
ATMINTINĖ

DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR DIENPINIGIŲ APMOKESTINIMO POKYČIŲ

NUO 2020 M. SAUSIO 1 D.

Verslo  teisės advokatų profesinės bendrijos  „STRATEGUM Dargis  ir  partneriai“  parengė atmintinę dėl  darbdaviams ir
darbuotojams aktualių teisės aktų pakeitimų susijusių su darbo užmokesčio dydžiu, dienpinigių apmokestinimu, darbo
sutarčių sąlygų keitimu, įsigaliosiančių nuo 2020 m. sausio 1 d.

I Dalis – MINIMALI MĖNESINĖ ALGA IR MINIMALUS VALANDINIS ATLYGIS

Teisės akto pakeitimai: 2019 m. liepos 3 d. nutarimu (Nr. 669) Vyriausybė padidino šiuo metu galiojančią minimalios
mėnesinės algos (toliau - MMA) sumą nuo 555 EUR/1 mėn. iki 607 EUR/1 mėn. (neatskaičius mokesčių). Atitinkamai buvo
patvirtintas ir padidintas valandinis atlygis (toliau - MVA) iš 3,39 EUR/1 val. į 3,72 EUR/1 val. (neatskaičius mokesčių).

Procedūra, terminai: Vyriausybės nutarimu nustatyti pakeitimai įsigalios 2020 m. sausio 1 d., todėl dar iki 2019 m.
gruodžio mėn. pabaigos darbdaviams rekomenduojama atlikti reikiamus darbo sutarčių ir (jei yra) darbo apmokėjimo
aprašų (sistemų) pakeitimus, darbuotojus supažindinant pasirašytinai.

Darbo  sutarčių  pakeitimus  atliekant  2019  m.,  darbo  sutarties  pakeitimo sąlygose  dėl  aiškumo galima  nurodyti,  jog
pakeistos darbo sutarties sąlygos susijusios su darbo užmokesčio dydžiu įsigalios ir bus taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.

II Dalis – DIENPINIGIŲ APMOKESTINIMAS

Teisės  akto  pakeitimai: 2019  m.  spalio  16  d.  Vyriausybė  priėmė  nutarimą  (Nr.  1038),  kuriuo  didinama  darbo
užmokesčio riba, nuo kurios priklausys darbuotojo gaunamų dienpinigių apmokestinimas. Šie pakeitimai nuo 2020 m.
sausio 1 d. bus aktualūs apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą komandiruočių į užsienį dienpinigių
sumą (jos dalį).

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 5 p. nuostatas ir Komandiruočių
sąnaudų atskaitymo iš  pajamų taisyklės  (patvirtintas  Vyriausybės  nutarimu Nr.  99),  apskaičiuojant  apmokestinamąjį
pelną, iš gautų pajamų yra atskaitomos komandiruočių į užsienio valstybes sąnaudoms skirtos dienpinigių išlaidos (ar jų
dalis), kurios apskaičiuojamos remiantis darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio suma, galiojančiu Vyriausybės nustatytu
MMA ar MVA dydžiu, dauginamu iš Vyriausybės nustatyto 1,3 koeficiento1.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. didėja du rodikliai, kurie lems dienpinigių apmokestinimo pokyčius:

1. didinamos MMA (iš 555 EUR/1 mėn. į 607 EUR/1 mėn.) ir MVA (iš 3,39 EUR/1 val. į 3,72 EUR/1 val.) sumos;
2. didinamas Vyriausybės nustatytas 1,3 koeficientas, iš kurio dauginant darbuotojo darbo užmokestį nustatoma

dienpinigių apmokestinamoji/neapmokestinamoji dalis, t. y. koeficientas didinamas iš 1,3 į 1,65.

VMI prie FM atstovų aiškinimu, nuo 2020 m. sausio 1 d. dienpinigių apmokestinimui/neapmokestinimui bus
taikomos šios sąlygos2:

(1)  Visa  Komandiruočių  sąnaudų  atskaitymo  iš  pajamų  taisyklėse  (patvirtintose  Vyriausybės  nutarimu  Nr.  99)
komandiruotėms  į  užsienį  nustatyto  dydžio  dienpinigių  suma  bus  neapmokestinama,  jeigu:  darbuotojo darbo
užmokestis  bus lygus arba didesnis už 1001,55 EUR/1 mėn. (iki pakeitimų – 721,15 EUR/1 mėn.) arba valandinis
atlygis bus lygus arba didesnis už 6,138 EUR/1 val. (iki pakeitimų – 4,407/1 val.);

(2) Tuo atveju, jei darbuotojui nustatytas darbo užmokestis arba valandinis atlygis  bus mažesnis  už 1001,55 EUR/1
mėn.  arba 6,138 EUR/1 val.,  tai  pajamų mokesčiu  neapmokestinamų dienpinigių  suma bus ribojama,  t.  y.
pajamų mokesčiu  bus  neapmokestinama Komandiruočių  sąnaudų  atskaitymo  iš  pajamų  taisyklėse  (patvirtintose
Vyriausybės nutarimu Nr. 99) komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, kurios bendra suma per
1  mėn.  bus lygi  arba  mažesnė  nei  50  procentų  darbuotojui  nustatyto  1  mėn.  darbo  užmokesčio  suma
(pavyzdžiui, jei darbuotojo darbo užmokestis bus 700 EUR/1 mėn. neatskaičius mokesčių, tai jam mokama dienpinigių
suma bus neapmokestinama tuo atveju jei dienpinigių suma sudarys 700 EUR/2=350 EUR arba mažesnę sumą).

1 Dienpinigių apmokestinimo tvarką galite rasti VMI prie FM interneto puslapyje:
https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.7/-/asset_publisher/0OhS/content/dienpinigiu-apmokestinimas/
10174;jsessionid=5BCC3A279DC4EB3EACC5A319EDE2D4F1  

2 Su dienpinigių apmokestinimo pokyčiais suijusią aktualią informaciją galite rasti VMI prie FM skelbiamame pranešime: 

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-+31351/abb00da8-4111-44b2-9488-d1c4898e0dd3

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-+31351/abb00da8-4111-44b2-9488-d1c4898e0dd3
https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.7/-/asset_publisher/0OhS/content/dienpinigiu-apmokestinimas/10174;jsessionid=5BCC3A279DC4EB3EACC5A319EDE2D4F1
https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.7/-/asset_publisher/0OhS/content/dienpinigiu-apmokestinimas/10174;jsessionid=5BCC3A279DC4EB3EACC5A319EDE2D4F1


Pagal  LR  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  puslapyje  pateiktą  vertinimą,  dėl  nuo  2020  m.  sausio  1  d.
įsigaliosiančių pakeitimų, darbdaviai, siekdami, jog visa darbuotojui išmokama dienpinigių suma būtų neapmokestinta,
turės  nustatyti  ne  mažesnį  nei  1002  EUR/1  mėn.  darbo  užmokestį  arba  ne  mažesnį  nei  6,14  EUR/1  val.  atlygį
(neatskaičius mokesčių)3.

Procedūra, terminai:  nauja dienpinigių apmokestinimo tvarka įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d., todėl darbo sutarčių
pakeitimus  (su  komandiruojamais  darbuotojais  pasirašytinai)  rekomenduojama  atlikti  iki  2019  m.  gruodžio  mėn.
pabaigos.

2019 m. lapkričio 5 d., Kaunas, 

Informaciją parengė

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ darbo teisės ekspertė

Gabrielė Jančaitytė

Kilus klausimų, galite kreiptis – info@strategum.lt, gabriele@strategum.lt

arba +370 653 91902

3 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto puslapyje pateikiama aktuali, su dienpinigių apmokestinimo pokyčiais susijusi informacija:  

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/darbuotojai-vykstantys-i-komandiruotes-gaus-didesnes-ismokas-susirge-tape-tevais-neteke-darbo

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/darbuotojai-vykstantys-i-komandiruotes-gaus-didesnes-ismokas-susirge-tape-tevais-neteke-darbo

