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DĖL IŠ GARANTINIO FONDO IŠMOKAMŲ SUMŲ PRISKYRIMO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU
NEAPMOKESTINAMOMS PAJAMOMS
Paaiškiname, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) iš Garantinio fondo gyventojams nuo 2020 m. sausio
1 d. išmokamos išmokos, skirtos kompensuoti darbuotojų negautas su darbo santykiais susijusias
pajamas, jų darbdaviams tapus nemokiems, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
Vadovaujantis GPMĮ1 17 str. 1 dalies 5 punkto nuostatomis, gyventojų pajamų mokesčiu
neapmokestinamos Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto
dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas
reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimuose.
Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio
darbo išmokų įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad Garantinio fondo lėšos naudojamos:
- šio įstatymo 3 str. 1 dalyje nurodytų darbdavių darbuotojų negautoms priskaičiuotoms su
darbo santykiais susijusioms sumoms, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo
įmokos, neviršijančios šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų dydžių;
- mokesčiams, nurodytiems MAĮ2 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį), kurie
skaičiuojami nuo darbuotojams priskaičiuotų sumų, mokėti.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. Fondo valdyba išmokas iš Garantinio fondo perveda į pačių
gyventojų, kuriems pagal Įstatymą jos priklauso, sąskaitas.
Atsižvelgiant į tai, kad:
- Garantinio fondo išmokų, kuriomis kompensuojamos darbuotojų negautos su darbo
santykiais susijusios pajamos, jų darbdaviams tapus nemokiems, mokėjimo tvarka ir jų dydis
reglamentuotas Įstatyme, ir
- Įstatyme nenumatyta Garantinio fondo lėšas naudoti gyventojų pajamų mokesčiui
mokėti,
Fondo valdybos Garantinio fondo lėšomis gyventojams (jų darbdaviams tapus nemokiems)
kompensuojamos negautos su darbo santykiais susijusios sumos laikytinos kompensacijomis,
kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 5 punktą neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
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