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DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ KILNOJAMOJO POBŪDŽIO DARBĄ 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
informuoja apie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) 2017-09-28  raštu Nr. SD-25-11433 
pateiktą Koordinacinės komisijos dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų aiškinimo ir 
bendros pozicijos formavimo (toliau – Koordinacinė komisija) 2017-09-05 posėdyje priimtą 
poziciją dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso  (toliau – Darbo kodeksas) 144 straipsnio 8 dalies 
nuostatų taikymo.    

Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalis nustato, kad darbuotojams, kurių darbas yra 
kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios 
padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali 
viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai 
darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos. 

Darbo kodekso  144 straipsnio 8 dalyje numatyta kompensacija mokama tik už faktiškai 
tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką, o dėl konkretaus kompensacijos dydžio darbo sutarties šalys 
sulygsta abipusiu susitarimu (arba kompensuojamas dydis gali būti įtvirtinamas kolektyvinėje 
sutartyje). Darbo kodeksas imperatyviai numato, kad tokių kompensacijų dydis negali viršyti 50 
procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, todėl dėl didesnio kompensacijos dydžio neturėtų 
būti susitariama. Šalys turi teisę tartis dėl kitų priedų ar priemokų, numatytų Darbo kodekso        
139 straipsnio 2 dalyje.  

Komisijos nuomone, nors Darbo kodeksas neišskiria padidėjusių išlaidų kompensavimo 
už darbą lauko sąlygomis, pagal bendrą pobūdį darbas lauko sąlygomis galėtų būti prilyginamas 
kilnojamojo pobūdžio darbui. Taigi tokia išmoka būtų laikoma išmokėta pagal Darbo kodekso 144 
straipsnio 8 dalį.  

Konsultacijas bei aktualią informaciją dėl Darbo kodekso šiuo metu galima rasti 
Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt skiltyje „Naujienos“. Pagal 
Valstybinės darbo inspekcijos priskirtą kompetenciją konsultacijos taip pat teikiamos telefonu      
(8 -5) 213 9772. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio      
1 dalies 5 punktu, Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio kompensacija, t. y. 
kompensacija, neviršijanti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą 
laiką, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.  
 
 
Teisės departamento direktorė       Rasa Virvilienė 
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