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Naudojami trumpiniai

 GPMĮ – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas,

 GPM – gyventojų pajamų mokestis,

 Deklaracija – metinė pajamų deklaracija,

 NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuojamas ir 

taikomas GPMĮ 20 straipsnyje nustatyta tvarka,

 PSD – privalomasis sveikatos draudimas,

 VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 

atitinkamų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei 

skaičiuoti (nustatomas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 

draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo 

įstatyme),

 SODRA - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
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Jūrininkų pajamų nustatymas

GPMĮ taikymo tikslais svarbu, ar pajamos 

gautos už darbą :

 laivo reiso metu;

 ne laivo reiso metu.
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Jūrininkų pajamų nustatymas 
(GPMĮ 14 straipsnis)

Laivo reisas - laivo kelionė iš vieno uosto į kitą, 

nesvarbu, ar laivas gabena krovinį arba keleivius, 

ar ne (į laivo reisą taip pat įskaitomas laikas, kurio 

reikia uoste kroviniui į laivą sukrauti ar iškrauti arba 

keleiviams įlaipinti ar išlaipinti. Į laivo reisą 

įskaitoma  žvejybos laivo kelionė nuo išplaukimo iš 

uosto iki pirminio žuvų pardavimo vietos); 
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Jūrininkų pajamų nustatymas 
(GPMĮ 14 straipsnis)

Jūrininkų pajamoms, gautoms už darbą laivo reiso metu, 
priskiriama:

 darbo užmokestis, įskaitant priedus ir priemokas;

 darbo užmokestis už laisvadienius, gautus už dirbtus viršvalandžius 
ir darbą švenčių bei poilsio dienomis;

 darbo užmokestis už kasmetines atostogas, suteiktas už darbo laivo 
reiso metu laikotarpį;

 piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, 
priklausančias už darbo laivo reiso metu laikotarpį;

 ligos pašalpos (jūrininkui susirgus laivo reiso metu, per kasmetines 
atostogas, priklausančias už darbo laivo reiso metu laikotarpį, per 
laisvadienius, gautus už dirbtus viršvalandžius ir darbą švenčių bei 
poilsio dienomis laivo reiso metu). 
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
Pajamos, gautos už darbą laivo reiso metu Pajamos, gautos už darbą ne laivo reiso metu

TAIP

Pajamos neapmokestinamos GPM.
NE

Ar darbo užmokestis gautas ES valstybėje narėje ar

valstybėje, su kuria sudaryta DAIS?

TAIP

Neapmokestinama, jeigu yra pateikti

įrodymai apie toje valstybėje gautas pajamas

ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio ar jam

tapataus mokesčio sumą.

NE

Ar darbo užmokestis gautas valstybėje, kuri įtraukta į

Tikslinių teritorijų sąrašą?

TAIP

Apmokestinama, taikant pajamų gavimo 

metu galiojantį GPM tarifą

NE

Apmokestinant gautą darbo užmokestį taikomas atskaitymo

metodas, jeigu pateikiami tos šalies mokesčio administratoriaus

patvirtinti dokumentai apie gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą

pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

Ar darbo užmokestis gautas Lietuvoje ar valstybėje, kuri

įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą?

TAIP

Apmokestinama, taikant pajamų gavimo 

metu galiojantį GPM tarifą

NE

Ar darbo užmokestis gautas ES valstybėje narėje ar

valstybėje, su kuria sudaryta DAIS?

TAIP

Neapmokestinama, jeigu yra pateikti įrodymai apie

toje valstybėje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą

pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

NE

Apmokestinant gautą darbo užmokestį taikomas

atskaitymo metodas, jeigu pateikiami tos šalies

mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai apie

gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio ar

jam tapataus mokesčio sumą.

Ar laivas registruotas EEE valstybės jūrų laivų registre?

ES – Europos Sąjunga

EEE – Europos ekonominė erdvė

DAIS – dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis

Tikslinės teritorijos



Jūrininkų pajamų apmokestinimas

Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės:

priklauso 27 EEE narės (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija,

Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija,

Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas,

Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija,

Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija) ir

Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas

Tikslinės teritorijos:

Andoros Kunigaikštystė, Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Azorų salos, Bahamų 

Sandrauga, Bahreino valstybė, Barbadosas, Belizas, Bermudų salos, Brunėjaus 

Darusalamas, Didžiosios Britanijos Mergelių salos, Dominikos Sandrauga, 

Džersis, Džibučio Respublika, Ekvadoro Respublika, Guernsis Sarkas Aldernis, 

Gibraltaras, Grenada, Gvatemalos Respublika, Honkongas, Jamaika, Jungtiniai 

Arabų Emyratai, Kaimanų salos, Kenijos Respublika, Kipro Respublika, Kosta 

Rikos Respublika, Kuko salos, Kuveito valstybė, Libano Respublika, Liberijos 

Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Macao, Maderos salos, Maldyvų 

Respublika, Maltos Respublika, Maršalo Salų Respublika, Mauricijaus 

Respublika, Meno sala, Mergelių salos (JAV), Monako Kunigaikštystė, 

Montserratas, Naujoji Kaledonija, Nauru Respublika, Niue, Olandijos Antilai, 

Panamos Respublika, Samoa Nepriklausomoji Valstybė, San Marino Respublika, 

Seišelių Respublika, Sent Kitso ir Nevio Federacija, Sent Pjeras ir Mikelonas, 

Sent Vinsentas ir Grenadinai, Šv. Elenos sala, Taičio sala, Turkso ir Caicoso 

salos, Tongos Karalystė, Urugvajaus Rytų Respublika, Vanuatu Respublika, 

Venesuelos Respublika.  
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas

Taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys

(toliau – DAIS):

Airija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, 

Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanijos ir 

Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė, Estija, Graikija, Gruzija, 

Indija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, JAV, Japonija, 

Jungtinė Karalystė, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, 

Kazachstanas, Kinija, Kipras, Korėja, Kroatija, Kuveitas, 

Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Makedonija, 

Meksika, Moldova, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, 

Prancūzija, Rumunija, Rusija, Serbija, Singapūras, 

Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, 

Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vengrija, Vokietija. 
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 17 str. 1 d. 45 punktas)

Jūrininkų pajamos, gautos už darbą laivo, įregistruoto

EEE valstybės jūrų laivų registre, reiso metu, pajamų

mokesčiu Lietuvoje neapmokestinamos.

Pavyzdžiai:

1. Jūrininko, kuris yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, 

gautos pajamos už darbą laivo reiso metu, kai laivas 

įregistruotas Vokietijos jūrų laivų registre, Lietuvoje 

neapmokestinamos pajamų mokesčiu, nes pagal 

GPMĮ 17 str. 1 d. 45 punktą priskiriamos 

neapmokestinamosioms pajamoms.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas 
(GPMĮ 17 str. 1 d. 45 punktas)

2.   Jūrininkas dirba Graikijos jūrų laivų registre 

įregistruotame laive, kurį išsinuomojo ir naudoja Bahamų 

Sandraugoje įregistruota įmonė. Jūrininko nuo už darbą tokio 

laivo reiso metu gautas darbo užmokestis, remiantis GPMĮ 

17 str. 1 dalies 45 punktu, neapmokestinamas pajamų 

mokesčiu Lietuvoje.  
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 17 str. 1 d. 45 punktas)

3. Jūrininkas dirba Kanados jūrų laivų registre 

įregistruotame laive, kurį pagal laivo nuomos be įgulos 

sutartį (bareboat charter) yra išsinuomojusi Lietuvoje 

įregistruota įmonė, todėl toks laivas laikinai yra 

įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. 

Jūrininkui nuo už darbą tokio laivo reiso metu gauto darbo 

užmokesčio nereikia mokėti pajamų mokesčio Lietuvoje, 

kadangi jo uždirbtos pajamos pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 45 

punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. 
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 17 str. 1 d. 45 punktas)

4.   Jūrininkas dirba su Bahamų Sandraugos vėliava 

plaukiojančiame laive. Laivo savininkas yra Danijoje 

įsikūrusi kompanija. Laivas yra registruotas Danijos jūrų 

laivų registre ir tuo pačiu metu laikinai įregistruotas 

Bahamų jūrų laivybos registre.

Nepriklausomai nuo to, su kokios valstybės vėliava 

plaukiojančiame laive jūrininkas uždirba pajamas, jeigu 

laivas yra registruotas EEE valstybės jūrų laivų registre, jo 

tokio laivo reiso metu gautos pajamos priskiriamos 

neapmokestinamosioms pajamoms. Pateiktu atveju, 

jūrininko laivo reisu gautos pajamos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 

45 punktą pajamų mokesčiu neapmokestinamos.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 37 str. 1 dalis)

 Jūrininkų iš užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva yra

sudariusi DAIS arba kurios yra ES narės, gautos

apmokestinamosios pajamos gali būti atleidžiamos

nuo pajamų mokesčio Lietuvoje, jeigu tokios pajamos

buvo apmokestintos jas išmokėjusioje valstybėje ir

jūrininkas turi tai įrodantį dokumentą.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 37 str. 1 dalis)

Pavyzdys
Laivas įregistruotas Antigvos ir Barbudos jūrų laivybos registre.
Jūrininkų darbdavys yra Ispanijos kompanija. Laivas perduotas
Ispanijos kompanijai pagal valdymo sutartį, kurios pagrindu kompanija
renka laivo įgulą, išmoka jūrininkams darbo užmokestį laivo reiso metu,
išskaičiuoja mokesčius pagal Ispanijoje galiojančius įstatymus.

Nors laivas nėra registruotas EEE valstybėje, tačiau jūrininkų
darbdavys yra Ispanijos kompanija (su Ispanija Lietuva yra sudariusi
DAIS), kuri moka jūrininkams atlyginimą ir sumoka privalomus
mokesčius Ispanijoje, tai jūrininkų gautos pajamos, gali būti pajamų
mokesčiu neapmokestinamos. Bet tik tuo atveju, jeigu jūrininkai pateiks
Deklaraciją ir dokumentus (originalą bei vertėjo patvirtintą šio
dokumento vertimą į Lietuvių kalbą) apie toje užsienio valstybėje (šiuo
atveju Ispanijoje) gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio
arba jam tapataus mokesčio sumą. Tokį dokumentą jūrininkui gali
išduoti jo darbdavys užsienio valstybėje (Ispanijos kompanija) arba tos
užsienio valstybės mokesčių administratorius.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 37 str. 1 dalis)

Pavyzdys
Laivas įregistruotas Libano jūrų laivybos registre. Jūrininkų darbdavys
yra Vokietijos kompanija, kuri renka laivo įgulą, išmoka jūrininkams
darbo užmokestį, išskaičiuoja mokesčius pagal Vokietijoje galiojančius
įstatymus.

Nors laivas nėra registruotas EEE valstybėje, tačiau jūrininkų
darbdavys yra Vokietijos kompanija (Vokietija yra ES valstybė), kuri
moka jūrininkams atlyginimą ir sumoka privalomus mokesčius
Vokietijoje, tai jūrininkų gautos pajamos, gali būti pajamų mokesčiu
neapmokestinamos, bet tik tuo atveju, jeigu jūrininkai kartu su
Deklaracija pateiks dokumentus apie toje užsienio valstybėje gautas
pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio arba jam tapataus
mokesčio sumą. Tokį dokumentą nuolatiniam Lietuvos gyventojui
(jūrininkui) gali išduoti jo darbdavys užsienio valstybėje (Vokietijos
kompanija) arba tos užsienio valstybės mokesčių administratorius.

17



Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 37 str. 2 dalis)

 Jūrininkų pajamoms, gautoms iš užsienio valstybių, su
kuriomis Lietuva nėra sudariusi DAIS ir kurios nėra
priskirtos Tikslinėms teritorijoms, Lietuvoje gali būti
taikomas atskaitymo metodas, jeigu tokios pajamos
buvo apmokestintos jas išmokėjusioje valstybėje ir
jūrininkas turi tos valstybės mokesčių administratoriaus
išduotą dokumentą.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 37 str. 2 dalis)

Pavyzdys
Jūrininkas 2018 m. gavo pajamų už darbą laive, registruotame Egipto
laivybos registre. Darbdavys – Egipto kompanija, kuri nuo jūrininko
pajamų išskaičiuoja pajamų mokestį pagal Egipto vidaus mokesčių
įstatymus.

Kadangi Egiptas nėra priskirtas tikslinėms teritorijoms, su šia
valstybe Lietuva nėra sudariusi DAIS, tai pasibaigus 2018 m., jūrininkas
galės iš pagal GPMĮ apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos atskaityti
užsienio valstybėje sumokėtą pajamų mokesčio ar jam tapataus
mokesčio sumą, jeigu kartu su Deklaracija mokesčių administratoriui
pateiks dokumentą apie Egipto valstybėje gautas pajamas ir nuo jų
sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 6 straipsnis)

Jūrininkų pajamos apmokestinamos pajamų
mokesčiu Lietuvoje, jeigu:

 yra gautos už darbą ne laivo reiso metu ir joms
netaikomos GPMĮ 37 str. 1 dalies nuostatos;

 yra gautos už darbą laivo reiso metu, kai laivas nėra
įregistruotas EEE valstybės jūrų laivų registre, ir kurioms
netaikomos GPMĮ 37 str. 1 dalies nuostatos.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
(GPMĮ 6 straipsnis)

Su darbo santykiais susijusioms pajamoms (taip pat ir 

jūrininkų), kurios pagal GPMĮ nuostatas apmokestinamos 

Lietuvoje, taikomas pajamų gavimo metu galiojantis (GPMĮ 6 

straipsnyje nustatytas) pajamų mokesčio tarifas:

 pajamoms, gautoms 2018 metais - 15 proc.

 Pajamoms, gautoms 2019 ir vėlesniais metais - 20 proc.  

pajamų sumai, neviršijančiai:

- 120 VDU (2019 m.)

- 84 VDU (2020 m.)

- 60 VDU (2021 m.)

Šiuos VDU dydžius viršijančiai sumai taikomas 27 proc. 

tarifas.
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Jūrininkų pajamų apmokestinimas
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Jūrininkų pajamų deklaravimas
(GPMĮ 27 straipsnis)

Nuolatinis Lietuvos gyventojas – jūrininkas 2018 metais, o

taip pat ir 2019 metais gautas darbo užmokesčio pajamas

privalo deklaruoti Lietuvoje, pateikdamas atitinkamų

metų Deklaraciją, jeigu tokia pareiga jam atsiranda pagal

GPMĮ 27 straipsnį.

 Pajamų neprivaloma deklaruoti, jeigu jos gautos iš

Lietuvos įmonės ir tokia pareiga neatsiranda pagal GPMĮ

27 straipsnį (pvz., dėl kitų deklaruotinų pajamų gavimo).

 Jei gautos užsienio valstybėje, tai privaloma deklaruoti

Deklaracijos pildymo taisyklėse nustatyta tvarka.
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Jūrininkų pajamų deklaravimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. visas (taip pat ir jūrininkų) 

privalomojo sveikatos draudimo įmokas 

administruoja vienas administratorius − SODRA. 

Todėl PSD įmokos, deklaruojant 2016 ir vėlesnių 

metų pajamas, Deklaracijoje nenurodomos.

Informaciją dėl PSD įmokų teikia SODRA, 

paskambinus telefonu Nr. 1883.
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Jūrininkų pajamų deklaravimas

Pavyzdžiai:

1. Jūrininkas 2018 m. dirbo Lietuvos jūrų laivų registre įregistruotame

laive, o darbo užmokestį gavo iš Vokietijos įdarbinimo kompanijos taip:

- už darbą laivo reiso metu – 15 000 eurų;

- už darbą ne laivo reiso metu – 1500 eurų (pajamų mokestis

neišskaičiuotas - dokumento neturi).

Šiuo atveju visas gautas darbo užmokesčio pajamas reikia deklaruoti

iki 2019 m. gegužės 1 d., 15 000 eurų sumą Deklaracijoje nurodant,

kaip neapmokestinamąsias pajamas, o 1 500 eurų sumą - kaip

apmokestinamąsias, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio

tarifas. Jeigu jūrininkas 2018 metais kitų apmokestinamųjų pajamų

nebus gavęs, tai nuo 1 500 eurų darbo užmokesčio sumos į Lietuvos

biudžetą pajamų mokesčio nereikės mokėti, nes pritaikius metinį NPD,

pajamų mokestis neapskaičiuojamas.
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Jūrininkų pajamų deklaravimas

2. Jūrininkas 2018 m. dirbo trečiųjų šalių (pvz., Egipto) jūrų laivų

registre įregistruotame laive ir iš Egipto kompanijos už darbą laivo

reiso metu gavo atlyginimą – 17 000 eurų, nuo kurio išskaičiuotas

pajamų mokestis – 2 000 eurų.

Šiuo atveju, jūrininko pajamos apmokestinamos, taikant atskaitymo

(kredito) metodą, todėl jūrininkas turės sumokėti 550 eurų ((17 000

eurų x 15 proc.) – 2000 eurų) pajamų mokesčio.

Deklaruojama Deklaracijos priede, kuris skirtas apmokestinamoms

pajamoms deklaruoti ir Deklaracijos priede, kuris skirtas Lietuvoje

atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) mokesčiui

apskaičiuoti.
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Jūrininkų pajamų deklaravimas

3. Jūrininkas 2019 m. dirba Tikslinėms teritorijoms priskiriamos

valstybės (pvz., Antigavos ir Barbudos) jūrų laivybos registre

įregistruotame laive. Jūrininko darbdavys yra Ispanijos kompanija, kuri

už 2019 m. jūrininkui išmoka darbo užmokestį 23 000 eurų, nuo kurio

pagal Ispanijoje galiojančius įstatymus išskaičiavo 5 000 eurus pajamų

mokesčio.

Šiuo atveju 2019 metais gautas pajamas jūrininkas turės deklaruoti

iki 2020 m. gegužės 1 d. Jeigu jūrininkas kartu su Deklaracija pateiks

dokumentą apie iš Ispanijos gautas pajamas ir nuo jų Ispanijoje

sumokėtą pajamų mokestį, tai tokios pajamos Lietuvoje nebus

apmokestinamos pajamų mokesčiu, taikant atleidimo metodą, ir turės

būti nurodomos Deklaracijos priede, skirtame neapmokestinamoms

pajamoms deklaruoti.

Tęsinys →
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Jūrininkų pajamų deklaravimas

Tęsinys

↓

Jeigu jūrininkas nepateiks dokumento apie Ispanijoje sumokėtą 

pajamų mokestį, tai tokios pajamos turės būti nurodomos 

Deklaracijos priede, skirtame apmokestinamoms pajamoms 

deklaruoti ir Lietuvoje bus apmokestinamos pajamų mokesčiu taip:

• 2019 metais iš Ispanijos gautų pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU 

(taikant VDU, nustatytą 2019 metams), apmokestinama 20 proc. 

pajamų mokesčio tarifu;

• pajamų dalis, viršijanti 120 VDU – taikant 27 proc. pajamų 

mokesčio tarifą.  
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Jūrininkų pajamų deklaravimas

Deklaracijoje apskaičiuota mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma
turi būti sumokėta į biudžetą iki Deklaracijos pateikimo termino įmokos
kodu – 1441.

 Mokestį galima sumokėti į bet kurią biudžeto pajamų surenkamąją 

sąskaitą. 

 Lėšų gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, 

juridinio asmens kodas (gavėjo kodas) 188659752.

 Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas bei kitus mokėjimų 

duomenis galima rasti VMI interneto svetainėje (www.vmi.lt), Apie 

VMI > Mokesčiai > VMI mokėjimų duomenys.

 Savarankiškai aktualią informaciją, apie mokesčių permokas bei 

prievoles ir delspinigius, galima pasitikrinti Mano VMI > Mokesčių 

mokėtojo kortelė > Apskaitos duomenys.



Teisės aktai

 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 2002-
07-02 Nr. IX-1007;

 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 
2,3,5,6,7,8,9,10,12,13-1, 16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 
straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18-1 
straipsniu įstatymas 2008-12-23 Nr. XI -111;

 Finansų ministro 2002-09-06 d. įsakymas Nr.277 „Dėl Jūrininkų už 
darbą laivo reiso metu gautų pajamų nustatymo tvarkos 
patvirtinimo“;

 2018 birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių 

pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335. 
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Registracijos į VMI seminarus būdai

Užsiregistruoti arba išsiregistruoti galima:

• elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje

https://www.vmi.lt/renginiai/

• telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.

E. seminarų įrašai skelbiami Renginių 

sistemoje.

https://www.vmi.lt/renginiai/
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Valstybinė mokesčių inspekcija 

primena, kad:

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių 
klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, 
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu 
www.vmi.lt.

Greičiausiai informatyvius atsakymus visais 
mokesčių klausimais gausite paskambinę
telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.

Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė 
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 
5 metus. 

http://www.vmi.lt/
http://vidinis.vmi.lt/lt/?itemId=10123547
http://vidinis.vmi.lt/lt/?itemId=10123547


Ačiū už dėmesį!

Gero vėjo!!!


