
PRAKTINĖ ATMINTINĖ
NUOTOLINIS DARBAS: SĄLYGOS, ĮFORMINIMAS, MOKESTINIAI YPATUMAI,

KAI DARBUOTOJAS PER NUOTOLĮ DIRBA LIETUVOJE AR UŽSIENIO VALSTYBĖJE

Pasaulinei COVID-19 pandemijai keičiant nusistovėjusias Lietuvos ir daugelio pasaulio valstybių darbo santykių
tendencijas, akivaizdžiai populiarėja darbas nuotoliniu būdu. Verslo teisės advokatų profesinės bendrijos
“STRATEGUM Dargis ir partneriai” darbo teisės skyriaus specialistai pastaraisiais metais sulaukia ypač daug
klausimų susijusių su nuotoliniu darbu, jo įforminimo įpatumais, mokestiniais klausimais, kai darbuotojas darbą
per nuotolį visą, ar bent dalį darbo atliks ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėje. Vertinant šiuos ir susijusius
klausimus, darbo teisės specialistė Gabrielė Jančaitytė parengė ir dalinasi trumpa, koncentruota informacija -
DĖL NUOTOLINIO DARBO ĮFORMINIMO IR MOKESTINIŲ YPATUMŲ.

I DALIS - NUOTOLINIO DARBO ĮFORMINIMAS

TEISINIS PAGRINDAS IR NUOTOLINIO DARBO VIETA: nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma, atlikimo
būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį, visą arba dalį darbo laiko, su darbdaviu
suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, t. y. kitoje negu darbovietė yra, darbo sutarties šalims
priimtinoje ir sutartoje vietoje, naudojantis informacinėmis technologijomis (LR DK 52 str.). Teisės aktai
nenumato, ar darbas per nuotolį turi būti atliekamas (tik) Lietuvos Respublikoje, ar gali būti atliekamas ir
užsienio valstybėse, todėl laikytina, kad darbo santykių šalys dėl to gali laisvai susitarti. Visus susitarimus
rekomenduotina įforminti raštu.

TINKAMAS NUOTOLINIO DARBO ĮFORMINIMAS teisine prasme yra laikoma:

1. dvišalis rašytinis darbuotojo ir darbdavio Susitarimas dėl nuotolinio darbo;

2. arba darbuotojo rašytinis Prašymas dėl skyrimo dirbti nuotoliniu būdu ir atitinkamas Darbdavio
įsakymas (sutikimas) dėl darbuotojo skyrimo dirbti nuotoliniu būdu. Darbdavys turi teisę tenkinti arba
atsisakyti tenkinti tokį darbuotojo prašymą, t. y. darbuotojui raštu privalo būti nurodytas darbdavio
sprendimas. Tačiau teisės aktai numato, jog darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti
nuotoliniu būdu bent 1/5 viso darbuotojo darbo laiko, jei prašymą teikia: (1) darbuotojas, auginantis
vaiką iki 3 metų, arba (2) nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, (3) ar
darbuotojas, kuris vienas augina vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, arba (4) jei darbuotojas
tokį prašymą, pagrindžia sveikatos priežiūros įstaigos pateikta išvada apie jo sveikatos būklę;

3. pandemijai dėl COVID-19 keičiant nusistovėjusį tiesioginio ir nuotolinio darbo santykį darbo rinkoje,
ėmė populiarėti ir Nuotolinio darbo sutartys. Nors Darbo kodekse apskritai nėra įtvirtintas tokios rūšies
darbo sutarties variantas, tačiau darbuotojams ir darbdaviams, ypač besispecializuojantiems IT, Fintech
ir panašiose srityse, rodos patrauklus darbo atlikimo modelis, kai darbuotojas visą darbo laiką atlieka ne
darbdavio įmonės patalpose, bet nuotoliniu būdu - šalių suderintoje vietoje, kuri dažno pasirinkimo
atveju būna ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėje ar net keliose iš jų (tokių sutarčių sudarymo
atvejais ypač svarbu įvertinti su darbo atlikimu susijusius ypatumus, apie kuriuos plačiau II skyriuje).

SVARBU: be nurodytų nuotolinio darbo įforminimo galimybių, siekiant apsaugoti darbo santykių šalių interesus
nuo galimų ginčų bei norint sklandžiai organizuoti nuotolinį darbą - rekomenduojama tai užtikrinti ir vidinių
įmonės dokumentų pagalba. Darbdavys tuo tikslu turi teisę parengti bendrai visiems darbuotojams (ar tik
nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų grupei) (1) Nuotolinio darbo tvarką, taip pat (2) Informacinių ir
komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės tvarką, (3) Nuotolinio darbo vietos
reikalavimų aprašą ir panašaus pobūdžio dokumentus.

Rengiant minėtus vidaus dokumentus, reikšminga įvertinti nuotolinio darbo atlikimo iš užsienio valstybių ar
regiono specifiką, kadangi tam tikrose vietose gali būti svarbi galimybė izoliuotis nuo pašalinio triukšmo,
nepertraukiamas darbuotojo pasiekiamumas elektroninių ryšių priemonėmis darbdavio nustatytomis
valandomis ir pan. Parengus išsamius vidinius dokumentus, galima tikėtis, kad procesai vyks sklandžiau, o
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šalims pavyks išvengti ginčų - kadangi visi klausimai, atsakomybių sritys ir reikalavimai bus iš anksto aptarti ir
aiškūs. O kaip žinia, aiškumas palieka mažiau vietos teisinėms interpretacijoms galimo ginčo atveju.

II DALIS - MOKESTINIAI KLAUSIMAI, KAI NUOTOLINIS DARBAS ATLIEKAMAS LIETUVOJE ARBA UŽSIENIO VALSTYBĖJE

NUOTOLINIS DARBAS IR MOKESČIAI: darbdaviui vertinant nuotolinio darbo atlikimą mokestinių prievolių aspektu,
svarbu įvertinti (A) ar darbuotojas darbą nuotoliniu būdu atliks Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje bei
(B) ar nuotoliniu būdu priimamas dirbti darbuotojas yra Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Europos
ekonominės erdvės valstybės narės ar trečiosios užsienio valstybės pilietis, taip pat (C) ar visas darbas, ar tik
dalis jo bus atliekama per nuotolį.

1. Lietuvos pilietis ir Lietuvos teritorija: jei darbo sutartis yra sudaryta tarp Lietuvoje registruoto ir
veikiančio darbdavio bei darbuotojo, kuris yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, ir nuotolinis darbas būtų
atliekamas Lietuvoje, tokiu atveju taikoma įprasta darbo užmokesčio apmokestinimo tvarka, mokamos
VĮ „Sodra“ įmokos, privalomojo socialinio draudimo įmokos ir gyventojų pajamų mokesčio įmokos,
kurios mokamos Lietuvos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka;

2. Lietuvos gyventojas ir užsienio valstybės teritorija: jei darbo sutartis sudaryta su darbuotoju, kuris yra
Lietuvos gyventojas, tačiau nuotolinį darbą darbuotojas laikinai atliktų užsienio valstybėje, tokiu atveju
(1) jei pats darbdavys veiklos toje valstybėje nevykdys, registruoti buveinę ir mokėti toje valstybėje
mokesčius prievolė neturėtų kilti, tačiau turi būti tenkinama sąlyga, kad (2) toks darbuotojas per 1
(vienerių) metų terminą nepertraukiamai ar su pertraukomis, nepraleis toje užsienio valstybėje daugiau
kaip 183 kalendorines dienas. Jei bus minėtos dvi sąlygos, tai gyventojų pajamų mokestis nuo darbo
užmokesčio turėtų būti mokamas Lietuvoje, ir esant trumpalaikiam nuotoliniam darbui užsienyje taip
pat ir VĮ „Sodra“ įmokos bei privalomojo socialinio draudimo įmokos taip pat turėtų būti mokamos
Lietuvos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau labai rekomenduojama kiekvienu konkrečiu
atveju priimant sprendimus dėl darbuotojo darbo nuotoliniu būdu užsienyje, analizuoti Lietuvos
Respublikos su ta užsienio valstybe sudarytą ir taikomą dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir
tarptautinius teisės aktus dėl socialinio draudimo teisės taikymo, kad išvengti nesusipratimų;

3. Užsienio valstybės pilietis ir Lietuvos teritorija: jei nuotolinis darbas būtų atliekamas Lietuvoje, bet
darbo sutartis sudaroma su Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, ar
trečiosios užsienio šalies piliečiu, kuris nėra Lietuvos nuolatinis gyventojas (tačiau tinkamai pasirūpinta
leidimu dirbti ir, ar gyventi Lietuvoje), tokiu atveju darbo užmokesčio apmokestinimo tvarka turėtų būti
taikoma įprasta, kaip ir apmokestinant darbuotojo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, su darbo
santykiais susijusias pajamas, kurios mokamos Lietuvos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka;

4. Užsienio valstybės pilietis ir užsienio valstybės teritorija: jei nuotolinis darbas Lietuvoje registruotam
darbdaviui būtų atliekamas užsienio valstybėje, įdarbinant Europos sąjungos, Europos ekonominės
erdvės valstybės narės, ar trečiosios užsienio šalies pilietį, kuris nėra Lietuvos gyventojas, tokiu atveju
įprasta laikyti, kad tokio asmens darbo užmokestis yra gautas užsienio valstybėje ir darbo užmokestis
apmokestinamas toje užsienio valstybėje, pagal joje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tuo tarpu,
kurioje valstybėje turėtų būti mokamos VĮ „Sodra“ įmokos, priklausytų nuo Lietuvos sudarytų
tarptautinių susitarimų.

Siekiant tiksliai įvertinti tokį, su darbo santykiais susijusių susijusių socialinio draudimo įmokų
mokėjimą, kiekvienu konkrečiu atveju, būtina atsižvelgti į tai: (1) kokioje užsienio valstybėje užsienio
pilietis darbą Lietuvoje registruotam darbdaviui atliks nuotoliniu būdu bei (2) į tarp Lietuvos
Respublikos ir tos konkrečios užsienio valstybės sudarytos Dvigubo apmokestinimo išvengimo
tarptautinės sutarties sąlygas.

Pavyzdžiui, darbuotojui, užsienio valstybės piliečiui, dirbant nuotoliniu būdu Europos ekonominei
erdvei priklausančiose valstybėse, turi būti taikomos ES Reglamento (EB) Nr. 883/2004 nuostatos (žr.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX�02004R0883-20140101&from=L
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T#tocId14). Bendrai vertinant, toks darbuotojas gali arba jau turėti tam tikrą nustatytos formos
pažymėjimą, kad jam taikoma tos užsienio valstybės socialinio draudimo teisė - tokiu atveju Lietuvos
Respublikoje registruotas darbdavys, socialinio draudimo įmokas turės mokėti toje užsienio valstybėje,
kuri nurodyta minėtame pažymėjime. Arba darbuotojas gali Lietuvoje prašyti VĮ „Sodra“, kad jam būtų
taikoma Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisė, tokiu atveju įmokos būtų atliekamos Lietuvos
Respublikoje (žr. https://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-gyventojams/dirbantiems-
uzsienyje). Tačiau ar pastarasis atvejis yra galimas, taip pat reikia vertinti pagal Lietuvos ir tos
konkrečios, nuotolinio darbo atlikimo vietos, užsienio valstybės sudarytos sutarties dėl socialinio
draudimo teisės taikymo, nuostatas.

Kitais atvejais, kai (1) tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės nėra sudaryta dvigubo
apmokestinimo išvengimo sutartis ir (2) darbuotojas nėra Europos ekonominės erdvės valstybės narės
pilietis, dėl ko nėra taikomos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 nuostatos, gali būti neaišku kurioje
valstybėje reikia mokėti socialinio draudimo įmokas. Tokiais atvejais svarbu žinoti taisyklę, kad PSD
įmokas mokėti Lietuvos Respublikoje privalo Lietuvos piliečiai ir užsienio valstybių piliečiai, tik nuolat
gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Dėl to, Lietuvoje registruotam darbdaviui išmokant darbo užmokestį
(1) Lietuvos gyventojui išvykstančiam laikinai ar nuolat gyventi į užsienio valstybę, arba (2) užsienio
gyventojui už darbą atliekamą užsienio valstybėje, rekomenduotina pasidomėti tos užsienio valstybės
nacionalinės teisės reikalavimais ir, ar Lietuvoje registruotam asmeniui tokiu atveju nekyla prievolė
registruotis mokesčių mokėtoju toje užsienio valstybėje ir mokėti gyventojų pajamų mokestį, socialinio
draudimo įmokas ir sveikatos draudimo įmokas toje konkrečioje užsienio valstybėje.

PASTABA: nuotolinio darbo tema esame parengę kitų straipsnių, kuriose pateikiama informacija apie
nuotolinio darbo sąlygas, atsiskaitymo tvarką, darbuotojo turėtų išlaidų atlyginimo ir kitus klausimus.
Informaciją galite rasti šioje nuorodoje: http://strategum.lt/aktualu-verslui/atmintines-verslui/new-
blog-post-4/.

Informaciją parengė -
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“
darbo teisės specialistė Gabrielė Jančaitytė

Kilus klausimų, galite kreiptis –
gabriele@strategum.lt arba telefonu + 370 653 91902
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