
                                                                                                           

 

 

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos 

 

14. Pajamos – pozityviosios pajamos, priskiriamos Europos ekonominių interesų 

grupės pajamos, nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos 

įmokos (ar jų dalis), atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas 

teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita nauda pinigais ir 

(arba) natūra, išskyrus: 

 

 

            5) sumas (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę 

atitinkančiais santykiais, kompensuojamas gyventojo išlaidas), skirtas nakvynės, maitinimo, 

registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės išlaidoms padengti, jeigu šios išlaidos 

susijusios su teisės aktų nustatyta tvarka organizuojama gyventojo savanoriška veikla ar 

darbo funkcijomis arba individualia veikla 

             (Pagal 2011 m. birželio 22 d. GPMĮ 2 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XI -1501, įsigaliojo 

nuo 2011-08-01) 

 

 

Komentaras 

 

1.Gyventojo pajamomis nelaikomos sumos, kurios: 

- skirtos nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės išlaidoms 

(įskaitant išlaidas kelionės sveikatos draudimui, vizos mokesčiui bei civilinės atsakomybės 

draudimui kelionės laikotarpiui) padengti, ir 

- yra susijusios su teisės aktų nustatyta tvarka organizuojama gyventojo savanoriška veikla 

ar darbo funkcijomis arba individualia veikla, ir 

- yra kompensuojamos asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę 

atitinkančiais santykiais. 

2. Jeigu šiame punkte nurodytos sumos kompensuojamos asmens, susijusio su gyventoju 

darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, tai šioms kompensacijoms gali būti 

taikomos lengvatos, nustatytos GPMĮ 17 straipsnio 5 punkte (žr. GPMĮ 17 straipsnio komentarą). 

 

Pavyzdžiai 

 

1. Viešoji įstaiga (pelno nesiekiantis vienetas) padengia nuolatinių Lietuvos gyventojų 

(mokytojų) dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo seminare bei tobulinimosi kursuose išlaidas. 

Šio pelno nesiekiančio vieneto kompensuojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų patirtos 

dalyvavimo seminare ir kursuose, kelionės išlaidos yra nelaikomos šių gyventojų pajamomis, t. y. 

nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas, jeigu nuolatiniai Lietuvos gyventojai su šiuo pelno 

nesiekiančiu vienetu nėra susiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais ir šios 

išlaidos yra susiję su minėtų gyventojų darbo veikla. 

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nutarė iš kultūros ir sporto fondo rėmimo lėšų 

padengti muzikantų (nuolatinių Lietuvos gyventojų) dalyvavimo tarptautiniuose konkursuose 

išlaidas. Šiomis lėšomis bus kompensuojamos šių muzikantų nakvynės, maitinimo, kelionės 

išlaidos. 

Šiuo atveju išlaidos kompensuojamos asmens, nesusijusio su kompensacijos gavėjais darbo 

santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, o kelionė susijusi su šių atlikėjų darbo ar 
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individualia atlikėjų veikla, todėl šios kompensacijos nelaikomos konkurse dalyvaujančių 

menininkų pajamomis ir nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas. 

3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsiimantis individualia kūrybine veikla, vyksta dalyvauti 

užsienio vieneto X organizuojamame tarptautiniame seminare. Nuolatinis Lietuvos gyventojas 

dalyvauti yra pakviestas kaip žymus kūrėjas, o su seminarą organizuojančiu užsienio vienetu nėra 

susijęs darbo santykiais. Užsienio vienetas apmoka nuolatinio Lietuvos gyventojo nakvynės ir 

maitinimosi išlaidas. Šiuo atveju kompensuotos nakvynės ir maitinimo išlaidos nėra pripažįstamos 

gyventojo pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas. 

4. Nuolatinis Lietuvos gyventojas – biudžetinės įstaigos darbuotojas – vyksta į tarnybinę 

komandiruotę į užsienį. Komandiruotė yra susijusi su jo darbo veikla. Tarptautinė organizacija – 

priimančioji šalis – kompensuoja kelionės, nakvynės ir maitinimosi išlaidas. Šios tarptautinės 

organizacijos apmokamos kelionės, nakvynės ir maitinimosi išlaidos nėra pripažįstamos gyventojo 

pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas. 

5. Akcinė bendrovė padengia šios bendrovės valdybos narių (nuolatinių Lietuvos gyventojų) 

dalyvavimo parodoje išlaidas. Valdybos nariai su bendrove nesusiję darbo santykiais. Minėta 

paroda yra susijusi su akcinės bendrovės vykdoma veikla, o į parodą vykę valdybos nariai tiesiogiai 

dalyvauja bendrovės valdyme. 

Šios akcinės bendrovės kompensuojamos valdybos narių (nuolatinių Lietuvos gyventojų) 

patirtos dalyvavimo parodoje ir kelionės bei nakvynės išlaidos yra nelaikomos šių gyventojų 

pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas, kadangi gyventojai su šia bendrove nėra 

susiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, o padengtos išlaidos yra susiję su 

valdybos narių darbo veikla. 

6. Įmonė padengia nuolatinio Lietuvos gyventojo, su kuriuo yra sudariusi autorinę sutartį,  

dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo seminare išlaidas. Gyventojas nėra įregistravęs individualios 

veiklos ir su įmone nesusijęs darbo santykiais. Gyventojas vyksta į seminarą, kuris tiesiogiai susijęs 

su gyventojo teikiamomis paslaugomis įmonei pagal autorinę sutartį, t. y. susijęs su gyventojo darbo 

funkcijomis.  

Įmonė padengia gyventojo patirtas nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje 

bei kelionės (tarp jų ir kelionės draudimo) išlaidas. Kadangi gyventojas nėra susijęs su įmone darbo 

santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, o seminaras yra susijęs su gyventojo teikiamomis 

paslaugomis pagal autorines sutartis, todėl įmonės padengtos išlaidos nėra pripažįstamos gyventojo 

pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.   

7. Nuolatinis Lietuvos gyventojas – šokėjas, vykdantis individualią atlikėjo veiklą, kartu su 

kitais atlikėjais iš įvairių užsienio valstybių kviečiamas dalyvauti užsienio kompanijos rengiamuose 

koncertuose užsienio valstybėje. Individualią atlikėjo (šokėjo) veiklą vykdantis nuolatinis Lietuvos 

gyventojas su koncertų rengėju – užsienio kompanija nėra susijęs darbo santykiais. Užsienio 

kompanija koncertuoti į užsienio valstybę vykstančiam tokiam šokėjui už buvimo užsienio 

valstybėje laikotarpį, susijusį su koncertu, kompensuoja kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas. 

Kadangi individualią šokėjo veiklą vykdantis nuolatinis Lietuvos gyventojas su užsienio kompanija 

– koncertų rengėja nėra susijęs darbo santykiais, o minėtos išlaidos yra susijusios su šokėjo 

individualia veikla, užsienio kompanijos gyventojui kompensuotos kelionės, nakvynės ir 

maitinimosi išlaidos nėra laikomos gyventojo pajamomis (t.y. nėra gyventojo pajamų mokesčio 

objektas).  

8. Lietuvos įmonė organizuoja tarptautinį muzikos festivalį Lietuvoje, kuriame koncertuoti 

kviečia nenuolatinį Lietuvos gyventoją – operos solistą. Su šiuo atlikėju Lietuvos įmonė sudaro 

autorinę sutartį. Festivalio organizatorė į Lietuvą atvykstančiam operos solistui kompensuoja 

kelionės, nakvynės Lietuvoje ir maitinimo išlaidas. Kadangi į Lietuvą atvykstantis nenuolatinis 

Lietuvos gyventojas su Lietuvos įmone nėra susijęs darbo santykiais, o kompensuojamos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su tokio gyventojo įmonei pagal autorinę sutartį teikiamomis paslaugomis 

(t.y. susijusios su gyventojo darbo funkcijomis), Lietuvos įmonės šiam atlikėjui padengtos kelionės, 
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nakvynės ir maitinimo išlaidos nėra laikomos gyventojo pajamomis bei nėra gyventojo pajamų 

mokesčio objektas.      

3. Santykiai tarp savanorių ir savanorišką darbą organizuojančių asmenų ar organizacijų yra 

civiliniai teisiniai santykiai ir atitinkamos, su šia veikla susijusios kompetencijos nustatytos 

patvirtintuose teisės aktuose. Pagal GPMĮ nuostatas gyventojo pajamomis nelaikomos sumos, 

skirtos nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės išlaidoms padengti, 

jeigu jos susijusios su teisės aktų nustatyta tvarka organizuota gyventojo savanoriška veikla. Ši 

nuostata taikoma, kai paminėtos sumos mokamos ne tik pagal Lietuvos Respublikos, bet ir pagal 

užsienio valstybių teisės aktus, kurie reglamentuoja savanorišką veiklą. Lietuvoje santykius tarp 

savanorių ir savanorišką darbą organizuojančių asmenų ar organizacijų reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK). Vadovaujantis CK nuostatomis, savanoriška veikla 

yra grindžiama laisvu organizacijos ir savanorio tarpusavio susitarimu. Lietuvos Respublikos 

savanoriškos veiklos įstatymas (2011-06-22 įstatymas Nr. XI-1500) nustato savanoriškos veiklos 

ypatumus, tokios veiklos principus, savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus teises ir 

pareigas, savanoriškos veiklos organizavimo tvarką, savanorių draudimo ir savanoriškos veiklos 

išlaidų kompensavimo atvejus. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 patvirtintas Savanoriškos veiklos išlaidų 

kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas. Išvardytų teisės aktų nustatyta tvarka išmokėtos sumos, 

skirtos nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės išlaidoms padengti, 

nepripažįstamos gyventojo pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.  

 


