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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos,
jos priedų GPM314A, GPM314B užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato
nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos (toliau –
deklaracija), jos GPM314A priedo „Su darbo santykiais susijusios pajamos, gautos Lietuvoje“ (toliau
– GPM314A priedas) ir GPM314B priedo „Lietuvoje gautos pajamos“ (toliau – GPM314B priedas)
formų užpildymo ir pateikimo Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui tvarką.
2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis.
3. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 9 dalies nuostatas deklaraciją
Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui privalo pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas,
mokestiniu laikotarpiu gavęs A ir / arba B klasėms priskiriamų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje
ir nuo kurių gyventojui atsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį, atsižvelgiant į
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas.
4. Deklaracija turi būti pateikta ir perskaičiuotas mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas,
pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), iki kitų kalendorinių metų gegužės 1
dienos. Pajamų mokestis turi būti sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.
5. Deklaracijos neprivalo pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu iš
vienintelio ir to paties asmens Lietuvoje gavęs tik A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir
kurių suma viršijo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 arba 12 dalyse nustatytą
vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio
draudimo įmokų bazei apskaičiuoti (toliau – VDU suma), jeigu nuo tokių pajamų, viršijančių VDU
sumą, pajamas išmokėjęs asmuo Lietuvoje išskaičiavo pajamų mokestį maksimaliu mokesčio tarifu.
Deklaracijos neprivalo pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu
gavo tik B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 6 straipsnio 11 arba 12 dalyse nustatytą VDU sumą viršijančios sumos jis pats į Lietuvos
Respublikos biudžetą sumokėjo maksimalų pajamų mokestį, ir Lietuvos Respublikos mokesčių
administratoriui pateikė Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų
deklaracijos FR0459 formą (toliau – deklaracijos FR0459 forma), patvirtintą Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu
Nr. V-46 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos
FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatas deklaraciją
Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui gali pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas,
mokestiniu laikotarpiu iš Lietuvos vienetų gavęs palūkanų, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir į Lietuvos
Respublikos biudžetą sumokėtas pajamų mokestis ir kurioms taikoma Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20 punkte ir / arba 202 punkte nustatyta mokesčio lengvata.
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7. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 9 dalies nuostatas deklaraciją
Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui gali pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas,
mokestiniu laikotarpiu gavęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų
(toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos), kurių šaltinis yra Lietuvoje (t. y. pajamų už
Lietuvoje atliekamą darbą) ir kurioms pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio
nuostatas taikomas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MNPD).
8. Deklaraciją gali pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu gavęs
Lietuvoje registruotino kilnojamojo daikto ir / arba Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto
pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (iš kurių nebuvo atimta daikto įsigijimo kaina
ir su pardavimu susiję privalomi mokėjimai), nuo kurių sumos buvo išskaičiuotas bei į Lietuvos
Respublikos biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, o gyventojas nebuvo pateikęs Prašymo
perskaičiuoti pajamų mokestį FR0464 formos (toliau – Prašymo FR0464 forma), patvirtintos
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m.
sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką
įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių“, t. y. mokestiniu laikotarpiu iš Lietuvos
Respublikos biudžeto gyventojui nebuvo grąžinta pajamų mokesčio permoka nuo daikto pardavimo
ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų.
9. Mokestinio laikotarpio deklaraciją, kuria nenuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvoje
gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir / arba palūkanoms nori pritaikyti Gyventojų
pajamų mokesčio įstatyme nustatytas mokesčio lengvatas arba kuria gyventojas, mokestiniu
laikotarpiu gavęs Lietuvoje registruotino kilnojamojo daikto ir / arba Lietuvoje esančio
nekilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, iš Lietuvos Respublikos
biudžeto nori susigrąžinti pajamų mokesčio permoką, gyventojas gali pateikti mokestiniam
laikotarpiui pasibaigus, ne anksčiau kaip nuo kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.
10. Prie deklaracijos turi būti pridėti tokie dokumentai:
10.1. kai deklaraciją už nenuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta
tvarka jo įgaliotas asmuo, prie deklaracijos turi būti pridėtas įgaliojimas;
10.2. kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas (neturintis riboto darbingumo, neįgalumo ar
specialiųjų poreikių visą mokestinį laikotarpį) Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms
pajamoms taiko MNPD sumą, prie deklaracijos jis turi pridėti užsienio valstybės, kurios nuolatinis
gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie per tą mokestinį laikotarpį,
kurio deklaracija teikiama, gautas pajamas, nuo kurių į užsienio valstybės biudžetą buvo sumokėtas
pajamų mokestis. Jeigu per mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, nenuolatinis Lietuvos
gyventojas negavo pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis, jis kartu
su deklaracija turi pateikti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantį
dokumentą;
10.3. kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms
pajamoms taiko Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytą MNPD sumą ir tokiam gyventojui
yra nustatytas ribotas darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygis, prie deklaracijos turi būti
pridėtas ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius įrodantis dokumentas;
10.4. kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje gautoms
palūkanoms ir / arba honorarui nori prisitaikyti Lietuvos su užsienio valstybe, kurios nuolatiniu
gyventoju yra laikomas asmuo, taikomoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje atitinkamų
rūšių pajamoms apmokestinti nustatytą mokesčio tarifą, prie deklaracijos jis turi pridėti rezidavimo
vietą patvirtinančią pažymą, išduotą užsienio valstybės mokesčių administratoriaus.
II SKYRIUS
DEKLARACIJOS UŽPILDYMO REIKALAVIMAI
11. Deklaracija turi būti užpildoma, laikantis tokių reikalavimų:
11.1. užpildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);
11.2. tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
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11.3. raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašomi į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų
laukų linijų;
11.4. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta
langelių, tušti langeliai gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje laukelio pusėje, išskyrus
laukelius, kuriuose įrašomos sumos. Sumos turi būti įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti
langeliai gali būti paliekami tik kairėje laukelio pusėje);
11.5. įrašomos gautų pajamų ir pajamų mokesčio sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi
būti nurodomos eurais ir euro centais. Jeigu sumą sudaro tik sveiki skaičiai, po kablelio turi būti
įrašomi nuliai;
11.6. neužpildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių
paliekami tarpai. Simboliai turi būti įrašyti atskiruose langeliuose;
11.7. deklaraciją užpildant kompiuteriu, turi būti laikomasi minėtų reikalavimų;
11.8. kompiuteriu užpildytoje deklaracijoje turi išlikti originalo proporcijos (atstumai tarp
ženklų, esančių kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir papildomų laukelių).
12. Deklaracija ir jos GPM314A priedas bei GPM314B priedas turi būti užpildomi tokia
tvarka:
12.1. užpildomas GPM314A priedas ir / arba GPM314B priedas;
12.2. kai deklaracija užpildoma kompiuteriu, prieš pradedant užpildyti deklaracijos priedus,
turi būti užpildomi deklaracijos 1–5 laukeliai;
12.3. užpildoma deklaracija.
13. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas deklaraciją gali užpildyti, tiesiogiai portale (on-line)
prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainės (www.vmi.lt) Elektroninio
deklaravimo informacinės sistemos (EDS).
Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, nesinaudojantis elektroninėmis paslaugomis, gali užpildyti
atspausdintą popierinę deklaraciją ir jos GPM314A priedą ir / arba GPM314B priedą.
14. Kai deklaracija teikiama tik dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1
dalies 20 punkte ir / arba 202 punkte nustatytos mokesčio lengvatos pritaikymo Lietuvoje gautoms
palūkanoms arba dėl pajamų mokesčio permokos nuo už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn
Lietuvoje registruotiną kilnojamąjį daiktą arba Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą gautų pajamų
sugrąžinimo ir tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu nenuolatinis Lietuvos gyventojas negavo pajamų,
nuo kurių pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas gyventojui
atsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį, deklaracijoje turi būti deklaruojamos
atitinkamai tik palūkanos ar daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (t. y. turi
būti deklaruojamos tik tos rūšies pajamos, kurioms taikoma mokesčio lengvata; kitų rūšių pajamų
nėra privaloma nurodyti deklaracijoje).
15. Kai deklaracija teikiama dėl MNPD pritaikymo nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą
Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms arba kai deklaraciją nenuolatiniam
Lietuvos gyventojui privaloma pateikti dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo, atsižvelgiant į
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas, deklaracijoje turi būti
nurodomos deklaracijos ir jos GPM314A priede ir / arba GPM314B priede deklaruotinos visų rūšių
pajamos, kurias nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu gavo Lietuvoje ir kurios
pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio
objektas.
III SKYRIUS
DEKLARACIJOS GPM314A PRIEDO UŽPILDYMAS
16. Deklaracijos GPM314A priede turi būti deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo
mokestiniu laikotarpiu gautos su darbo santykiais susijusios apmokestinamosios A ir / arba B klasės
pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir iš Lietuvos gautos socialinės išmokos, priskirtinos
apmokestinamosioms pajamoms.
16.1. Su darbo santykiais susijusiomis apmokestinamosiomis pajamomis yra laikomas darbo
užmokestis, priedai, priemokos, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, teisės
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aktuose nustatytus dydžius viršijantys dienpinigiai, didesnės nei 200 eurų vertės per mokestinį
laikotarpį darbuotojo ar jo šeimos nario iš darbdavio gautos dovanos, darbuotojo gauta nauda dėl
darbdavio jam suteiktos beprocentinės paskolos ar už suteiktą paskolą mokamų lengvatinių palūkanų,
automobilio naudojimo asmeniniais tikslais ir kitos pajamos, apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje.
16.2. Su darbo santykiais susijusiomis A klasės pajamomis, kurių šaltinis yra Lietuvoje,
laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos
gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per
jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos su darbo santykiais susijusios pajamos.
16.3. Su darbo santykiais susijusioms B klasės pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvoje,
priskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje iš užsienio vieneto ne per jo
nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje
gautos su darbo santykiais susijusios pajamos.
17. Deklaracijos GPM314A priedo 1 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos
gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar
Mokesčių mokėtojų registre. Šiame laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris
turi sutapti su deklaracijos 1 laukelyje nurodytu identifikaciniu numeriu.
18. Deklaracijos GPM314A priedo 2 laukelyje turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis,
kurio deklaracija teikiama. Įrašomas mokestinis laikotarpis turi sutapti su deklaracijos 2 laukelyje
nurodytu mokestiniu laikotarpiu.
19. Deklaracijos GPM314A priedo A1–A4 laukeliuose turi būti įrašoma nenuolatinio
Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu iš visų asmenų gautų tuo pačiu pajamų rūšies kodu
žymimų su darbo santykiais susijusių pajamų bendra suma:
19.1. A1 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu
pinigais ir natūra už darbą Lietuvoje gautų su darbo santykiais susijusių apmokestinamųjų A ir / arba
B klasės pajamų (išskyrus su darbo santykiais susijusias apmokestinamas pajamas, apskaičiuotas už
2018 metus ir ankstesnius mokestinius laikotarpius), kurios žymimos 01 pajamų rūšies kodu, suma,
neatėmus Lietuvoje išskaičiuoto ar sumokėto pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo
įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu
laikotarpiu negavo tokios rūšies pajamų, A1 laukelyje turi būti įrašomas nulis;
19.2. A2 laukelyje turi būti įrašoma individualios įmonės savininko iš individualios įmonės,
ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos
gauta pajamų suma, kuri pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 34 dalį savininko /
nario pageidavimu priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamos (žymimos 02 pajamų rūšies
kodu), neatėmus Lietuvoje išskaičiuoto ar sumokėto pajamų mokesčio, valstybinio socialinio
draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas
mokestiniu laikotarpiu negavo tokios rūšies pajamų, A2 laukelyje turi būti įrašomas nulis;
19.3. A3 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu
gautų ligos (įskaitant iš darbdavio už dvi pirmąsias ligos dienas gautas išmokas), motinystės, tėvystės,
vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokų (žymimu 03 pajamų rūšies kodu) suma, neatėmus
Lietuvoje išskaičiuoto ar sumokėto pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo įmokų ir
privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu
laikotarpiu negavo tokios rūšies pajamų, A3 laukelyje turi būti įrašomas nulis;
19.4. A4 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje
pinigais ir / arba natūra gautų su darbo santykiais susijusių apmokestinamųjų A ir / arba B klasės
pajamų, apskaičiuotų už 2018 metus ir ankstesnius mokestinius laikotarpius (kurios žymimos 04
pajamų rūšies kodu), suma, neatėmus Lietuvoje išskaičiuoto ar sumokėto pajamų mokesčio,
valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Jeigu nenuolatinis
Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu negavo tokios rūšies pajamų, A4 laukelyje turi būti
įrašomas nulis.
20. Deklaracijos GPM314A priedo A5 laukelyje turi būti įrašomas mėnesių, kuriais
nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, lengvas ar
vidutinis neįgalumas, vidutiniai arba nedideli specialieji poreikiai, turėjo teisę į padidintą mėnesio
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neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD), skaičius. Mokestinio laikotarpio mėnuo, per kurį
buvo nustatytas toks ribotas darbingumas, neįgalumas ar specialūs poreikiai, į šį mėnesių skaičių
neturi būti įskaitomas. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu neturėjo teisės
į padidintą mėnesio NPD, A5 laukelis neturi būti užpildomas.
Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, užpildęs A5 laukelį, kartu su deklaracija turi pateikti ribotą
darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius įrodantį dokumentą.
21. Deklaracijos GPM314A priedo A6 laukelyje turi būti įrašomas mėnesių, kuriais
nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, sunkus
neįgalumas arba dideli specialieji poreikiai, turėjo teisę į maksimalų mėnesio NPD, skaičius.
Mokestinio laikotarpio mėnuo, per kurį buvo nustatytas toks ribotas darbingumas, neįgalumas ar
specialūs poreikiai, į šį mėnesių skaičių neturi būti įskaitomas. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas
mokestiniu laikotarpiu neturėjo teisės į maksimalų mėnesio NPD, A6 laukelis neturi būti užpildomas.
Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, užpildęs A6 laukelį, kartu su deklaracija turi pateikti ribotą
darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius įrodantį dokumentą.
22. Deklaracijos GPM314A priedo A7 laukelyje turi būti įrašoma nuo A1–A4 laukeliuose
nurodytų pajamų bendros sumos jas išmokėjusio asmens Lietuvoje išskaičiuota ir į Lietuvos
Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio bendra suma. Jeigu pajamas nenuolatiniam
Lietuvos gyventojui išmokėjęs asmuo nuo tokių pajamų neišskaičiavo pajamų mokesčio, A7
laukelyje turi būti įrašomas nulis.
23. Deklaracijos GPM314A priedo A8 laukelyje turi būti įrašoma nuo A1–A4 laukeliuose
nurodytų pajamų bendros sumos kito asmens savo lėšomis už nenuolatinį Lietuvos gyventoją į
Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio bendra suma. Jeigu kitas asmuo savo
lėšomis už nenuolatinį Lietuvos gyventoją nemokėjo pajamų mokesčio, A8 laukelyje turi būti
įrašomas nulis.
24. Deklaracijos GPM314A priedo A9 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, kai
nenuolatinis Lietuvos gyventojas už darbą Lietuvoje gavo su darbo santykiais susijusių pajamų,
kurioms pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio nuostatas taikomas MNPD, ir toks
gyventojas visą mokestinį laikotarpį neturėjo jam nustatyto riboto darbingumo, neįgalumo ar
specialiųjų poreikių.
A9 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį
užsienyje gautų apmokestinamųjų pajamų (išskyrus išmokas, mokamas pasibaigus arba nutraukus
gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų), nuo kurių užsienio
valstybėje, kurios nuolatiniu gyventoju yra laikomas asmuo, buvo sumokėtas pajamų mokestis, suma
(neatėmus užsienio valstybėje išskaičiuotų ir / arba paties gyventojo sumokėtų mokesčių). Jeigu
nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu užsienio valstybėje negavo tokių pajamų,
A9 laukelyje turi būti įrašomas nulis.
Kai A9 laukelis yra užpildytas (nurodyta pajamų suma arba įrašytas nulis), nenuolatinis
Lietuvos gyventojas kartu su deklaracija turi pateikti užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas
jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie per tą mokestinį laikotarpį, kurio
deklaracija teikiama, užsienyje gautas pajamas, nuo kurių į užsienio valstybės biudžetą buvo
sumokėtas pajamų mokestis. Jeigu per mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, nenuolatinis
Lietuvos gyventojas negavo pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis,
kartu su deklaracija jis turi pateikti užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių
administratoriaus šį faktą patvirtinantį dokumentą.
IV SKYRIUS
DEKLARACIJOS GPM314B PRIEDO UŽPILDYMAS
25. Deklaracijos GPM314B priede turi būti deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo
mokestiniu laikotarpiu gautos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos, vykdytos
Lietuvoje, A ir / arba B klasės pajamos (išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno (dividendus)), kurių
šaltinis yra Lietuvoje ir kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 straipsnio nuostatas yra
laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu.
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26. Deklaracijos GPM314B priede turi būti deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo
mokestiniu laikotarpiu gautos tokios su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos,
vykdytos Lietuvoje, pajamos:
26.1. valdybos ir stebėtojų tarybos nario pajamos (tantjemos) ir / arba pajamos už vykdytas
valdymo funkcijas (žymimos 44 pajamų rūšies kodu), gautos iš Lietuvos įmonių;
26.2. pajamos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą
(automobilį, kitą kelių eismo transporto priemonę, šaunamąjį ginklą ir kt.), jeigu šios rūšies daiktui
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (arba privalo
būti) registruotas Lietuvoje (žymimos 16 pajamų rūšies kodu), nesvarbu, iš kokio asmens jos gautos;
26.3. Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto (pastato, statinio, gyvenamojo būsto, žemės ir
kt.) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (išmainyto, perleisto už skolą) pajamos (žymimos
17 ir 18 pajamų rūšies kodais), įskaitant pajamas už perleistą nekilnojamąjį daiktą, priskirtą per
nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtui, nesvarbu, iš kokio asmens jos gautos;
26.4. Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto nuomos pajamos (žymimos 23 pajamų rūšies
kodu), nesvarbu, iš kokio asmens jos gautos;
26.5. sporto veiklos pajamos (žymimos 51 pajamų rūšies kodu), gautos iš Lietuvos ar
užsienio valstybės asmens už Lietuvoje vykdytą sporto veiklą;
26.6. atlikėjo veiklos pajamos (žymimos 52 pajamų rūšies kodu), gautos iš Lietuvos ar
užsienio valstybės asmens už Lietuvoje vykdytą atlikėjo veiklą;
26.7. iš Lietuvos asmenų gauti honorarai (žymimi 62 pajamų rūšies kodu);
26.8. iš Lietuvos asmenų gautos tokios palūkanos:
26.8.1. palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos
Respublikos vartojimo kredito įstatyme nustatyta tvarka, ir palūkanos už lėšas, suteiktas per
sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme nustatyta
tvarka (žymimos 55 pajamų rūšies kodu);
26.8.2. palūkanos už paskolas (žymimos 58 pajamų rūšies kodu);
26.8.3. kitos apmokestinamosios palūkanos, išskyrus žymimas 55, 58, 64 ir 67 kodais
(žymimos 59 pajamų rūšies kodu);
26.8.4. palūkanos už Lietuvos kredito įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių
sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 dienos (žymimos 64 pajamų rūšies kodu);
26.8.5. palūkanos už nuo 2014 m. sausio 1 dienos įsigytus ne nuosavybės vertybinius
popierius (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius), išskyrus
palūkanas, gautas iš darbdavio už jo išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už juos
darbdavys nenuolatiniam Lietuvos gyventojui moka didesnes palūkanas nei kitiems tų pačių
vertybinių popierių turėtojams (žymimos 67 pajamų rūšies kodu).
27. Deklaracijos GPM314B priedo 1 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos
gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar
Mokesčių mokėtojų registre. Šiame laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris
turi sutapti su deklaracijos 1 laukelyje nurodytu identifikaciniu numeriu.
28. Deklaracijos GPM314B priedo 2 laukelyje turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis,
kurio deklaracija teikiama. Įrašomas mokestinis laikotarpis turi sutapti su deklaracijos 2 laukelyje
nurodytu mokestiniu laikotarpiu.
29. Deklaracijos GPM314B priedo atskirose eilutėse turi būti įrašomi:
29.1. duomenys apie skirtingų rūšių pajamas;
29.2. duomenys apie tos pačios rūšies pajamas, gautas iš skirtingų asmenų;
29.3. duomenys apie kiekvieną parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje
registruotiną kilnojamąjį daiktą ir Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą ir duomenys apie iš
pardavimo / perleidimo gautas pajamas;
29.4. duomenys apie kiekvieno parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn Lietuvoje
registruotino kilnojamojo daikto ir Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto dalį ir duomenys apie iš
pardavimo / perleidimo gautas pajamas – kai pagal pardavimo sutartį buvo parduota tik dalis daikto
ir kai vienai parduoto / perleisto daikto daliai yra taikoma Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
nustatyta mokesčio lengvata, o kitai daliai ji netaikoma.
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30. Deklaracijos GPM314B priedo B1 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos
gyventojo mokestiniu laikotarpių gautų pajamų rūšies kodas, nurodytas Taisyklių 1 priede „Su darbo
santykiais nesusijusių ir ne individualios veiklos pajamų rūšių kodų, naudojamų užpildant
deklaracijos priedo GPM314B formą, sąrašas“.
31. Deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos
gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautų B1 laukelyje nurodytos rūšies pajamų, neatėmus išskaičiuoto
ar sumokėto pajamų mokesčio, suma.
Kai B2 laukelyje deklaruojamos pajamos už Lietuvoje registruotino kilnojamojo daikto arba
Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn (žymimos 16, 17
arba 18 pajamų rūšies kodu), B2 laukelyje turi būti nurodytos tokio daikto pardavimo pajamos,
neatėmus daikto įsigijimo kainos ir su tokio daikto pardavimu susijusių teisės aktuose nustatytų
privalomų mokėjimų.
Kai pagal tą pačią sutartį buvo parduoti / perleisti keli daiktai ir sutartyje nėra išskirta
kiekvieno daikto pardavimo / perleidimo kaina, tai už kiekvieno daikto pardavimą / perleidimą
nenuolatinio Lietuvos gyventojo gauta pajamų suma įrašoma pagal pardavimo metu daikto buvusią
tikrąją rinkos kainą (atskirų daiktų pardavimo pajamų suma turi sutapti su sutartyje nurodyta daikto
pardavimo bendra kaina).
Kai pajamas nenuolatinis Lietuvos gyventojas gavo už bendrosios jungtinės sutuoktinių
nuosavybės teise priklausantį turtą (nekilnojamojo turto nuomą, nekilnojamojo turto pardavimą ar
kitokį perleidimą nuosavybėn), tai, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.117 straipsnio
1 dalimi, laikoma, kad tokias pajamas gavo abu sutuoktiniai lygiomis dalimis (jeigu vedybų sutartyje
nenustatyta kitaip), todėl tokios pajamos per pusę deklaruojamos abiejų sutuoktinių.
Kai B2 laukelyje deklaruojamos 55, 64 arba 67 pajamų rūšies kodu žymimos palūkanos, B2
laukelyje turi būti įrašoma palūkanų suma, neatėmus pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą
palūkanoms taikytinos 500 eurų pajamų mokesčio lengvatos. Kaip turi būti apskaičiuojama
apmokestinamųjų palūkanų suma, pritaikius mokesčio lengvatą, paaiškinta Taisyklių 4 priede
„Pajamų mokesčio lengvata palūkanoms“.
32. Deklaracijos GPM314B priedo B3 laukelyje turi būti įrašoma nuo B2 laukelyje
nurodytos pajamų sumos jas išmokėjusio asmens išskaičiuota ir į Lietuvos Respublikos biudžetą
sumokėta pajamų mokesčio suma.
Jeigu mokestiniu laikotarpiu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui iš Lietuvos Respublikos
biudžeto buvo grąžinta nuo B2 laukelyje nurodytų pajamų susidariusi pajamų mokesčio permoka, iš
B3 laukelyje nurodytos pajamų mokesčio sumos tokia grąžinta permoka neturi būti atimta (gyventojui
mokestiniu laikotarpiu iki deklaracijos pateikimo dienos grąžinta pajamų mokesčio permokos suma
turi būti nurodyta deklaracijos 17 laukelyje).
Jeigu pajamų mokestis nuo B2 laukelyje nurodytų pajamų nebuvo išskaičiuotas, B3
laukelyje turi būti įrašomas nulis.
33. Deklaracijos GPM314B priedo B4 laukelyje turi būti įrašoma nuo B2 laukelyje
nurodytos pajamų sumos kito asmens savo lėšomis už nenuolatinį Lietuvos gyventoją į Lietuvos
Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma. Jeigu pajamų mokestis nuo B2 laukelyje
nurodytų pajamų nebuvo sumokėtas kito asmens lėšomis už nenuolatinį Lietuvos gyventoją, B4
laukelyje turi būti įrašomas nulis.
34. Deklaracijos GPM314B priedo B5–B7 laukeliai turi būti užpildomi tik tuo atveju, kai
deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos už Lietuvoje
registruotino kilnojamojo daikto arba Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto pardavimą ar kitokį
perleidimą nuosavybėn:
34.1. B5 laukelyje turi būti įrašomas parduoto / perleisto Lietuvoje esančio nekilnojamojo
daikto (ar jo dalies) unikalus numeris. Jeigu buvo parduotas / perleistas Lietuvoje registruotinas
kilnojamasis daiktas, B5 laukelyje tokio daikto numeris įrašomas tik tuo atveju, jeigu numeris jam
buvo suteiktas;
34.2. B6 laukelyje turi būti įrašoma parduoto / perleisto daikto įsigijimo kainos ir su
pardavimu / perleidimu susijusių teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų bendra suma.
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Su daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių teisės aktuose nustatytų
privalomų mokėjimų suma – tai atlygis notarui už notarinių su perleidimu susijusių veiksmų atlikimą,
atlyginimas valstybės įmonei Registrų centrui už savininko nuosavybės teisių patikrą, mokestis už
privalomą pastato energinio naudingumo sertifikavimą, valstybės rinkliava ir pan. Nenuolatinis
Lietuvos gyventojas privalo turėti privalomus mokėjimus pagrindžiančius dokumentus;
34.3. B7 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, jeigu Lietuvoje registruotino
kilnojamojo daikto ir Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo
nuosavybėn pajamoms yra taikoma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 28,
53 ir 54 punktuose nustatyta pajamų mokesčio lengvata (t .y. pajamos neapmokestinamos pajamų
mokesčiu).
Tokia pajamų mokesčio lengvata negali būti taikoma, jeigu Lietuvoje registruotiną
kilnojamąjį daiktą ir Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą nenuolatinis Lietuvos gyventojas pardavė
tikslinėje teritorijoje įregistruotam ar kitaip organizuotam vienetui ar gyventojui, kurio nuolatinė
gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje. Tikslinių teritorijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo
patvirtinimo“.
B7 laukelyje turi būti įrašomas mokesčio lengvatos kodas (šie kodai nurodyti deklaracijos
GPM314B priedo lapo apačioje):
34.3.1. skaitmuo 1, kai Lietuvoje esančiame gyvenamajame būste Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta
buvo trumpiau nei 2 metus, tačiau per 1 metus nuo būsto perleidimo nuosavybėn Lietuvoje arba kitoje
Europos ekonominės erdvės valstybėje buvo įsigytas kitas būstas, kuriame teisės aktų nustatyta tvarka
deklaruota gyvenamoji vieta (kai B1 laukelyje nurodytas 18 pajamų rūšies kodas);
34.3.2. skaitmuo 2, kai Lietuvoje esančiame gyvenamajame būste Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka buvo deklaruota gyventojo gyvenamoji
vieta ne trumpiau nei dvejus metus iki daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (kai B1
laukelyje nurodytas 18 pajamų rūšies kodas);
34.3.3. skaitmuo 3, kai Lietuvoje registruotinas kilnojamasis daiktas buvo išlaikytas
nuosavybėje trejus metus ar ilgiau (kai B1 laukelyje nurodytas 16 pajamų rūšies kodas);
34.3.4. skaitmuo 10, kai Lietuvoje esantis nekilnojamasis daiktas (įskaitant gyvenamąjį
būstą) buvo išlaikytas nuosavybėje dešimt metų ar ilgiau (kai B1 laukelyje nurodytas 17 arba 18
pajamų rūšies kodas).
35. Užpildžius deklaracijos GPM314B priedo kiekvieną lapą, lapo apačioje esančiuose
atitinkamuose laukeliuose turi būti įrašomos šio priedo lapo visų eilučių atskirų B2–B4 ir B6 laukelių
bendros sumos.
V SKYRIUS
DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS
36. Deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių
mokėtojo identifikacinis numeris Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų
registre. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas neturi šių kodų, prieš teikdamas deklaraciją, jis
privalo įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų
registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu
Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš
mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Tokiu būdu gautą mokesčių
mokėtojo identifikacinį numerį nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi įrašyti šiame laukelyje.
37. Deklaracijos 2 laukelyje turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis, kurio deklaracija
teikiama.
38. Deklaracijos 3 laukelyje lotyniškomis raidėmis turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos
gyventojo vardas (vardai) iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Jeigu įrašomi keli vardai,
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tarp jų turi būti paliekamas vienas tuščias langelis. Kai neužtenka langelių visiems vardams įrašyti,
tai antrojo ar trečiojo vardo rašomos tik pirmosios raidės.
39. Deklaracijos 4 laukelyje lotyniškomis raidėmis turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos
gyventojo pavardė (pavardės) iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Jeigu įrašomos kelios
pavardės, tarp jų turi būti paliekamas vienas tuščias langelis. Kai neužtenka langelių visoms
nenuolatinio Lietuvos gyventojo pavardėms įrašyti, antros pavardės rašoma tik pirmoji raidė.
40. Deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo turimo
elektroninio pašto adresas.
41. Deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, kurios rezidentu mokesčių
tikslais yra laikomas nenuolatinis Lietuvos gyventojas, dviejų raidžių kodas iš Taisyklių 6 priede
„Užsienio valstybių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“ pateikto Užsienio valstybių, teritorijų ir jų kodų
sąrašo, atitinkančio interneto Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt (Pradžia >
Klasifikatoriai > Klasifikatoriai > Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius) skelbiamą „Šalių,
teritorijų ir valiutų sąrašą, atitinkantį ISO standartą“.
42. Deklaracijos 7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo asmens
kodas ar kitas identifikacinis numeris, nurodytas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.
Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas neturi asmens kodo ar identifikacinio numerio, šiame
laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris (tarp
dokumento serijos ir numerio simbolių turi būti paliekamas vienas tuščias langelis).
43. Deklaracijos 8 laukelis turi būti pažymimas ženklu „X“, kai prie deklaracijos yra
pridedamas GPM314A priedas.
44. Deklaracijos 9 laukelis turi būti pažymimas ženklu „X“, kai prie deklaracijos yra
pridedamas GPM314B priedas.
45. Deklaracijos 10 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, kai prie deklaracijos yra
pridėtas GPM134B priedas. 10 laukelyje turi būti įrašomas prie deklaracijos pridėto GPM314B
priedo lapų skaičius.
46. Deklaracijos 11 laukelis turi būti pažymimas ženklu „X“, kai prie deklaracijos pridedama
gyventojo rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, išduota užsienio valstybės, kurios nuolatiniu
gyventoju yra laikomas deklaraciją užpildantis asmuo, mokesčių administratoriaus.
47. Deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašomas prie deklaracijos pridėtų dokumentų (pvz.,
įgaliojimo, užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinto dokumento apie užsienyje
gautas ir apmokestintas pajamas, ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius įrodančio
dokumento ir kt.) lapų skaičius.
48. Deklaracijos 13 laukelis užpildomas tik tuo atveju, kai nenuolatinio Lietuvos gyventojo
(kuris visą mokestinį laikotarpį neturėjo jam nustatyto riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų
poreikių) už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms pagal Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio nuostatas taikomas MNPD.
13 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautų
apmokestinamųjų pajamų suma. Ši suma apskaičiuojama, sudėjus nenuolatinio Lietuvos gyventojo
per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautų pajamų (išskyrus išmokas, mokamas pasibaigus
arba nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų), nuo
kurių užsienio valstybėje, kurios nuolatiniu gyventoju asmuo laikomas, buvo sumokėtas pajamų
mokestis, sumą (neatėmus užsienio valstybėje išskaičiuotų ir / ar sumokėtų mokesčių) ir
apmokestinamųjų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymą yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje, sumą (neatėmus
Lietuvoje išskaičiuotų ir / ar sumokėtų mokesčių). Į mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų,
kurių šaltinis yra Lietuvoje, sumą neturi būti įskaitomos pajamos, nuo kurių buvo sumokėtas mokestis
Lietuvoje, įsigyjant verslo liudijimą, ir Lietuvoje gautos pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendų),
palūkanos ir honoraras, nuo kurio nebuvo išskaičiuotas pajamų mokestis Lietuvoje, kadangi tokios
pajamos neapmokestinamos Lietuvoje pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas.
Nenuolatinis Lietuvos gyventojas metinių pajamų sumą apskaičiuoja, sudėdamas
deklaracijos GPM314A priedo A1–A4 laukeliuose ir A9 laukelyje nurodytų pajamų sumas,
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deklaracijos GPM314B priedo visų lapų visose eilutėse B2 laukeliuose nurodytas pajamų (išskyrus
sumas už parduotą daiktą ir palūkanas, kurioms taikoma mokesčio lengvata) sumas ir deklaracijos 15
laukelyje nurodytų Lietuvoje vykdytos registruotos individualios veiklos pajamų ir iš Lietuvos
vienetų gautų pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų) sumą.
Kai deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje yra nurodytos pajamos už Lietuvoje
registruotino kilnojamojo daikto arba Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto pardavimą ar kitokį
perleidimą nuosavybėn (žymimos 16, 17 arba 18 pajamų rūšies kodu), į gyventojo metines pajamas
turi būti įtrauktos tokio daikto pardavimo pajamos, atėmus daikto įsigijimo kainą ir su tokio daikto
pardavimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus. Kai deklaracijos GPM314B
priedo B2 laukelyje yra nurodytos 55, 64 arba 67 pajamų rūšies kodu žymimos palūkanos, į gyventojo
metines pajamas turi būti įtrauktos palūkanų sumos, atėmus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17
straipsnio dalies 20 punkte ir / arba 202 punkte palūkanoms nustatytą 500 eurų mokesčio lengvatą.
49. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu
laikotarpiu už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytino MNPD
suma, apskaičiuota Taisyklių 3 priede „Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD)
apskaičiavimas nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje 2019 metais gautoms pajamoms“
ir Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų
pajamų apskaičiavimas“ 3 punkte nustatyta tvarka. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas
mokestiniu laikotarpiu negavo su darbo santykiais susijusių pajamų Lietuvoje arba tokioms
pajamoms pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas netaikomas MNPD, 14 laukelyje
turi būti įrašomas nulis.
50. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašoma individualios veiklos per nuolatinę bazę
Lietuvoje nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautų / uždirbtų individualios
veiklos apmokestinamųjų pajamų (jeigu gyventojas vykdė individualią veiklą per nuolatinę bazę
Lietuvoje) ir iš Lietuvos vienetų gautų pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų) suma. Individualios
veiklos apmokestinamųjų pajamų sumą nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi įrašyti iš Metinės
nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje deklaracijos
FR0531 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-37 ,,Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos
gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir
jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Deklaracijos 15 laukelis užpildomas tik tuo atveju, kai nenuolatinio Lietuvos gyventojo
(kuris visą mokestinį laikotarpį neturėjo jam nustatyto riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų
poreikių) už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms pagal Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio nuostatas taikomas MNPD. Kai 15 laukelis neturi būti
užpildomas, jame turi būti įrašomas nulis.
51. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma nuo deklaracijos GPM314A priede ir
GPM314B priede nurodytų pajamų Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta tvarka
apskaičiuota gyventojų pajamų mokesčio suma. Gyventojų pajamų mokesčio suma apskaičiuojama
pagal Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų
pajamų apskaičiavimas“ 4 punkte pateiktas formules.
Kai deklaracija teikiama dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo, atsižvelgiant į Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas, ir prie deklaracijos yra pridedama
nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, išduota užsienio valstybės,
kurios nuolatiniu gyventoju yra laikomas asmuo, mokesčių administratoriaus, apskaičiuojant pagal
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą mokėtiną pajamų mokestį, į bendrą pajamų sumą neturi būti
įtraukiama palūkanų ir honoraro suma (kuri deklaruojama deklaracijos GPM314B priedo B2
laukelyje).
Jeigu prie deklaracijos yra pridedama nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo vietą
patvirtinanti pažyma, apskaičiuojant pajamų mokestį nuo deklaracijos GPM314B priede nurodytų
palūkanų ir honoraro sumos, turi būti pritaikomas Lietuvos su užsienio valstybe taikomoje dvigubo
apmokestinimo išvengimo sutartyje tokioms pajamoms apmokestinti nustatytas mokesčio tarifas.
Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse palūkanoms ir honorarams apmokestinti prie pajamų
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šaltinio nustatyti mokesčio tarifai yra pateikti Taisyklių 5 priede „Lietuvos dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutartyse nustatytų palūkanoms ir honorarams apmokestinti prie pajamų šaltinio taikytinų
mokesčio tarifų sąrašas“.
52. Deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinės
prievolės suma. Mokestinės prievolės suma apskaičiuojama, iš deklaracijos 16 laukelyje nurodytos
bendros apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos atėmus bendrą išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą.
Bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma apskaičiuojama, sudedant deklaracijos GPM314A
priedo A7 laukelyje nurodytą išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą ir deklaracijos GPM314B priedo
visų lapų visų eilučių B3 laukeliuose nurodytas išskaičiuotas pajamų mokesčio sumas.
Kai 17 laukelyje įrašytina apskaičiuota mokestinės prievolės suma yra neigiama, deklaracijos
17 laukelyje turi būti įrašomas minuso ženklas. Jeigu mokestinės prievolės suma yra lygi nuliui, 17
laukelyje turi būti įrašomas nulis.
53. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui iki
deklaracijos pateikimo dienos iš Lietuvos Respublikos biudžeto grąžinta pajamų mokesčio nuo
deklaracijoje nurodytų pajamų suma, kai gyventojas mokesčių administratoriui buvo pateikęs
Prašymo FR0464 formą, Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022
(DAS-2) formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 ,,Dėl Su tarptautinių dvigubo
apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR001423
(DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ arba Prašymo grąžinti (įskaityti)
permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu
Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo
(įskaitymo)“.
Jeigu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui iki deklaracijos pateikimo dienos iš Lietuvos
Respublikos biudžeto nebuvo grąžinta pajamų mokesčio nuo deklaracijoje nurodytų pajamų suma,
18 laukelyje turi būti įrašomas nulis.
54. Deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma nuo deklaracijos GPM314A priede ir / arba
GPM314B priede nurodytų pajamų bendros sumos paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo iki
deklaracijos pateikimo dienos į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma.
Atskirų rūšių pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas pateiktas Taisyklių 2
priede „Pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas“.
Sumokėti pajamų mokestį nuo mokestiniu laikotarpiu gautų B klasės pajamų, kurių šaltinis
yra Lietuvoje, nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo per 25 dienas nuo pajamų gavimo dienos (B
klasės pajamos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis deklaruojamas deklaracijos FR0459 formoje).
Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokesčio nuo deklaracijoje nurodytų pajamų
iki deklaracijos pateikimo dienos pats nemokėjo, 19 laukelyje turi būti įrašomas nulis.
55. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma pagal Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio
nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 8 punkte pateiktas
formules apskaičiuota nenuolatinio Lietuvos gyventojo į Lietuvos Respublikos biudžetą mokėtina
pajamų mokesčio suma arba iš Lietuvos Respublikos biudžeto jam grąžintina pajamų mokesčio suma.
Kai apskaičiuojama pajamų mokesčio suma su minuso ženklu, 20 laukelyje turi būti įrašomas minuso
ženklas. Kai apskaičiuota pajamų mokesčio suma yra lygi nuliui, 20 laukelyje turi būti įrašomas nulis.
Deklaracijos 20 laukelyje įrašyta teigiama didesnė už nulį suma (grąžintina pajamų mokesčio
suma ar jos dalis) nenuolatiniam Lietuvos gyventojui negrąžinama iš Lietuvos Respublikos biudžeto
tokiais atvejais:
– kai deklaracijos GPM314A priedo A7 laukelyje ir / arba GPM314B priedo B3 laukelyje
ir / arba deklaracijos 19 laukelyje įrašyta pajamų mokesčio visa suma ar jos dalis faktiškai nebuvo
sumokėta į Lietuvos Respublikos biudžetą arba
– kai deklaracijoje ir jos prieduose nurodyti neteisingi duomenys, arba
– kai kartu su deklaracija ir jos priedais nebuvo pateikti reikiami dokumentai.
56. Deklaracijos 21–23 laukeliai užpildomi tik tuo atveju, kai deklaracijos 20 laukelyje įrašyta
teigiama suma, didesnė už nulį. Deklaracijos 21–23 laukeliuose turi būti įrašomi banko, į kuriame
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esančią sąskaitą nenuolatinis Lietuvos gyventojas prašo grąžinti deklaracijos 20 laukelyje nurodytą
pajamų mokesčio sumą, duomenys:
56.1. 21 laukelyje turi būti įrašomas atsiskaitomosios sąskaitos numeris;
56.2. 22 laukelyje turi būti įrašomas banko kodas, S. W. I. F. T. banko kodas (BIC). BIC kodą
galima patikrinti adresu www.swift.com;
56.3. 23 laukelyje turi būti įrašomas banko pavadinimas.
57. Deklaracijos 24 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo
asmens kodas (identifikacinis numeris), kai deklaraciją už gyventoją užpildo ir pasirašo jo atstovas.
Popierinę deklaraciją atitinkamoje vietoje turi pasirašyti nenuolatinis Lietuvos gyventojas,
teikiantis deklaraciją, arba jo atstovas. Kai užpildyti ir pasirašyti deklaraciją įstatymų nustatyta tvarka
yra pavesta atstovui, ją pasirašyti ir nurodyti savo vardą bei pavardę turi atstovas.
Kai įstatymų nustatyta tvarka deklaraciją užpildyti ir pasirašyti yra pavesta atstovui, tai prie
deklaracijos turi būti pridedamas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas ar kitas atstovavimą
patvirtinantis dokumentas.
Elektronine forma teikiama deklaracija turi būti patvirtinta elektroniniu parašu arba kitu būdu,
nurodytu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu
Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, ir užtikrinančiu ją
pateikusio asmens tapatybę.
VI SKYRIUS
DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDŲ GPM314A, GPM314B
PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS
58. Deklaraciją kartu su Taisyklėse nurodytais dokumentais gali pateikti nenuolatinis Lietuvos
gyventojas arba jo įgaliotas asmuo.
59. Mokesčių administratoriui turi būti pateikiama tinkamai užpildyta Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) pateikta
šios deklaracijos forma, skirta užpildyti kompiuteriu.
60. Deklaracija mokesčių administratoriui gali būti pateikta tokiais būdais:
60.1. pateikta elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio
deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu
būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo
elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“;
60.2. tiesiogiai įteikta apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojui arba
darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį;
60.3. atsiųsta paštu į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją jos skelbiamu adresu arba į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokestinių
prievolių departamento Duomenų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.
61. Kai deklaracijoje nustatoma klaidų ir / arba prie deklaracijos nebuvo pridėti reikiami
dokumentai, nenuolatiniam Lietuvos gyventojui Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka
siunčiamas informacinis pranešimas ištaisyti klaidas ir patikslintą visiškai užpildytą deklaraciją ir /
arba dokumentus pateikti mokesčių administratoriui.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
62. Už deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą ar neteisingą duomenų į ją įrašymą
nenuolatinis Lietuvos gyventojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
______________

