
 
Profesinio orientavimo projektas „Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros s÷km÷s link“ (Nr. EG-2013-196) 

Ši projektin÷ veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. 
Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos 
Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA 
 
Į(SI)DARBINIMO FORMOS 
 
Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, tod÷l jaunam žmogui lengva pasimesti ir 
susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Tod÷l pirmasis žingsnis darbo paieškos procese – 
įsidarbinimo galimybių bei formų tyrin÷jimas. 
 
Pagrindin÷s į(si)darbinimo formos gali būti tokios: 
� įdarbinimas pagal darbo sutartį 
� įdarbinimas subsidijuojant 
� įdarbinimas pagal autorinę sutartį 
� individuali veikla pagal pažymą 
� individuali veikla pagal verslo liudijimą 

 
Įdarbinimas pagal darbo sutartį 
LR Darbo kodekso XII skyriuje „Darbo sutartis“ yra reglamentuojamas darbo sutarties sudarymas, darbo 
sutarčių rūšys, darbo sutarties vykdymas, darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas.  
 
Darbo sutarties sąvoka apibr÷žiama LR Darbo kodekso 93 straipsnyje. Jame sakoma, kad darbo sutartis yra 
darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialyb÷s, 
kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darboviet÷je nustatytai darbo tvarkai, o 
darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mok÷ti darbuotojui sulygtą darbo 
užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teis÷s aktuose, 
kolektyvin÷je sutartyje ir šalių susitarimu. 
 
Sudarant darbo sutartį, darbuotojas ir darbdavys gali der÷tis, sukurti savo sąlygas, kurios būtų priimtinos 
abiems pus÷ms, tačiau kiekvienoje darbo sutartyje privaloma sulygti d÷l būtinųjų darbo sutarties sąlygų: 
darbuotojų darboviet÷s ir darbo funkcijų. Darbo sutartyje taip pat privaloma aptarti darbo apmok÷jimo sąlygą. 
Atskirose darbo sutartyse gali būti nustatomos ir kitos būtinosios sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos 
tokią darbo sutartį (susitarimas d÷l sutarties termino, sezoninio darbo pobūdžio ir kt.). Šalių susitarimu gali 
būti sulygstama ir d÷l kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai, kiti norminiai teis÷s aktai arba 
kolektyvin÷ sutartis nedraudžia jas nustatyti (išbandymo, profesijų jungimo, materialin÷s atsakomyb÷s ir kt.). 
 
Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Rašytin÷ darbo sutartis sudaroma dviem 
egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas 
darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. 
Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo supažindinti priimamą dirbti asmenį 
su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisykl÷mis, kitais darboviet÷je 
galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą. 
Darbuotojas privalo prad÷ti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutar÷ kitaip. 
 
Darbdavys priimdamas į darbą darbuotoją pagal darbo sutartį gali nustatyti išbandymo laikotarpį, tačiau šis 
laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 m÷nesiai. Darbdavys, jeigu jo netenkina darbuotojo rodomi rezultatai, iki 
išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją apie tai raštu įsp÷jęs prieš tris dienas ir nemok÷ti jam 
išeitin÷s kompensacijos. Per išbandymo terminą darbuotojas taip pat turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai 
raštu įsp÷jęs darbdavį prieš tris dienas. Kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, 
nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais, nustatytais LR Darbo kodekso XII skyriaus 
ketvirtame skirsnyje.  
 
Darbo sutartys gali būti: 
� neterminuotos; 
� terminuotos, laikinosios, sezonin÷s; 
� d÷l papildomo darbo, antraeilių pareigų; 
� su namudininkais; 
� patarnavimo darbams; 
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� kitos. 
 
Darbo sutartis paprastai sudaroma neapibr÷žtam laikui (neterminuota). 
 
Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne 
ilgiau kaip penkeriems metams. Neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra 
nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvin÷s sutartys. 
 
Sezonin÷ darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie d÷l 
gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip 
aštuoni m÷nesiai (vienas po kito einančių dvylikos m÷nesių laikotarpiu), ir yra įtraukti į sezoninių darbų 
sąrašą. 
 
Laikinoji darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip dviejų m÷nesių laikui. 
 
Darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darboviet÷je eis tam tikras 
papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą. Darbuotojas gali eiti 
antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darboviet÷je, jeigu to nedraudžia įstatymai ar kiti norminiai teis÷s 
aktai. Darbo sutarties d÷l antraeilių pareigų (darbo) ypatumus nustato Vyriausyb÷ ir kolektyvin÷s sutartys. 
 
Darbo sutartyje gali būti nustatyta, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją darbuotojas atliks namuose. Darbo 
sutarties su namudininkais ypatumus nustato Vyriausyb÷ ir kolektyvin÷s sutartys. 
 
Patarnavimo sutartis yra darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja teikti darbdaviui asmenines namų ūkio 
paslaugas. Šios rūšies darbo sutarties ypatumus nustato Vyriausyb÷. 
 
Darbo sutarčių su ūkininkų ūkių ir kitų žem÷s ūkio subjektų darbuotojais, specialiosios paskirties įmonių 
darbuotojais, kurių veikla gali sukelti šių įmonių veiklos sutrikimų, susijusių su itin sunkiomis pasekm÷mis 
žmon÷ms ir gamtai, taip pat sutarčių, sudaromų kitais įstatymų nustatytais atvejais, ypatumus šio Kodekso, 
kitų įstatymų nustatyta tvarka nustato kolektyvin÷s sutartys ir tų rūšių darbo sutartis reglamentuojantys 
norminiai teis÷s aktai. 
 
Darbo sutartis baigiasi: 
� ją nutraukus šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; 
� likvidavus darbdavį be teisių per÷m÷jo; 
� darbuotojui mirus. 

 
Darbo sutartis gali būti nutraukiama: 
� šalių susitarimu (Viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių 

susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per septynias dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai 
pasiūlymą nutraukti darbo sutartį) 

� su÷jus terminui (Su÷jus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo 
sutartį) 

� darbuotojo pareiškimu (Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo 
sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įsp÷jęs darbdavį ne v÷liau kaip prieš keturiolika dienų) 

� d÷l nuo darbuotojo nepriklausančių aplinkybių (Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo 
sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių m÷nesių laikui, jeigu jo darbo 
vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne d÷l darbuotojo kalt÷s tęsiasi ilgiau kaip 
trisdešimt dienų iš eil÷s arba jeigu ji sudaro daugiau kaip šešiasdešimt dienų per paskutinius dvylika 
m÷nesių, taip pat jeigu jam daugiau kaip du m÷nesius iš eil÷s nemokamas visas jam priklausantis 
darbo užmokestis (m÷nesin÷ alga) 

� darbdavio iniciatyva, kai n÷ra darbuotojo kalt÷s (Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu 
įsp÷jęs darbuotoją prieš du m÷nesius). Su darbuotojais, kuriems iki teis÷s gauti visą senatv÷s pensiją 
liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenys iki aštuoniolikos metų, invalidai, darbuotojai, auginantys 
vaikų iki keturiolikos metų, darbo sutartis gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo 
palikimas darbe iš esm÷s pažeistų darbdavio interesus. Darbuotojai apie atleidimą iš darbo turi būti 
įsp÷ti ne v÷liau kaip prieš keturis m÷nesius. 

� be įsp÷jimo (LR Darbo kodekso 136 straipsnyje numatytais atvejais) 
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Draudžiama įsp÷ti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo: 
� darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu, jo atostogų metu, išskyrus LR Darbo kodekso 136 

straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus; 
� darbuotoją, pašauktą atlikti tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos Respublikos piliečio 

pareigas, išskyrus LR Darbo kodekso 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus; 
� kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

 
Darbo sutartis negali būti nutraukta su n÷ščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta 
medicinos pažyma apie n÷štumą, ir dar vieną m÷nesį pasibaigus n÷štumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus 
šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus. 
2. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei n÷ra 
darbuotojo kalt÷s 
 
Nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva kai n÷ra darbuotojo kalt÷s, atleistam darbuotojui išmokama jo 
vidutinio m÷nesinio darbo užmokesčio dydžio išeitin÷ išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį 
stažą toje darboviet÷je: 
� iki dvylikos m÷nesių - vieno m÷nesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 
� nuo dvylikos iki trisdešimt šešių m÷nesių - dviejų m÷nesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 
� nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties m÷nesių - trijų m÷nesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 
� nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties m÷nesių - keturių m÷nesių vidutinio darbo užmokesčio 

dydžio; 
� nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties m÷nesių – penkių m÷nesių vidutinio darbo 

užmokesčio dydžio; 
� daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties m÷nesių - šešių m÷nesių vidutinio darbo užmokesčio 

dydžio. 

 
Naudingos nuorodos 
� http://www.darbosutartis.lt/ - Apie darbo teisę suprantamai. Konsultacijos darbo santykių 

srityje.  
� http://www.dskonsultacijos.lt/pages/informacija/darbo-sutartis.php - Apie darbo sutartį ir su ja 

susiję klausimai 
� http://www.vdi.lt/PdfUploads/JauniPirmasDarbas.pdf - Darbo santykiai. Kas žinotina prieš 

pradedant dirbti 
� http://www.vdi.lt/ - Valstybin÷s darbo inspekcijos internetin÷ svetain÷ 
� http://www.socmin.lt/index.php?-313716814 - Informacija apie darbo santykius 
� http://www.lrytas.lt/sroves/juristas/darbo-sutartis-kaip-neapsigauti.htm?p=3 - Darbo sutartis: 

kaip neapsigauti? Juristo komentaras 
 
Įdarbinimas subsidijuojant 
Įdarbinimu subsidijuojant siekiama pad÷ti įsitvirtinti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams ir 
įsp÷tiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, mokant darbdaviams subsidijas darbo užmokesčiui. 
Įdarbinimas subsidijuojant paprastai vykdomas sudarant su darbuotoju darbo sutartį.  
 
Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas reglamentuojamas LR Užimtumo r÷mimo įstatymo (Žin., 2006, 
Nr.73-2762; 2009, Nr. 86-3638; 2010, Nr. 71-3552) 24 ir 25 str., 2009 m. rugpjūčio 13 d. LR Socialin÷s 
apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-499 patvirtintu „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu“ (Žin., 2009, Nr. 98-4133; 2010, Nr. 85-4471). 
 
Įdarbinti subsidijuojant gali būti tik teritorin÷je darbo biržoje registruoti darbingo amžiaus asmenys. 
 
Daugiau apie įdarbinimą subsidijuojant Lietuvos darbo biržos puslapyje. 

 
Naudingos nuorodos 
� http://www.ldb.lt/TDB/Alytus/Paslaugos/Puslapiai/Idarbinimas_subsidijuojant.aspx - Apie 

įdarbinimą subsidijuojant Alytaus teritorin÷je darbo biržoje 
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� http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281280&p_query=&p_tr2= - 
Įdarbinimo subsidijuojant ir sąlygų ir tvarkos aprašas 

 
 
Įdarbinimas pagal autorinę sutartį 
Autorin÷ sutartis nuo darbo sutarties skiriasi tuo, kad asmuo dirbantis pagal darbo sutartį paklūsta 
darboviet÷je nustatytai tvarkai – darbuotojas su darbdaviu susitaria, kad darbuotojas įsipareigoja dirbti tam 
tikros profesijos, specialyb÷s darbą pagal nustatytas darboviet÷je tvarkas. Pagal autorinę sutartį susitariama 
d÷l darbo atlikimo ir perdavimo kitai šaliai, darbo vieta, būdas pasirenkamas paties autoriaus. 
Autorin÷ sutartis yra vienkartin÷ atlikti tam tikram darbui. Autoriui yra sumokama už atliktą darbą. 
 
LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 39 straipsnis sako, kad pagal autorinę sutartį viena šalis 
(autorius ar jo teisių tur÷tojas) perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno 
kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai 
šaliai (teisių per÷m÷jui ar licenciatui), o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba prad÷ti juo naudotis 
sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumok÷ti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. 
 
Pagal tą patį įstatymą autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia 
nors objektyvia forma išreikštas kūrybin÷s veiklos rezultatas. Taigi įdarbinimas pagal autorinę sutartį gali būti 
tik kokio nors originalaus kūrinio kūrimas ir jo perdavimas užsakovui.  

 
Naudingos nuorodos 
� http://www.autorines.lt/ - Autorinių sutarčių skaičiuokl÷ 
� http://www.galiudirbtisau.lt/pavyzdines-sutartys/autorine-sutartis - Praktiniai klausimai ir 

patarimai apie autorinę sutartį 
� http://www.delfi.lt/news/daily/law/kas-slypi-uz-autorines-sutarties.d?id=59900243 - Kas slypi 

už autorin÷s sutarties? 
� http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1003395 - Įmon÷ms ir organizacijoms apie autorines sutartis 
� http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleId=5643b6ff-5337-478c-9f69-68ab079c3d56 - 

Viskas apie autorines sutartis 
� http://www.easystart.lt/lt/kategorijos/finansai/mokesciai/autoriniu-sutarciu-mokesciai.html - 

Autorinių sutarčių mokesčiai 
� http://rekvizitai.vz.lt/dokumentu-pavyzdziai/kurinio-autorine-sutartis/ - Autorin÷s sutarties 

pavyzdin÷ forma 
 
Individuali veikla 
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra įtvirtinta viena iš gyventojų pajamų rūšių – 
individualios veiklos pajamos.  
 
Pagal GPMĮ 2 straipsnio 7 dalį individuali veikla suprantama kaip gyventojo vykdoma savarankiška 
veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonomin÷s naudos per tęstinį 
laikotarpį. Tai gali būti savarankiška bet kokio pobūdžio komercin÷ arba gamybin÷ veikla, įskaitant tą, kuria 
verčiamasi turint verslo liudijimą; savarankiška kūryba, profesin÷ ir kita panašaus pobūdžio savarankiška 
veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą; savarankiška sporto veikla; savarankiška atlik÷jo 
veikla.  
 
Gyventojas individualią veiklą gali vykdyti arba nustatyta tvarka įregistravęs individualią veiklą (toliau – 
individuali veikla pagal pažymą), arba įsigyti verslo liudijimą iš anksto sumok÷damas fiksuoto dydžio 
pajamų mokestį nuo pajamų, gautų iš tokios individualios veiklos. 
 
Gyventojai, vykdę individualią veiklą (tiek įregistravę individualią veiklą pagal pažymą, tiek įsigiję verslo 
liudijimą), privalo deklaruoti pajamas, pateikdami gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją GPM308. 
Individualios veiklos pajamos deklaruojamos GPM308V priede: 
� GPM308V priedo I dalyje deklaruojamos gyventojo, vykdančio individualią veiklą pagal pažymą, 

pajamos; 
� GPM308V priedo II dalyje deklaruojamos pajamos iš individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą. 
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Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, metines pajamų deklaracijas pateikti privalo ir tuo atveju, jeigu per 
mokestinį laikotarpį negavo pajamų iš registruotos individualios veiklos ar veiklos, vykdytos pagal verslo 
liudijimus. 
Individualios veiklos mokesčiai 
Individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant specifines apmokestinimo taisykles. 
 
Gyventojų pajamų mokesčio(GPM) tarifai, taikomi apmokestinant individualios veiklos pagal pažymą 
pajamas: 
� 5% - šis tarifas taikomas vykdant prekybą, gamybą ir (arba) daugumos paslaugų teikimą; 
� 15%- šis tarifas taikomas laisvųjų profesijų veikloms bei pajamoms iš vertybinių popierių (įskaitant 

pajamas iš išvestinių finansinių priemonių). 
 
Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 9% dydžio privalomojo sveikatos draudimo 
(PSD) įmokas nuo 50% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neat÷mus PSD ir VSD įmokų). PSD 
įmokas gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo sumok÷ti iki kalendorinių metų, 
einančių po to mokestinio laikotarpio, geguž÷s 1 dienos. 
Kas m÷nesį iki paskutin÷s m÷nesio dienos sumokamos 9% dydžio PSD įmokos nuo minimalios m÷nesin÷s 
algos, o pasibaigus metams iki kitų metų geguž÷s 1 d. perskaičiuojamos už pra÷jusius kalendorinius metus 
mok÷tinos PSD įmokos. Kas m÷nesį PSD įmokų neprivalo mok÷ti individualia veikla besiverčiantys 
gyventojai, kurie tuo pat metu dirba pagal darbo sutartis, valstyb÷s tarnautojai ir kiti pareigūnai arba 
apdraustieji valstyb÷s l÷šomis. 
 
Fiziniai asmenys, kurie vykdo individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, kas m÷nesį moka fiksuotas 9% 
minimaliosios m÷nesin÷s algos, galiojančios m÷nesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio 
PSD įmokas(nuo2013 m. sausio 1 d. nustatyta minimalioji m÷nesin÷ alga – 1000 Lt, tod÷l m÷nesin÷ PSD 
įmoka turi būti lygi 90 Lt (9% x 1000 Lt). 
 
Asmenims, kurie gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas arba (ir) 
patenka į apdraustųjų valstyb÷s l÷šomis sąrašą (Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 dalis) ir tuo pačiu metu 
įsigyja verslo liudijimą, PSD įmokos skaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, 
t. y. jie PSD įmokas už verslo liudijimą moka tik už tas kalendorinio m÷nesio dienas, kuriomis turi galiojantį 
verslo liudijimą. Dienos įmoka apskaičiuojama taip: kalendorinio m÷nesio įmokos dydis dalijamas iš to 
m÷nesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginama iš verslo liudijime nurodytų to m÷nesio dienų skaičiaus. 
 
Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 28,5% dydžio valstybinio socialinio 
draudimo įmokas (VSD) nuo 50% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neat÷mus PSD ir VSD 
įmokų). VSD įmokas gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo sumok÷ti iki kalendorinių 
metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, geguž÷s 1 dienos. 
PSD ir VSD įmokoms taikomos „lubos“, t.y. PSD ir VSD įmokų baz÷ kalendoriniais metais negali būti 
didesn÷ negu 48 Vyriausyb÷s patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. 2012 m. 
VSD ir PSD įmokos skaičiuojamos tik nuo pajamų sumos, kuri neviršija 48 draudžiamųjų pajamų dydžių per 
metus - 71424 Lt (48 x 1488 Lt). 
 
Vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimus gyventojai valstybinio socialinio draudimo įmoką 
moka 50% bazin÷s pensijos. Draudimo rūšis – pensijų socialinis draudimas tik pagrindinei pensijos daliai.  
 
LR juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą ir kurių atlygis per paskutiniuosius 12 
m÷nesių viršijo 155 000 Lt privalo pateikti prašymą įregistruoti juos PVM mok÷tojais. PVM mok÷tojais 
privalo užsiregistruoti ir jų kontroliuojami asmenys, jeigu jų visų bendras atlygis per 12 paskutiniųjų m÷nesių 
viršijo 155 000 Lt ribą, nors kiekvieno jų atskirai atlygis ir nesiekia 155 000 Lt. Apskaičiuojant 155000 litų ribą 
yra neįtraukiamas atlygis gautas iš ekonomin÷s veiklos, kuriai įsigyjamų prekių ir paslaugų PVM atskaita 
negalima, o taip pat atlygis gautas pardavus asmens ekonomin÷je veikloje naudotą ilgalaikį, gauti avansai ir 
atlygis gautas iš atsitiktinių, nebūdingų asmens ekonominei veiklai sandorių. 

 
Naudingos nuorodos 
� http://www.vmi.lt/lt/?itemId=101421 - Informacija apie individualią veiklą 
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� http://www.veiklosmokesciai.lt/apie-individualia-veikla/individualios-veiklos-mokesciai/ - 
Individualios veiklos mokesčiai 

� http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10831499 - PSD įmokos 2013 metais 
� http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10114519 - Valstybinio socialinio draudimo įmokos 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1014511 - LR asmenų, vykdančių ekonominę veiklą 

privalomas registravimas 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1014511- Informacija d÷l PVM mokesčio ir 

registravimosi PVM mok÷toju 
� http://www.vmi.lt/lt/?itemId=101340- Ar reikia registruotis PVM mok÷toju? (leidinys 

atsisiuntimui) 
� http://ksaveras.lt/iv_skaiciuokle/- Individualios veiklos mokesčių skaičiuokl÷ 
� http://www.sodra.lt/draudeju_portalas/draudimo_vykdymas/vykdantiems_idividualia_veikla- 

Informacija vykdantiems individualią veiklą 
� http://www.sodra.lt/pasikeitimai_2013- PSD pasikeitimai nuo 2013 m. sausio 1 d. 

 
Individuali veikla pagal pažymą Individuali veikla pagal verslo liudijimą 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas norintis užsiimti 
individualia veikla turi ne v÷liau kaip individualios 
veiklos vykdymo pradžios dieną VMĮ pateikti 
nustatytos formos (FR0792) prašymą įregistruoti 
individualią veiklą.  
 
Prašymo formą galima pateikti: 
� elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis per 

Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS); 
� asmeniškai atvykus į VMI skyrių; 
� klasikiniu paštu. 

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas nutraukia 
individualią veiklą, jis turi informuoti VMI prieš 5 
darbo dienas pateikdamas prašymo formąFR0792. 
 
Įregistravus gyventoją Mokesčių mok÷tojų registre, 
jam yra išduodama Nuolatinio Lietuvos gyventojo 
individualios veiklos vykdymo FR0468 formos 
pažyma. 
 
Pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet 
kokios gyventojo pajamos, kurias jis gavo, 
vykdydamas atitinkamos rūšies individualią veiklą 
(įskaitant šios veiklos pajamas, gautas ne pinigais), 
išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų 
pardavimo ir (ar) nuomos veiklą. Individualios 
veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, kurios 
gaunamos iš prekių pardavimo, paslaugų 
teikimo, pagamintos produkcijos realizavimo ir 
pan. 
 
Individualios veiklos pajamų gavimo momentu 
laikomas momentas, kai pajamos faktiškai 
gaunamos. Individualios veiklos pagal pažymą 
pajamos apmokestinamos 5 arba 15 proc. pajamų 
mokesčio tarifu (žr. Individualios veiklos mokesčiai).  
 
Individualios veiklos pajamos priskiriamos B klas÷s 
pajamoms. Pajamų mokestį nuo pajamų, pagal 
mokesčio mok÷jimo tvarką priskiriamų B klas÷s 
pajamoms, GPMĮ nustatyta tvarka deklaruoja, 

Individuali veikla gali būti vykdoma įsigyjant verslo 
liudijimą ir iš anksto sumokant fiksuoto dydžio 
pajamų mokestį nuo pajamų, gautų iš tokios 
individualios veiklos. 
 
Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam 
kalendorinių metų laikotarpiui, kuris negali būti 
ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos. 
Prekybos verslo liudijimai išduodami 
pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, 
skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis 
yra viena diena. 
Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai išduodami 
pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet 
ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau 
kaip 5 kalendorin÷ms dienoms, kurios neprivalo eiti 
paeiliui, t.y. gyventojas gali pasirinkti veiklą vykdyti 
bet kokias kalendorinių metų 5 dienas. 
 
Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas 
laikotarpiui trumpesniam nei iki metų pabaigos arba 
laikotarpiui su tarpais, sumok÷jus papildomą pajamų 
mokestį, gali būti pratęstas. 
Valstybin÷je mokesčių inspekcijoje įgyvendintas 
vieno langelio principas, tod÷l gyventojai d÷l verslo 
liudijimo įsigijimo gali kreiptis į bet kurią teritorinę 
VMI. 
 
Gyventojui, įsigyjančiam verslo liudijimą konkretus 
pajamų mokesčio dydis už verslo liudijimą 
apskaičiuojamas atsižvelgiant į ketinamos 
vykdyti veiklos trukmę, savivaldyb÷s tarybos 
patvirtintus atitinkamos veiklos, kuria gali būti 
verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotus 
pajamų mokesčio dydžius (tarifus) bei 
konkrečias verslo liudijimą įsigyjančiam 
gyventojui pritaikytas lengvatas jų trukmę. 
 
2012 ir v÷lesniems metams savivaldybių tarybų 
nustatytas minimalus fiksuoto pajamų mokesčio 
dydis apskaičiuojamas 12 MMA, galiojančių 
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apskaičiuoja ir sumoka pats jas gavęs gyventojas, 
mokestiniams metams pasibaigus pateikdamas 
metinę pajamų mokesčio deklaraciją. 
 
Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo 
įregistravęs individualią veiklą, privalo pateikti iki kitų 
metų geguž÷s 1 d. metinę pajamų mokesčio 
deklaraciją net ir tuo atveju, jeigu individualios 
veiklos pajamų negavo. 
 
Sporto ir atlik÷jų individualios veiklos pajamos, taip 
pat individualios veiklos pajamos, gautos už 
parduotą arba kitaip perleistą nuosavyb÷n nenukirstą 
mišką, apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą, 
gaunamos iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto 
per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos 
gyventojo per jo nuolatinę bazę, priskiriamos A 
klas÷s pajamoms. Šie subjektai, kaip mokestį 
išskaičiuojantys asmenys, išmok÷dami išmokas, 
privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumok÷ti į biudžetą 
pajamų mokestį. 
 
Pajamų mokestis mokamas nuo skirtumo, kuris 
gaunamas iš gautų ar uždirbtų individualios veiklos 
pajamų at÷mus leidžiamus atskaitymus. 
Nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi 
individualia veikla, leidžiamais atskaitymais 
laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai 
gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos 
pajamomis susijusios patirtos įprastin÷s šiai veiklai 
išlaidos. 
 
Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal 
pažymą, tvarkydami buhalterinę apskaitą, turi 
vadovautis Gyventojų, besiverčiančių individualia 
veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo 
liudijimus), buhalterin÷s apskaitos taisykl÷mis 
patvirtintomis LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 
d. įsakymu Nr. 1K-040 (Žin., 2003,Nr.18-785;Nr. 
2010, Nr.61-3022). Šios Taisykl÷s netaikomos 
ūkininkams ir gyventojams besiverčiantiems 
individualia žem÷s ūkio veikla. 
 
Gyventojas, vykdantis individualią veiklą turi pildyti 
Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų 
apskaitos žurnalą. Jei gyventojas, tvarkydamas 
buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą, jis gali 
nepildyti šių žurnalų, jei iš jo pildomų apskaitos 
registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti 
reikiamus duomenis. 

mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį 
laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 
1 d., sumai pritaikius mokestinio laikotarpio, kuriam 
įsigyjamas verslo liudijimas sausio 1 d. galiosiantį 
GPMĮ 6 str. 1 dalyje nurodytą pajamų mokesčio tarifą 
(t. y. apskaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip ir 2010 
metams). 
Pvz.: nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatytas 1000 Lt 
MMA dydis, tod÷l 2014 m. minimalus fiksuoto 
pajamų mokesčio dydis bus 1800 litų (jei 2013 m. 
spalio 1 d. MMA dydis bus 1000 Lt bei 2014 m. 
sausio 1 d. gyventojų pajamų mokesčio tarifas – 15 
procentų (1000x12x15 proc.). Vadinasi, 2014 m. 
mokestiniam laikotarpiui savivaldybių tarybos 
negal÷s šio dydžio nustatyti mažesnio nei 1800 litų. 
 
Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterin÷s 
apskaitos taisykl÷s, patvirtintos 2011 m. balandžio 
22 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-160 (Žin., 
2011, Nr. 49-2399). Šiose taisykl÷se nustatyta 
Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų 
apskaitos žurnalo (toliau − žurnalas) forma bei jo 
pildymo tvarka. 
 
Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos 
pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, 
veiklos pajamas ir išlaidas turi nurodyti žurnale, kurio 
forma pateikta min÷tų taisyklų priede. 

 
Naudingos nuorodos 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027667 -Individualios veiklos registravimas 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027672 - Individualios veiklos pajamos 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027674 - Leidžiami atskaitymai 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027682 - Buhalterin÷s apskaitos tvarkymas 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10144791 - Individualios veiklos pajamų deklaravimas 
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� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10826906 - Individualios veiklos, vykdomos pagal 
pažymą, ypatumai (leidinys atsisiuntimui) 

� http://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla - Svarbi ir aktuali informacija 
vykdantiems individualią veiklą 

� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027827 -Verslo liudijimo įsigijimas 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027828- Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, jo 

apskaičiavimas ir sumok÷jimas 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027835- Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teis÷s 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027843- Veikloje naudojami dokumentai 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027879- Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas 
� http://www.vmi.lt/cms/verslo-liudijimu-skaiciuokle12- Verslo liudijimo skaičiuokl÷ 
� http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10132736 - Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo 

atmintin÷ (leidinys atsisiuntimui) 
� http://www.vmi.lt/cms/turintiems-verslo-liudijima - Svarbi ir aktuali informacija turintiems verslo 

liudijimą 
 


