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LENGVASIS AUTOMOBILIS ĮMONĖJE

Pajamos 
natūra

Kaip įrodyti, kad vadovas negauna pajamų?

Ar visada VMI apskaičiuoja pajamas natūra?

konkretūs atsakymai 
apie tarnybinius 
automobilius

Kaip apskaičiuoti mažiausias pajamas natūra?

7
Ar visiems reikia pildyti kelionės lapus?

Kuriais atvejais galima neskaičiuoti?

Kada apskaičiuojami didžiausi mokesčiai?

Ar akcininkui skaičiuojamos pajamos natūra?
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Šią	atmin)nę	Jums	paruošė	MERITS	mokesčių	patarėjų	komanda.	Publikacija	-	2018	m.	birželis.  
 
Automobilis	–	tai	premija,	kompensacija	už	ilgą	kelionę	į	darbą	ar	darbuotojo		išsiderėta	atlyginimo	
paketo	dalis.	Automobilis	gali	bū)	nupirktas,	perkamas	lizingo	(išperkamosios	nuomos)	būdu,	
nuomojamas	net	iš	pa)es	darbuotojo	ar	naudojamas	panaudos	būdu.	Visais	atvejais	skaičiuojamas	
papildomas	darbo	užmokes)s,	skiriasi	)k	jo	apskaičiavimo	būdas	ir	mokesčių	dydis	–	kaina,	kuria	
moka	darbdavys	už	darbuotojo	komfortą.

Nuo	2010	metų	leidimas	darbuotojui	važinė)	
įmonės	automobiliu	po	darbo	ar	savaitgaliais	
yra	apmokes)namas.	Nauda,	kurią	gauna	
darbuotojas,	laikoma	darbo	užmokesčiu:	
mokamas	GPM,	„Sodros“	įmokos,	o	degalų	
PVM	grąžinamas	valstybei.	Taip	gali	bū)	
apskaičiuojama	nuo	kelių	iki		keliasdešim)es	
tūkstančių	eurų	papildomų	mokesčių	per	
metus.	

Per	pastaruosius	aštuonerius	metus	mokesčių	
administratorius	išmoko	atpažin)	ir	nustaty)	
automobilio	naudojimo	asmeniniais	)kslais	
atvejus	ir	įmonės	apskaitoje	ras)	tai	
patvir)nančius	įrodymus.	Įmonėms	nuslėp)	ir	
išveng)	pajamų	natūra	tampa	vis	sunkiau.	
Beveik	visi	mokes)nio	tyrimo	ir	pa)krinimo	
atvejai	baigiasi	valstybės	biudžeto	naudai.

1. Ar visais atvejais VMI apskaičiuoja pajamas 
natūra dėl automobilio naudojimo?

Ne,	pajamos	natūra	neskaičiuojamos,	jeigu:	

- darbuotojas	savo	asmeniniais	)kslais	automobilio	nenaudoja	ir	

- yra	tvarkoma	degalų	apskaita	(fiksuojami	skai)klių	rodmenys,	degalų	likučiai	ir	degalai	
sunaudojami	pagal	normas),	ir	

- yra	pildomi	kelionės	lapai,	t.	y.	įmonė	turi	įrodymus,	kas	ir	kur	važiavo,	

- arba	jeigu	VMI	įmonės	nepa)krina.

Trumpi atsakymai apie pajamas  
natūra dėl tarnybinio automobilio

2. Kokių įrodymų reikia, kad įmonės vadovui 
neskaičiuotų pajamų natūra?

Tokių	įrodymų	nebūna.	Vadovas	naudojasi	automobiliu	tada,	kada	nori,	pila	degalus,	kur	nori	ir	kada	
nori.	Jam	nėra	jokių	draudimų	ar	apribojimų.	Jis	–	įmonė	vadovas.	Jis	neturi	niekam	atsiskaity).	
Nepildo	jokių	važiavimo	dokumentų	ir	nėra	jokių	įrodymų,	kad	automobilio	asmeniniais	reikalais	
nenaudojo.		

Paprastai	nėra	nieko,	kas	leistų	ginčy)s	ar	derė)s	su	VMI.	Į)kinėjimas,	kad	įmonės	vadovas	į	darbą	
atvyksta	viešuoju	transportu	ar	nuosavu	automobiliu,	paprastai	nepadeda.	
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3. Kodėl reikia pildyti kelionės lapus, jeigu VMI sako, 
kad degalų sąnaudas galima pripažinti ir be jų?

Degalų	sąnaudos	gali	bū)	pripažintos	leidžiamais	atskaitymais	ir	be	kelionės	lapų.	Reikia	)k	degalų	
vertę	su	PVM	pridė)	prie	darbuotojo	atlyginimo,	sumokė)	15	proc.	GPM	ir	„Sodros“	įmokas	ir	visi	
degalai	bus	leidžiami	atskaitymai.	PMĮ	17	straipsnyje,	kuris	reglamentuoja	leidžiamus	atskaitymus,	
toks	variantas	yra.	  

Jeigu	įmonė	nenori	mokė)	55	proc.	mokesčių	nuo	viso	degalų	kiekio	ir	galbūt	automobilio	vertės,	
tenka	tvarky)	degalų	ir	automobilio	naudojimo	apskaitą,	o	tai	reiškia	–	pildy)	dokumentus	ir	atlik)	
skaičiavimus.	Tai	leidžia	sumažin)	mokesčius	kelis	ar	keliolika	kartų	–	nuo	šimtų	ir	dešimčių	
tūkstančių	eurų	iki	vos	kelių	tūkstančių	per	metus.		

4. Kaip apskaičiuoti mažiausias pajamas natūra?

Mažiausia	pajamų	natūra	dėl	automobilio	naudojimo	suma	apskaičiuojama	taikant	supapras)ntą	
būdą,	kai	pajamos	natūra	per	mėnesį	apskaičiuojamos	kaip	0,75	proc.	automobilio	vertės,	
neatsižvelgiant	į	tai,	kiek	fak)škai	laiko	darbuotojas	automobiliu	naudojosi	asmeniniais	)kslais.  

Pavyzdžiui,	jeigu	automobilio	rinkos	kaina	yra	20	000	€,	tai	pajamų	natūra	vertė	bus	150	€,	nuo	jos	
reikės	VMI	sumokė)	iki	90	Eur	per	mėnesį	(GPM,	„Sodros“	įmokas	ir	PVM).	Šiuo	atveju	laikoma,	kad	
darbuojas	savo	asmeniniais	)kslais	sunaudojo	)k	10	Eur	vertės	degalų.  

Kitas	būdas,	kuris	leidžia	pajamas	skaičiuo)	kaip	0,7	proc.	automobilio	vertės,	yra	brangesnis,	nes	
papildomai	reikia	apskaičiuo)	fak)škai	sunaudotus	degalus,	ir	tai	paprastai	būna	gerokai	didesnė	
suma	nei	10	Eur.	  

Trečias	būdas	–	skaičiuo)	)krąją	automobilio	nuomos	rinkos	kainą	–	paprastai	būna	brangiausias:	
sugaištama	daugiausia	laiko	ir	apskaičiuojama	didžiausia	suma.	Čia	reikia	)ksliai	skaičiuo)	ir	
dokumentuo),	kiek	darbuotojas	važiavo	darbo	ir	asmeniniais	)kslais.

5. Ar visuomet reikia skaičiuoti pajamas natūra, jei 
darbuotojas naudojasi įmonės automobiliu?

Ne,	jeigu	jis	susimoka	už	automobilio	naudojimąsi.	Jeigu	įmonė	automobilį	darbuotojui	išnuomoja,	
tuomet	jis	negauna	pajamų	natūra	ir	nėra	nei	GPM,	nei	„Sodros“	įmokų.	Įmonė	gauna	nuomos	
pajamų,	nuo	kurių	skaičiuoja	PVM	ir	pelno	mokesf.	 

Šis	variantas	)nka,	kai	įmonės	automobiliu	darbuotojai	naudojasi	ne	nuolatos,	o	)k	retais	atvejais.	
Tuomet	galima	pasinaudo)	viešai	rinkoje	skelbiamomis	automobilių	nuomos	ar	dalijimosi	
automobiliu	(pvz.	„City	bee“)	paslaugų	įkainiais.	 
 
Birželio	5	d.	Mokesčių	SUFLERYJE	vyks	seminaras	internetu	lengvųjų	automobilių	naudojimo	įmonės	
veikloje	tema.	Rūta	Zaikauskienė	ir	Gintaras	Juškauskas	pateiks	prak)nius	sprendimo	būdus.
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I dalis - LAIKĄ TAUPANTIEMS VADOVAMS:

Tarnybiniai automobiliai, degalai  
ir kiti negalavimai - I dalis

PRANEŠĖJAS: Andrius Kavoliūnas | MERITS

NEMOKAMA PERŽIŪRA ŠIANDIEN: svetainėje www.sufleris.lt

Per 30 min. sužinosite apie naujausią VMI praktiką, kuria siekiama išieškoti mokesčius 
nuo įmonės veikloje naudojamų tarnybinių automobilių. Įžanginis seminaras 
internetu skirtas vadovams, finansų vadovams ir vyr. buhalteriams.

APTARIAMOS TEMOS:

• Pasikeitęs VMI požiūris į vadovų tarnybinius automobilius ir degalų sunaudojimą. 

• Kurie praktiniai automobilio panaudojimo atvejai yra saugūs, o kurie - rizikingi. 

• Kurie požymiai užkliūna VMI, kai ji siekia apmokestinti degalų sunaudojimą ir/ar 
pajamas natūra.

II dalis - PRAKTIŠKIEMS BUHALTERIAMS:

30 min.
TRUKMĖ

3 val.
TRUKMĖ

Tarnybiniai automobiliai, degalai  
ir kiti negalavimai - II dalis

PRANEŠĖJA: Rūta Zaikauskienė, Gintaras Juškauskas| MERITS

DATA: Birželio 5 d. | antradienis | 13:00 - 16:30 val.

Šio internetinio seminaro metu sužinosite, kaip praktiniai sprendimai lengviausiai 
įgyvendinami buhalterijoje, ir kaip buhalteris gali sumažinti įmonės ir vadovo 
rizikas, kylančias dėl įmonės veikloje naudojamų tarnybinių automobilių.

TRANSLIACIJOJE APTARSIME:

• Kaip tvarkyti degalų ir automobilio naudojimo apskaitą ir gintis nuo VMI. 

• Vadovo automobilis: ko laukti iš VMI ir kaip sumokėti mažiausius mokesčius. 

• Kiek kainuoja darbuotojų automobilių panauda. 

• Brangiausias įmonė sandoris - automobilio nuoma iš darbuotojų: pajamų 
perkvalifikavimas, degalų pajamos natūra ir atimta teisė į PVM atskaitą. 

• Darbuotojų, kuriems automobilis būtinas atliekant darbo funkcijas, pajamų 
natūra rizikos ir kaip jų išvengti.

REGISTRACIJA 
www.sufleris.lt ŠI TRANSLIACIJA - TIK SU ABONEMENTINIU PLANU

NEMOKAMA VAIZDO ĮRAŠAS  
www.sufleris.ltSUBALANSUOTA VADOVUI 

Gintaras Juškauskas Gintaras Juškauskas Inga RomanovskienėRūta Zaikauskienė

ĮRAŠAS
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6. Kada apskaičiuojami didžiausi mokesčiai  
dėl automobilio naudojimo?

Daugiausia	mokesčių	apskaičiuojama	ne	tuomet,	kai	darbuotojas	naudojasi	įmonei	priklausančiu	
automobiliu,	bet	tada,	kai	įmonė	automobilį	nuomojasi	iš	darbuotojo.	Įmonė	moka	tam	)krą	kainą	
už	automobilio	nuomą	ir	perka	degalus.	Tuomet	pajamomis	natūra	mokesčių	administratorius	gali	
pripažin)	visus	į	darbuotojo	automobilį	įpiltus	degalus,	o	nuomos	mokesf	perkvalifikuo)	į	darbo	
užmokesf.  

Taip	įvyksta	beveik	visuomet,	kai	darbuotojas	dirba	biure	ir	važinė)	jam	nelabai	kur	reikia,	už	nuomą	
mokama	fiksuota	kaina,	nėra	kelionės	lapų,	nenurašomi	skai)klių	rodmenys,	neskaičiuojamas	
degalų	sunaudojimas,	darbuotojas	negali	išvardy)	bent	penkių	vietų,	kur	šią	savaitę	važiavo	darbo	
reikalais,	o	atleis)	darbuotojai	mokesčių	administratoriui	patvir)na,	kad	nuoma	buvo	)k	priedas	
prie	atlyginimo,	leidžian)s	lizingo	(išperkamosios	nuomos)	būdu	įmonės	sąskaita	įsigy)	lengvąjį	
automobilį.	

7. Ar akcininkui taip pat skaičiuojamos pajamos 
natūra dėl automobilio naudojimo?

Taip,	)k	jam	greičiausiai	nebūtų	taikomas	supapras)ntas	būdas,	kai	pajamų	natūra	vertė	per	mėnesį	
apskaičiuojama	kaip	0,75	proc.	automobilio	vertės.	Jo	pajamomis	gali	bū)	pripažinta	visa	
automobilio	vertė	iš	karto,	o	vėliau	kas	mėnesį	fak)škai	iš	įmonės	lėšų	įsigy)	degalai.  

Kaip	nurodo	finansų	ministro	2009-05-19	įsakymu	Nr.	1K-162		patvir)nta	Pajamų,	gautų	natūra,	
įver)nimo	tvarka,	supapras)ntas	būdas	taikomas	tuomet,	kai	automobilis	suteikiamas	gyventojui	
naudo)s	„ir	asmeniniais	)kslais“	(Tvarkos	aprašo	5	p.).	Akcininkas	įmonėje	nedirba,	pagal	ABĮ	jai	
neatstovauja,	todėl	automobilis	naudojamas	)k	akcininko	asmeniniais	)kslais	ir	visos	išlaidos,	kurios	
skirtos	jo	asmeniniams	poreikiams,	yra	jo	pajamos	natūra.	Gerai	tai,	kad	nuo	akcininko	pajamų	
natūra	paprastai	nereikia	skaičiuo)	„Sodros“	įmokų.

 
Mokesčių	SUFLERIS	-	tai	nuo	2011-ųjų	metų	MERITS	mokesčių	patarėjų	komandos	teikiama	prak)nė	
žinių	naujinimo	paslauga	buhalteriams	ir	finansų	vadovams.	Ši	paslauga	veikia	principu	 
viskas	įskaičiuota:	abonentai	gali	nuolat	gau)	mokesčių	konsultacijas	internetu,	stebė)	seminarų	
transliacijas	interneto	svetainėje	www.sufleris.lt,	be	to,	savo	darbo	vietoje	turi	prieigą	prie	daugiau	
nei	6000	prak)nių	situacijų	su	MERITS	specialistų	konsultacijomis,	e-seminarais,	vaizdo	įrašais	ir	
kitos	profesinės	medžiagos.	

Mokesčių	SUFLERIO	abonementą	jau	pasirinko	daugiau	nei	2	000	Lietuvos	įmonių.	 
Tai	–	greita,	kokybiška	ir	pa)kima	informacija	buhalteriui	ir	suvaldyta	rizika	vadovui.

Pasitiki 2 000  
Lietuvos įmonių



Dar mąstote? Reikia pasitarti su vadovu? 
Atsisiųskite pasiūlymą ir lydraštį vadovui čia >

skambinkite +370 678 20 470 arba 
rašykite 

Jei turite klausimų, 

pagalba@mokesciu-sufleris.lt

www.sufleris.lt  
lengvas būdas sužinoti


