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DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, 
PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

 
 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, 

kad Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA- 121 pakeistas 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-
96 ,,Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei 
tikslinimo taisyklių patvirtinimo“. 

Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo 
bei tikslinimo taisyklės:  

1. Nauja redakcija išdėstytas 1 priedas „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų 
sąrašas“, kurio III ir IV skyriuose pateikiamas sąrašas tų neapmokestinamųjų pajamų, kurios gali 
būti nedeklaruojamos gyventojo teikiamoje 2015 m. mokestinio laikotarpio Metinės pajamų 
deklaracijos GPM308 formoje (toliau – deklaracija).  

2015 m. mokestinio laikotarpio deklaracijoje, kitaip nei 2014 m. mokestinio laikotarpio 
deklaracijoje, nėra privaloma deklaruoti tokių pajamų: 

1.1) indėlių palūkanų už Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių kredito 
įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d.; 

1.2) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
(išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, 
išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, 
susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes 
palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai 
pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos; 

1.3) palūkanų už EEE valstybių vyriausybių, politinių ar teritorijos administracinių 
padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d.; 

1.4) pavėluoto mokėjimo palūkanų, numatytų atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją 
reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

1.1–1.4 papunkčiuose paminėtos palūkanos gali būti nenurodomos deklaracijoje, 
neatsižvelgiant į jų sumas; 

1.5) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su 
gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės 
vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su 
gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas 
negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), palūkanų už Lietuvos ir 
užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, 
vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių 
kredito įstaigose laikomus indėlius suma, neviršijanti 3 000 eurų per mokestinį laikotarpį, kai 
ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 
1 dienos. 
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Pastaba: kai 2015 m. mokestiniu laikotarpiu gauta tokių palūkanų suma yra didesnė kaip 
3 000 eurų, deklaracijoje turi būti įrašoma visa jų suma; 

1.6) žemės ūkio veiklos pajamų, gautų iš Lietuvos vienetų, jeigu šias pajamas gaunantis 
gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės 
mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju. 

Pastaba: gyventojas, nesantis PVM mokėtoju, privalo deklaruoti tas žemės ūkio veiklos 
pajamas, kurios 2015 m. mokestiniu laikotarpiu buvo gautos iš gyventojų ir/ar iš šaltinio 
užsienio valstybėje. PVM mokėtoju esantis gyventojas privalo deklaruoti visas per mokestinį 
laikotarpį uždirbtas pajamas iš žemės ūkio veiklos; 

1.7) ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, 
gautų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą 
(įskaitant gyvenamąjį būstą), įsigytą anksčiau kaip prieš 5 metus iki pardavimo ar kitokio 
perleidimo nuosavybėn. 

Pastaba: pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą, esantį 
užsienio valstybėje, neatsižvelgiant į išlaikymo nuosavybėje terminą, taip pat pajamos, gautos 
iš pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn už neišlaikytą nuosavybėje 5 metus Lietuvoje 
esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą, kuriame ne trumpiau kaip 2 metus 
buvo deklaruota gyvenamoji vieta) privalo būti deklaruojamos; 

1.8) anksčiau kaip prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto 
teisiškai registruotino kilnojamojo daikto, įregistruoto Lietuvoje, pardavimo ar kitokio 
perleidimo nuosavybėn pajamų, neatsižvelgiant į sumą; 

1.9) anksčiau kaip prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto 
teisiškai registruotino kilnojamojo daikto (įskaitant laikomą nekilnojamuoju daiktu pagal 
įstatymus), įregistruoto EEE (išskyrus įregistruotą Lietuvoje), pardavimo ar kitokio perleidimo 
nuosavybėn pajamų, kai jų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 3 000 Eur. 

1.10) loterijų laimėjimų, gautų iš Lietuvos vienetų; 
1.11) loterijų laimėjimų, kurių bendra suma (vertė) yra ne didesnė kaip 3 000 Eur, gautų 

iš EEE valstybių (neįskaitant gautų iš Lietuvos) vienetų, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta 
tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos; 

1.12) iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių 
nekilnojamaisiais daiktais, esančiais Lietuvoje, gautų dovanų; 

1.13) iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių 
pinigais gautų dovanų, kai bendra suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 500 Eur. 

Pastaba: išliko nuostata, kad dovanojimo būdu iš kitų asmenų (ne iš sutuoktinių, vaikų 
(įvaikių), tėvų (įtėvių) brolių, seserų, senelių, vaikaičių) gautos pajamos (pinigine ir nepinigine 
išraiška), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 500 Eur, gali būti 
nedeklaruojamos. 

2. Atsižvelgiant į nauja redakcija išdėstytą Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų 
sąrašą, atitinkamai patikslintos su tokiomis pajamomis susijusios Taisyklių nuostatos. 
Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašo III ir IV skyriuose kaip nedeklaruotinos 
2015 m. gautos neapmokestinamosios pajamos yra nurodytos pensijos, mokymo įstaigų 
studentų ir moksleivių stipendijos, teismo priteistas ar pagal sutartį gautas išlaikymas, įvairios 
pašalpos ir kitos neapmokestinamosios pajamos, kurių deklaruoti nebuvo būtina ir anksčiau. 

3. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016-01-01 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas 
administruos vienas administratorius - Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo 
įstaigos (pagal 2015 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-
1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-1984),Taisyklės papildytos 
paaiškinimais apie tai, kad sveikatos draudimo įmokos deklaruojamos ir į Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias 
sąskaitas sumokamos tik už mokestinius laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.  

Taisyklės taip pat patikslintos paaiškinimu, kad 2015 metų mokestiniu laikotarpiu žemės 
ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis praėjusių metų 
laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau EDV, žemės ūkio veiklą vykdančių 
asmenų kategorijoje privalomojo sveikatos draudimo įmokas už save privalo deklaruoti ir tuo 
atveju, kai tuo pačiu laikotarpiu buvo individualios įmonės savininkais, ūkinės bendrijos 
tikraisiais nariais ar mažosios bendrijos nariais (pagal VMI prie FM 2015-02-10 raštą Nr. (18.26-
31-1) RM-2281.  
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Teisės departamento direktorė      Rasa Virvilienė 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


