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DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATOS GYVYBĖS DRAUDIMO IR KITOMS ĮMOKOMS 
DEKLARAVIMO 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena,  
kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir 
susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2017 m. mokestiniu laikotarpiu 
(kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį, turi deklaruoti 
metines pajamas. 

Pasinaudoti GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata gali tie gyventojai, 
kurie  per mokestinį laikotarpį patyrė tokias išlaidas, t. y. 2017 metais mokėjo: 

1) gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje nustatyta, kad 
gyvybės draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus 
draudimo sutarties galiojimo terminui ir naudos gavėju draudimo laikotarpio pabaigoje yra: 

- pats gyventojas,  
- gyventojo sutuoktinis,  
- gyventojo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba) šeimoje), 
- iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė 

globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta 
nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,  

- iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa 
(rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė 
globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia). 

2) pensijų įmokas į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų turimus 
pensijų fondus pagal pensijų kaupimo sutartį, kurioje naudos gavėju kaupimo laikotarpio 
pabaigoje yra: 

- pats gyventojas, 
- gyventojo sutuoktinis,  
- iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė 

globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 
- iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa 
(rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia),  

3) už profesinį mokymą ir/ar studijas, kuriuos baigus įgyjama pirma atitinkama 
kvalifikacija, taip pat už pirmas mokslo doktorantūros bei meno aspirantūros (meno 
doktorantūros) studijas. 

Jei už studijas ar profesinį mokymą sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš 
kredito įstaigos paskola), tai iš metinių pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta  
šios paskolos dalis, 

4) palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam 
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būstui statyti arba jam įsigyti arba už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą). 
Bendra visų atimamų išlaidų (t. y. gyvybės draudimo įmokų, įmokų į pensijų fondus, 

palūkanų už kreditą būstui įsigyti ar statyti, už profesinį mokymą ar studijas sumokėtų įmokų) 
suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc. pajamų 
mokesčio tarifas, sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniais metais gautų pajamų atėmus GPMĮ 16 
straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas. 

SVARBU: Apskaičiuojant ir deklaruojant 2017 metų pajamas, taikoma naujovė — gyvybės 
draudimo įmokų ir/ar įmokų į pensijų fondus išlaidų suma bet kokiu atveju negali viršyti 2000 
eurų. Todėl tie gyventojai, kurie tokių įmokų 2017 metais sumokėjo daugiau nei 2000 eurų 
(atskirai ar bendroje sumoje), iš metinių pajamų galės atimti tik 2000 eurų sumą.  

Gyventojo metinės pajamos deklaruojamos, pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai 
(toliau – VMI) iki š. m. gegužės 2 d. tinkamai užpildytą Metinę pajamų deklaracijos GPM308 
formą (03 versija, toliau – Deklaracija), patvirtintą  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96.     

Šioje Deklaracijoje turi būti nurodomos visos per 2017 m. mokestinį laikotarpį gyventojo 
gautos pajamos (išskyrus neapmokestinamas pajamų mokesčiu, nurodytas Nedeklaruojamų 
neapmokestinamųjų pajamų sąraše), nuo jų išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis. Patirtas 
išlaidas gyventojas turi nurodyti Deklaracijos GPM308L priede „Gyventojo apmokestinamąsias 
pajamas mažinančios išlaidos“.  

Pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti gyventojui pagal jo iki š. m. gegužės 2 d. 
pateiktą 2017 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją, grąžinama iki 2018 m. 
liepos 31 d., o pateikus ją po š. m. gegužės 2 d., – per 90 dienų po jos gavimo VMI dienos. 

Pasitikslinti dėl galimybės susigrąžinti pajamų mokesčio permoką galima, užbaigus VMI 
elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) pildyti preliminarią deklaraciją, kurią VMI parengia 
pagal darbdavių ir kitų juridinių asmenų pateiktus duomenis apie gyventojams išmokėtas 
išmokas, nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį bei patirtas išlaidas, paskambinus į VMI Mokesčių 
informacijos centrą telefonu 1882 arba atvykus į atitinkamą apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos gyventojus aptarnaujantį padalinį. 
 
 
 
Teisės departamento direktorė                                                                           Rasa Virvilienė 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


