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2 klausimas. Kaip susigr4Linti iS I5mokos i5skaiiiuotq ir ! biudiet4 sumok6t4 GPM?
2.1 klausimas. UZ kur! laikotarp! gr4Zinamas i5skaiiiuotas ir i biudZet4 sumok6tas

GPM?
Pagal Lietuvos Respublikos mokesdiq administravimo istatymo (Zin.2004,Nr. 63-2243,

toliau - MAD 87 str. 13 dali, jei atitinkamame mokesdio istatyrne nenusta$4a kitaip, mokesdio
permoka gali b8ti gr4Linta (iskaigaa), jeigu ji susidare ne anksdiau kaip per einamuosius ir prie5
juos einandius penkerius kalendorinius metus, - skaidiuojania atgal nuo iskaitymo dienos, o kai yra

mokesdio moketojo pra5ymas, - skaidiuoj ana atgal nuo Sio pra5yrno pateikimo dienos. Jei iki
pra5ymo pateikimo mokesdiq moketojas atlieka veiksm4 liudijanti tai, kad jis Zino apie mokesdio
permokos buvim4 minetas terminas skaidiuojamas nuo to veiksmo atlikimo dienos.

Taigi, tarkim, jei i5 I5mokos i5skaidiuotas GPM buvo i biudZet4 sunroketas 2005 metais. tai
buvEs statutinis valstybes tarnautojas 2005 metq GPM permok4 gales susigrqiinti 2005 m.,
2006 m., 2007 m.,2008 m., 2009 m. arba2010 m. pateikps arba patikslinEs savo 2005 metq pajamq
mokesdio deklaracij4.

Skaidiuojant mokesdio permokos (skirtumo) gr4zinimo senaties termin4 i mokesdiq
permokq gr4Zinimo (iskaitymo) senaties termin4 neiskaidiuojami kalendoriniai metai, krniais del
gr4Zintq (iskaitltt+) sumq vyko (vyksta) mokestiniai arba teisminiai gindai.

2.2 klausimas. Kas ir kokia tvarka gal6s susigr4Zinti i5 I5mokos i5skaidiuot4 ir !
biudZet4 sumok6t4 GPM, kai konkretaus buvusio statutinio valstybds tarnautojo atZvilgiu
nera priimtas administracinio teismo sprendimas?

2008 metais apskaidiuot4 ir i biudZet4 sumoket4 GPM buvgs statutinis valstybes tarnautojas
gali susigr4Zinti i5 savo buvusio darbdavio (mokesti i5skaidiuojandio asmens (toliau MIA)),
pateikgs jam pra5ymq gr4Zinti i5 i5mokos i5skaidiuotq ir i biudZet4 sumoket4 GPM. MlA, gavQs
buvusio statutinio vaistybes tarnautojo pra5ym4 graZifti i5 l5mokos i5skaidiuotq ir i biudZet4
sumoket4 GPM, gaies susigqlinti GPM i5 biudZeto, patikslinEs 2008 metq atitinkamo m€nesio,
kuri buvo deklaruotas ir I biudZet4 sumoketas i5 I5mokos i5skaidiuotas GPM, menesinp A klases
paj amq mokesdio deklaracij4 (FR05 72).

Ui penkerius kalendorinius metus einandius prie5 einamuosius metus, skaidiuojant nuo

iskaityrno, pra5ymo gr4Zinti (iskaityti) mokesdio permok4 pateikimo ar, kai mokesdiq moketojas
atlieka veiksm4 liudijanti tai, kad jis Zino apie mokesdio permokos buvim4, nuo to veiksmo
atlikimo dienos i5 l5mokos i5skaidiuotA ir i biudZet4 sumoket4 GPM gali susigrqlirrti buvqs
statutinis valstybes tamautojas apskrities valstybinei mokesdiq inspekcijai (toliau - AVMI) pateikqs
pirminE arba patikslint4 atitinkamq metq, kuriais buvo deklaruotas arba turejo buti dekiaruotas i5
I5mokos i5skaidiuotas GPM, Metinp pajamq mokesdio deklaracij4 (toliau - Dekiaracij{. Buvgs
statutinis valstybes tarnautojas pildydamas pirming arba patikslint4 atitinkamq metq Dekiaracij4:

- Deklaracijos priede, kuriame deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestini
laikotarp!, t.y. per kalendorinius metus, gautos apmokestinamosios pajamos, (t.y, GPM305P,
GPM302P arba FR0462P33) 01 pajamq ruSies kodu Zynnim4 apmokestinamrtriq pajamq sum4 trni
sumaZinti I5mokos suma, neatdmus i5 jos i5skaidiuoto GPM,

- Deklaracijos priede, kuriame deklaruojamos nuolatinio Lietuvos glventojo per mokestini
laikotarpi, t.y. per kalendorinius metus, gautos neapmokestinamosios pajamos, (t.y. GPM305N,
GPM302N arba FR0462N) turi deklaruoti iSmok4 i5skyrus atvejus, kai tokios pajamos pagal
Dekiaracij o s pildymo tai sykle s priskiriamo s prie nedeklaruoj amrl paj amq.

Kai buvps statutinis valstybes tarnautojas pateiks atitinkamq metq Deklaracija" bus
atliekamas automatinis Sios Deklaracijos duomenq ir Valstybines mokesdiq inspekcijos turimq
duomenq palyginimas. AtsiZveigiant I tai, kad bul'usio statutinio valstybes tarnautojo Deklaracijoje
pateikti duomenys nesutaps su MIA A klases pajamrl mokesdio dekiaracijose pateiktais
duomenimis, Deklaracija bus nukreipiama AVMI darbuotojams (toiiau - AVMI tyrejai) tirti.
Kadangi apmokestinamqiq pajamq suma bus maZesnd uZ MIA pateikt4 apmokestinamdrl pajamq
sum% o i5skaidiuota GPM suma, tiek nurodl'ta MIA, tiek deklaruota bur,'usio statutinio valstybes
tarnautojo, bus ta pati, A\MI tyrejas priims sprendim4 del nustatytrtr duomenq prie5taravimq
netvirtinti gr4Zintinos GPM permokos sumos, priskirdamas tokiam gyventojui status4 ,,Pateikti
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duomenis". Buvusiam statutiniam valstybes tarnautojui bus iSsiqstas informacinis prane5imas,
kuriame bus papra5lta pateikti Dekiaracijos duomenis pagrindZiandius dokumentus, arba inicijuoti
GPM mokestinl patikrinim4 fieigu yra pagrindas manyti, kad buvgs statutinis valstybes tarnautojas
paLeidlia mokesdiq istatymq reikalavimus).

Buvgs statutinis valstybes tarnautojas gavQs toki informacin[ prane5imq kuriame pra5oma
pateikti Dekiaracijos duomenis pagrindZiandius dokumentus, AVMI t1'rejui turi pateikti:

- dokument4 kuriame ai5kiai nurodya, kad buvgs statutinis valstybes tarnautojas atleistas
vTS 53 str. 1 d.4 punkto, TLRMS 55 str. I d.14 punkto, STTR 11 str. 1 d. 6 punkto, VSDS 22 str.
i d. 6 punkto, CKATS 10 str. I d.12 punkto ar TKDTMS 32 str. 2 d.4 punkto pagrindu,

- dokumenta (MIA laisvos formos paLym$, kuriame nurodoma i5moketos I5mokos suma ir
GPM suma, kuri4iS jam i5moketos I5mokos i5skaidiavo ir i biudZetq sumokejo MiA.

Jeigu buvusio statutinio valstybes tarnautojo AVMI tyrejui pateiki dokumentai pawirtina
Deklaracijoje pateiktq duomenq teisingum4 AVMI tyrejas priima sprendim4 patvirtinti
Dekiaracijoje nurody4 gr4Zintin4 GPM permokos sum4.

Si AVMI tyrejo sprendim4 patvirtinus asmeniui, koordinuojandiam tyrimus GYPAS
informacineje sistemoje, Deklaracrjoje nurody.ta GPM mokesdio permoka bus gr4Zinta i bulusio
statutinio valstybes tamautoj o s4skait4 banke.

Atkreipiame d6mes!, kad tokiais atvejais, kai buvps statutinis valstybes tarnautojas pateikia
patikslint4 Deklaracij4 gr4Zintina GPM suma bus skirtumas tarp patikslintos Deklaracijos
mokestines prievoles sumos ir anksdiau pateiktos Deklaracijos mokestines prievoles sumos. Be to,
jeigu anksdiau pateiktoje Deklaracijoje buvo gr4zintina suma, tai pateikus patikslint4 Deklaracij4
gr4Lintina suma bus skirtumas tarp patikslintos Deklaracijos gr4Zintinos sumos ir anksdiau pateiktos
Deklaracijos gr4Zintinos sumos, o ne visa patikslintos Deklaracijos gr4Zintina suma.

Tokiu atveju, jeigu vykdomas GPM patikrinimas, GPM permoka fieigu ji mokestinio
patikrinimo metu priskaidiuota) bur,'usiam statutiniam valstybes tarnautojui bus grqZinama MIA
87 str. 7 d.2 punkto nustatltais terminais ir tvarka.

Atkreipiame d6mes[, kad GPM turi buti gr4zintas tik tuo atveju, kai jis buvo i5skaidiuotas
ir i biudZet4 sumoketas nuo l5mokos.

2.3 klausimas. Kokia tvarka MIA, ir5'kdgs lsiteisdjusi administracinio teismo
sprendim4 arba savo noru gr4Zings ir i5 savo l65q sumokdjps buvusiam statutiniam valstybds
tarnautojui i5 I5mokos i5skaidiuot4 ir i biudZet4 sumokdt4 GPM, gali 5! mokest[ susigr4Zinti
arba sumaZinti Sia GPM permokos suma eiling GPM moketin4 sumq?

MIA noredamas susigraZinti i5 I5mokos i5skaidiuot4 ir i. biudZetq sumoket4 GPM, kuri jis
pagal administracinio teismo sprendim4 arba savo noru gr4iino buvusiam statutiniam valstybes
tarnautojui, privalo patikslinti atitinkamq metq atitinkamo menesio, kuri buvo dekiaruotas ir i
biudZet4 sumoketas i5 ISmokos i5skaidiuotas GPM, menesinq A klases pajamrl mokesdio deklaracij4
ir atitinkamq metq metinQ A kiases pajamq deklaracij4. Be to, vadovaudanniesi Valstybines
mokesdiq inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos vir5ininko 2004 m.
gruodZio 7 d. isakymu Nr. VA-186 patvirtintomis Mokesdio permokos (skirtumo) gr4Zinimo
([skaitymo) taisyklemis (Zin., 2004, Nr.180-6689), pateikti AVMI Pra5ymo gr4linti (iskaityti)
mokesdio permok4 (skirtumS FR0781 form4 (toliau - Pra5ymas) ir taip susigr4Zinti i biudZet4
sumoket4 GPM. Tuo atveju, kai MIA nori susigr4linti GPM, kuri jis pagal administracinio teismo
sprendim4 gr4Zino buvusiam statutiniam vaistybes tarnautojui, kartu su FR0781 forma
rekomenduojama pateikti isiteisejus! administracinio teismo sprendimq kuriuo MIA priteista
buvusiam statutiniam valstybes tarnautojui gr4Linti i5 I5mokos i5skaidiuot4 GPM, nes taip butq
supaprastinta ir pagreitinta GPM gr4Zinimo procediira.

AVMI padalinys, vykdantis kontroles funkcijas, gavQs toki MIA Pra5ym4 tures atlikti
mokestin! tyrim4 kurio metu nustatys, ar MIA pagrlstai pra5o gt4Linti GPM permok4 ir sura5ys
ataskait4 kurioje pateiks i5vad4del GPM gr4Zinimo.

MIA noredamas i5 I5mokos i5skaiiiuota ir i biudZeta sumok6ta GPM suma, kuri4 jis
pagal administracinio teismo sprendim4 arba savo noru gr4Zino buvusiam statutiniam valstybes
tarnautojui, susimaZinti eiline GPM mokEtina suma privalo patikslinti atitinkamq metq



atitinkamo mdnesio. kuri buvo deklaruotas ir i biudZetq sumoketas i5 i5mokos iSskaidiuotas GPM,
mdnesing A klases pajamq mokesdio deklaracij4 ir atitinkamq metq meting A klases pajamq
deklaracij4.

AtsiZveigiant i tai, kad tokiu atveju, kai MIA iS I5mokos i5skaidiuota ir i biudZet4 sumoketa
GPM suma nori susimaZinti eiiing GPM moketin4 sum% 1ta taikoma maLiau administravimo
procedr.rq, VMI rekomenduoja mokesti MIA ne susigr4Zinti i5 I5mokos i5skaidiuot4 ir i biudZet4
sumoket4 GPM sum4 o Sia GPM suma sumaZinti eilinE GPM moketin4 sum4.

Atkreipiame ddmes!, kad tokiu atveju, kai MIA nori susigrqZintr i5 I5mokos i5skaidiuot4 ir i
biudZet4 sumoket4 GPM, kuri jis pagal administracinio teismo sprendimq gr4Lino buvusiam
statutiniam valstybes tarnautojui, GPM gr4Zinamas neatsiZvelgiant I tai, kada jis buvo iskaitytas,
kada buvo pateiktas praiymas gralirrti (iskaityti) mokesdio permokq ar kada mokesdiq moketojas
atliko veiksm4 iiudijantitai, kad jis Zino apie mokesdio permokos buvim4.t.y. Siuo atveju reiketq
vadovautis Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo 1Zin., 7999, Nr. 13-308)
14 str. 1 dalimi, pagal kuri4 isiteisejgs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi
visoms valstybes institucijoms, pareigunams ir tarnautojams, [monems, istaigoms, orgatizacijoms,
kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi buti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje.
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