 

• Apmokestinamosioms pajamoms tenkančios palūkanos 

deklaruojamos GPM308P priede, 

neapmokestinamosioms pajamoms – GPM308N priede. 

• Nuo dividendų ar palūkanų sumokėtas atskaitytinas 

pajamų mokestis deklaruojamas GPM308U priede 

(kiekvienai valstybei pildomas atskiras U priedas). 
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2014 m. gautų pajamų deklaravimo tvarka 

 Pajamos, kurios deklaracijos GPM308 formoje už 2014 

 m. gali būti nedeklaruojamos: 

• Finansinių priemonių pardavimo pajamos ne didesnės 

10 000 Lt; 

• Palūkanos už ne nuosavybės VP, įsigytus po 2014-01-

01, ir palūkanos už indėlius, dėl kurių sutartys sudarytos 

po 2014-01-01, kai indėlių palūkanų suma ne didesnė 

kaip 2 000 Lt, o bendra indėlių palūkanų ir palūkanų už 

ne nuosavybės VP suma ne didesnė 10 000 Lt; 

• Visos kitos neapmokestinamosioms pajamoms 

priskiriamos palūkanos ne didesnės kaip 2 000 Lt 

(taikoma kiekvienai palūkanų rūšiai atskirai). 
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2014 m. gautų pajamų deklaravimo tvarka 

 Pavyzdžiui, gyventojas 2014 m. gavo: 

• 19 000 Lt FP pardavimo pajamų, kurioms įsigyti patyrė 8 

000 Lt išlaidas; 

• 5 000 Lt dividendų iš JAV bendrovės, nuo kurių JAV buvo 

išskaičiuotas 15 proc. dydžio pajamų mokestis – 750 Lt; 

• 8 000 Lt indėlių palūkanų pagal sutartį, sudarytą po 

2014-01-01, iš Šveicarijos kredito įstaigos; 

• 16 000 Lt palūkanų už ne nuosavybės VP, įsigytus po 

2014-01-01, iš šaltinio Vokietijoje; 

• 300 000 Lt už išpirktas Latvijos Vyriausybės obligacijas, 

įsigytas iki 2013-12-31, iš kurių 13 000 Lt sudaro 

palūkanos už obligacijas. 

 Kaip pildoma deklaracijos GPM308 forma? 
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2014 m. gautų pajamų deklaravimo tvarka 
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2014 m. gautų pajamų deklaravimo tvarka 
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2014 m. gautų pajamų deklaravimo tvarka 

34 



2014 m. gautų pajamų deklaravimo tvarka 
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2014 m. gautų pajamų deklaravimo tvarka 
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Gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo 

tvarka 

• Deklaracijoje apskaičiuotas pajamų mokestis (33 
laukelis) sumokamas 1441 įmokos kodu į vieną iš 
Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų 
surenkamųjų sąskaitų. 

 

• Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas galima 
rasti www.vmi.lt → Apie VMI → Mokesčiai → VMI 
mokėjimų duomenys → Biudžeto pajamų 
surenkamosios sąskaitos (nuoroda: 
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-
surenkamoji-saskaita).  
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Teisės aktai 
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• Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymas 

• Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas 

• Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 

įstatymas 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. 

nutarimas Nr. 133 „Dėl gyventojo turto įsigijimo kainos 

nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ 

• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos 

finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. 

įsakymas Nr. VA-96 „Dėl metinės pajamų deklaracijos 

GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir 

patikslinimo taisyklių patvirtinimo“ 
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Valstybinė mokesčių inspekcija  

primena, kad: 

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių 
klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, 
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu 
www.vmi.lt. 

Greičiausiai informatyvius atsakymus visais 
mokesčių klausimais gausite paskambinę 
telefonu 1882. 

Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė 
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 
5 metus.  

http://www.vmi.lt/
http://vidinis.vmi.lt/lt/?itemId=10123547
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Dėkojame už dėmesį 

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama 


