
 

NAUJOS GPM LENGVATOS FIZINIAMS ASMENIMS 

Nuo 2019 m. fiziniai asmenys savo apmokestinamąsias pajamas gali sumažinti iki 2 000 Eur suma, sumokėta už šias išlaidas: 

Išlaidų rūšis Kokios patirtos išlaidos įskaičiuojamos?* Kokios patirtos išlaidos neįskaičiuojamos? 
Dokumentai, 

pagrindžiantys patirtas 
išlaidas** 

   

• Sąskaita faktūra 

• PVM sąskaita 

faktūra 

• Pirkimo–pardavimo 

kvitas (FR0508) 

Pastatų ar kitų 
statinių apdailos ir 
remonto darbai 

Dažymas ir tinkavimas Naujo būsto statybos išlaidos 

Langų ir durų blokų montavimas Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas) 

Krosnies, šildymo katilo ar santechnikos remonto 
darbai 

Būsto remonto metu pirktos medžiagos 

Kiti panašaus profilio statybos darbai  
   

Lengvojo 
automobilio 
remonto paslaugos 

Automobilio mechaniniai, kėbulo darbai 
Automobilio techninė priežiūra (sezoninis padangų, 
tepalų, filtrų keitimas) 

Elektros įrangos, elektroninių įpurškimo sistemų 
remonto darbai 

Automobilio antikorozinis apdorojimas 

Purškimo ir dažymo darbai Automobilio poliravimas, valymas 

Automobilių dalių, sėdynių, priekinių stiklų ir 
langų, padangų ir kamerų remonto darbai 

Automobilio remonto metu pirktos detalės, 
priemonės, medžiagos 

   

Nepilnamečių vaikų 
priežiūros paslaugos 

Auklei už vaiko priežiūrą sumokėtos sumos Mokestis už privačius darželius / mokyklas 

Už vaiko priežiūrą mokyklos patalpose po 
pamokų valandų 

Vaikų žaidimų kambario mokestis, o ne vaikų 
priežiūros paslaugos jame 

Nuo 2019 m. fiziniai asmenys savo apmokestinamąsias pajamas gali sumažinti iki 1 500 Eur suma, sumokėta už: 
Papildoma II pakopos pensijų draudimo 
įmoka 

Papildoma įmoka į pensijų fondus, kai gyventojas moka didesnę nei 3 proc. pensijų kaupimo įmoką. Lengvata 
taikoma tik papildomai sumokėtų pensijų įmokų sumai. 

Gyvybės draudimo įmokos Įmokos už mokamą gyvybės draudimą. 

Įmokos į III pakopos pensijų fondus Gyventojo mokamos sumos į III pakopos pensijų fondus. 

* Šiuos darbus atlikti ir / ar paslaugas suteikti turi Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.  
** Plačiau apie dokumentų formas 

Pranešimą (PRC912) apie 2019 m. patirtas išlaidas gyventojas gali pateikti, kai turi paslaugos teikėjo išrašytą dokumentą apie suteiktą paslaugą bei 2019 m. sumokėjimą 
patvirtinančius dokumentus. 

Kiekvienas iš sutuoktinių gali sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas pateikdami tą pačią sąskaitą, jeigu jos suma viršija 2 000 Eur (nesvarbu, kurio vardu buvo 
išrašytas dokumentas). Abu sutuoktiniai pateikia atskirus pranešimus, pridėdami sąskaitą (-as). 

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/DOKUMENTAI%2C%20KURIAIS+GYVENTOJAS+TURI+PAGRĮSTI+TEISĘ%20Į%20GPM+LENGVATĄ/05aa9282-0e5a-49b2-91be-d610c1b759ac
https://www.vmi.lt/cms/formos?_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_formDate=1552635258814&p_p_id=stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_title=&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_code=PRC912&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_tax=&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_revision=false
https://www.countline.lt

