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1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį: 

„1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais 

laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos 

pajamomis susijusios nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos, jeigu 

šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos 

išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal šio Įstatymo nuostatas yra 

gyventojų pajamų mokesčio objektas. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia 

veikla per nuolatinę bazę, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai 

gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios nenuolatinio Lietuvos 

gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. 

2. Papildyti 18 straipsnį 21 dalimi: 

„21. Iš gyventojo, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems 

teisę teikti paramą, iš individualios veiklos pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas 

(išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui 

per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes 

kaip 40 procentų gyventojo individualios veiklos pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus 

neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų 

mokestinių laikotarpių nuostolius.  

Teikiant paramą ilgalaikiu materialiuoju turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio 

turto likutinei vertei. Teikiant paramą kitu turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto 

įsigijimo kainai. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma yra lygi šių paslaugų savikainai. 

Teikiant paramą panaudos teise perduodant ilgalaikį materialųjį turtą, paramos suma lygi 

apskaičiuotai šio turto nusidėvėjimo per laikotarpį, kurį paramos gavėjas jį naudojo, sumai.“ 

3. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 8 punktą: 

„8) išlaidos paramai, išskyrus šio Įstatymo 18 straipsnio 21 dalyje nustatytus atvejus, ir 

dovanoms, išskyrus dovanas darbuotojams; 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas  

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. ___________ d.  

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių 

mokestinių laikotarpių pajamas. 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 


