Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE
NUTARIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJV PAJAMV MOKESCIO ISTATYMO
NR. IX-1007 2,6,16,20,21 IR 27 STRAIPSNIV PAKEITIMO ISTATYMO NR. XI[-1335
2 rR 4 STRAIPSNTV PAKEITIMO ISTATYMO PROJEKTO NR. XrUp-3613
2019 m.

d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir
atsiZvelgdama
i LietuvosRespublikosSeimo valdybos2019 m. rugsejo25 d. sprendimoNr. SVS-1395 ,,Del istatymq projektq i5vadq" 3 punkt4, Lietuvos Respublikos Vyriausybe
nutaria:
1. Nepritarti Lietuvos Respublikosgyventojq pajamq mokesdioistatymo Nr. IX-1007 2,
6, 16, 20, 2l ir 27 straipsniqpakeitimo istatymo Nr. XIII-1335 2 ir 4 straipsniq pakeitimo
istatymo projekto Nr. XIIIP-3613 (toliau - {statymo projektas)nuostatoms,kuriomis siflloma
maLinti Lietuvos Respublikosgyventojqpajamq mokesdioistatymoNr. IX-1007 2, 6, 16,20,2I
ir 27 straipsniqpakeitimoistatymuNr. XIII-1335 (toliau - pakeitimoistatymas)numatyt4didinti
pajamqdydi (toliau - NPD) riboto darbingumoir neigaliemsasmenims2020
neapmokestinamqji
metq ir velesniemsmokestiniamslaikotarpiams,atsiZvelgdamai tai, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybe 2019 m. rugpjiidio 28 d. nutarimu Nr. 885 ,,Del Lietuvos Respublikosgyventojq
pajamq mokesdioistatymoNr. IX-I007 2, 6, 16,20,21 ir 27 straipsniqpakeitimo istatymoNr.
XIII-1335 4 ir 7 straipsniq pakeitimo istatymo projekto Nr. XIIP-3614" pritare Lietuvos
RespublikosgyventojqpajamqmokesdioistatymoNr. IX-1007 2,6, 16,20,21 ir 27 straipsniq
pakeitimo istatymoNr. XIII-1335 4 ir 7 straipsniqpakeitimo istatymoprojektui Nr. XIIIP-3614,
kuriame siDloma didinti pakeitimo istatyme nurodyt4 NPD, taikom4 riboto darbingumo ir
neigaliemsasmenims2020 metq ir velesniaismokestiniaislaikotarpiais.
2. Pntarti fstatymo projekto nuostatoms del progresinio tarifo padidinimo ir visoms
kitoms nuostatoms del maZesnio NPD augimo nustatymo 202A metams ir velesniems
mokestiniams laikotarpiams, tadiau, siekdama, kad priemus {statymo projektq nesumaZetq
pajamq riba, iki kurios taikomasNPD, pasi[lyti Lietuvos RespublikosSeimui, ivertinus {statymo
projekto 2 straipsnioI,2,4 ir 5 dalimis sifllomuspakeitimus:
2.1. fstatymoprojekto2 straipsnioI dalii5destyi taip:
,,1. Pakeisti4 straipsnio4 dali ir j4 i5destytitaip:
,,4. Pakeisti20 straipsnioI dali ir j4 i5destytitaip:
pajamq dydis (toliau - NPD) taikomastik su darbo santykiais
,,1. Neapmokestinamasis
arbajq esmgatitinkandiaissantykiaissusijusiomspajamoms.Metinis NPD (toliau - MNPD), jei
Sio straipsnio 6 dalyje nenustatytakitaip, negali buti didesnis negu 4 200 eury, jeigu gyventojo
metinespajamos(toliau - GMP) nevir5ija minimaliosios menesinesalgos, galiojusioseinamqjq
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kalendoriniqmetq sausio1 dien4,dvylikos dydZiq sumos.Kai GMP vir3ija minimaliosios
menesines
algos,galiojusioseinamqjqkalendoriniqmetqsausio1 dien4,dvylikos dydZiqsumQ,
MNPD, jeigu Sio straipsnio6 dalyje nenustatytakitaip, negali bflti didesnisnegu suma,
Gyventojui taikytinas MNPD : 4 200 - W

0ol7 x (GMP - dvylika minimaliosios

menesinesalgos,galiojusioseinamqjqkalendoriniqmetq sausioI dien4,dydZiq)."
2.2.lstatymo projekto2 straipsnio2 dali i5destytitaip:
,,2. Pakeisti4 straipsnio5 dali ir j4 i5destytitaip:
,,5. Pakeisti20 straipsnio2 dali ir j4 iSdestytitaip:
,,2. Jeigu Sio straipsnio6 dalyje nenustatytakitaip, NPD mokestiniulaikotarpiutaikomas
tokia tvarka:
1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jq esmg atitinkandiais santykiais susijusios
pajamosper menesinevir5ijaminimaliosios menesinesalgos,galiojusioseinamqjqkalendorinirl
metq sausioI dien4,vieno dydZio,taikomasmenesioNPD yra 350 eury;
2) gyventojui,kurio su darbo santykiaisarbajq esmgatitinkandiaissantykiaissusijusios
pajamos per menesi vir5ija minimaliosios menesinesalgos, galiojusioseinamqjq kalendoriniq
pagal 5i4 formulg:
metq sausioI dien4,vien4 dydi, taikytinasmenesioNPD apskaidiuojamas
Gyventojui taikytinasmenesioNPD : 350 - 82 0,17 x (gyventojo menesiosu darbo
santykiaisarbajq esmgatitinkandiaissantykiaissusijusiospajamos- minimaliosiosmenesines
algos,galiojusioseinamqjqkalendoriniqmetq sausio1 dienq,vienasdydis)."
2.3. fstatymoprojekto2 straipsnio4 dali i5destyi taip:
,,4. Pakeisti4 straipsnio7 dali ir j4 i5destlti taip:
,,7. Pakeisti20 straipsnioI dali ir j4 i5destytitaip:
pajamq dydis (toliau - NPD) taikomastik su darbo santykiais
,,1. Neapmokestinamasis
arbajq esmgatitinkandiaissantykiaissusijusiomspajamoms.Metinis NPD (toliau - MNPD), jei
Sio straipsnio6 dalyje nenustatytakitaip, negali biiti didesnisnegu 4 800 eury, jeigu gyventojo
metinespajamos(toliau - GMP) nevir5ija minimaliosios menesinesalgos, galiojusioseinamqjq
kalendoriniq metq sausio I dien4, dvylikos dydZiq sumos. Kai GMP virSija minimaliosios
menesinesalgos,galiojusioseinamqjqkalendoriniqmetq sausioI dien4,dvylikos dydZiq sum4,
MNPD, jeigu Sio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, negali b[ti didesnis negu suma,
apskaidiuota pagal 5i4 formulg:
Gyventojui taikytinas MNPD : 4 800 - W

0,18 x (GMP - dvylika minimaliosios

menesinesalgos,galiojusioseinamqjqkalendoriniqmetq sausio1 dien4,dydZiq)."
2.4. [statymoprojekto2 straipsnio5 dali i5destytitaip:
,,5. Pakeisti4 straipsnio8 dali ir j4 i5destytitaip:
,,8. Pakeisti20 straipsnio2 dali ir j4 i5destytitaip:
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,,2. Jeigu Sio straipsnio6 dalyje nenustatytakitaip, NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas
tokia tvarka:
1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jq esmg atitinkandiais santykiais susijusios
pajamosper menesinevir5ijaminimaliosiosmenesindsalgos,galiojusioseinamqiqkalendoriniq
metq sausioI dien4,vieno dydZio,taikomasm6nesioNPD yra 400 eurq;
2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jq esmg atitinkandiais santykiais susijusios
pajamos per menesi vir5ija minimaliosios menesinesalgos, galiojusioseinamqiq kalendoriniq
metq sausio I dien4,vien4 dydi, taikyinas menesioNPD apskaidiuojamaspagal 5i4 formulg:
Gyventojui taikytinas menesioNPD : 400 - €3

0118x (gyventojo menesio su darbo

santykiaisarbajq esmgatitinkandiaissantykiaissusijusiospajamos- minimaliosiosm€nesines
algos,galiojusioseinamqjqkalendoriniqmetq sausioI dienq,vienasdydis)."
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