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Auditorė, sociAlinių mokslų (ekonomikos) mAgistrė, 
buhAlterinės ApskAitos pAslAugAs teikiAnčios bendrovės 
„solidus vox“ direktorė. bendrovė teikiA ne tik buhAlterinės 
ApskAitos ir Audito pAslAugAs, bet ir konsultuojA fizinius 
ir juridinius Asmenis ApskAitos, mokesčių, dArbo sAntykių 
bei ApskAitos politikos pAsirinkimo klAusimAis. Auditorė 
tAip pAt vedA viešuosius ir vidinius mokymus AktuAliomis 
mokesčių, ApskAitos ir dArbo užmokesčio skAičiAvimo 
temomis visoje lietuvoje. lektorės strAipsniAi yrA 

publikuojAmi buhAlterių profesinėje spAudoje.

j. nAvikienė prisidedA prie verslumo lietuvoje skAtinimo 
– AktyviAi dAlyvAujA „verslios lietuvos“ projektuose, 
yrA nAcionAlinio mentorių tinklo profesionAlė ir pAdedA 

jAuniems verslininkAms suteikdAmA jėgų judėti pirmyn.

kAip jurgitA teigiA, „mentoriAus vAidmuo prAdedAnčiojo 
verslininko kelyje yrA dAugiAlypis – tAi ne vien 
dAlijimAsis profesine pAtirtimi, dAlykinėmis žiniomis, bet 
ir mokinio Asmeninių sAvybių vertinimAs bei pAsiūlymAs 
jAm lygiAgrečiAi tobulinti tAm tikrAs mAžiAu išreikštAs 

Asmenines kompetencijAs“.
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  TEMOS:
 � Valstybės parama karantino laikotarpiu:

 �  Meno kūrėjo statusą turintiems asmenims;

 �  Vykdantiems individualią veiklą arba turintiems verslo liudijimą;

 �  MB, IĮ savininkams.

 � Kokiu būdu gauti pajamas už kūrinį / kūrybinį darbą? Pasirinkimo galimybės nuo verslo 

liudijimo iki UAB‘o direktoriaus.

 � Kaip neregistruojant jokios veiklos gauti pajamas? Autorinis atlyginimas ir honoraras. Sąvokų ir 

apmokestinimo skirtumai.

 � Mokestinės naštos ir socialinių garantijų palyginimas, įregistravus vykdomą veiklą / gavus 

autorinį atlyginimą ar honorarą. Socialinių garantijų palyginimas.

 � Kūrėjo apskaitos ypatumai – gali būti paprasta ir lengva.

 � Fizinių asmenų pajamų deklaravimo prievolės.
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Kūrėjo pajamų apskaita, mokesčiai ir 
finansų tvarkymo galimybės  

 

 

 

Valstybės parama karantino laikotarpiu: 

• Meno kūrėjo statusą turintiems asmenims; 

• Vykdantiems individualią veiklą arba turintiems verslo liudijimą; 

• MB, IĮ savininkams. 
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BCPlius – paprastas
     finansų valdymas

www.balco.lt

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. KOVO 16 D. 
NUTARIMO NR. 316 „DĖL MENO KŪRĖJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS 

PROGRAMOS“ PAKEITIMO 

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. 263 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:  
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Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 316 
„Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“:  

1. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Meno kūrėjų socialinės apsaugos 
programą: 

1.1. Pakeisti 2 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

„Kūrybinė prastova – laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo 
nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos 
rezultatų sklaidai.“  

1.2. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„17. Iki 30 procentų Programos finansavimui patvirtintų Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto asignavimų skiriama kūrybinių prastovų išmokoms. Kai Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė paskelbia karantiną ir dėl to apribojamas ar draudžiamas kultūros 
įstaigų lankymas, kultūros paslaugų teikimas ir (ar) kultūros renginių organizavimas, iki 80 
procentų Programos finansavimui patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
asignavimų skiriama kūrybinių prastovų išmokoms.“ 

2. Pakeisti, nurodytu nutarimu patvirtintą, Meno kūrėjų socialinės apsaugos 
programos administravimo tvarkos aprašą: 

2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4. Meno kūrėjai iš Programos lėšų draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, 
jei negauna pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklauso asmenims, nurodytiems Lietuvos 
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 2 ir 4–10 
dalyse.“ 

2.2. Papildyti 11.3 papunkčiu:  

„11.3. negauna jokios valstybinio socialinio draudimo išmokos ar iš Garantinio 
fondo mokamos išmokos.“  

2.3. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„12. Kūrybinės prastovos išmoka iš Programos lėšų mokama 3 mėnesius. Nauja 
kūrybinės prastovos išmoka iš Programos lėšų gali būti skiriama praėjus metams nuo 
skirtos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė paskelbia karantiną ir dėl to apribojamas ar draudžiamas kultūros 
įstaigų lankymas, kultūros paslaugų teikimas ir (ar) kultūros renginių organizavimas.“ 
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Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt

2.4. Pakeisti 14.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„14.4. informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų 
mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, 
gaunamas stipendijas, valstybinio socialinio draudimo išmokas ar iš Garantinio fondo 
mokamą išmoką;“ 

2.5. Papildyti 27.6 papunkčiu:  

„27.6. gauna valstybinio socialinio draudimo išmoką ar iš Garantinio fondo 
mokamą išmoką.“  

 

 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 

 

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas 

 

 

https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kureju-socialine-apsauga-1  
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Meno kūrėjų socialinė apsauga 
Meno kūrėjų socialinės garantijos: 

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys 
draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis nuo 
Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu jie neturi draudžiamųjų 
pajamų. 

2. Nuo 2012 sausio 1 d. darbingo amžiaus  meno kūrėjai, negaunantys pajamų pagal 
autorinę sutartį ir nepriklausantys asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis pagal 
Sveikatos draudimo įstatymą, nedirbantys pagal darbo (tarnybos) sutartį ar savarankiškai ir 
nemokantys sveikatos draudimo įmokų, valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų. 

Meno kūrėjai dėl socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo patys niekur 
neturi kreiptis, reikalingais duomenimis apsikeičia atitinkamos valstybės institucijos. 
Kultūros  ministerija „Sodrai" teikia duomenis apie meno kūrėjo statusą turinčius asmenis. 

Daugiau info: http://www.sodra.lt/index.php?cid=20892 

3. Dirbantys pagal autorinę sutartį meno kūrėjai socialinio draudimo įmokas moka nuo 
pusės priskaičiuoto autorinio atlyginimo. Sudarydamas autorinę sutartį meno kūrėjas turėtų 
pranešti darbdaviui (užsakovui) apie meno kūrėjo statuso turėjimą. 

Autorinių sutarčių skaičiuoklė: http://www.autorines.lt/ (laikinai neprieinama) 

Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos (toliau - Programa) viena iš paskirčių - 
skirti kūrybinės prastovos išmokas meno kūrėjams. 

Kūrybinė prastova - laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo 
nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos 
rezultatų sklaidai ir neturi pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais 
susijusios veiklos. 

Kūrybinės prastovos išmoka - minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui iš 
Programos lėšų.  
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Meno kūrėjas, siekdamas iš Programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia 
Kultūros ministerijai laisvos formos prašymą (toliau - prašymas), kuriame turi būti 
nurodyta: 

• kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės; 
• nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką; 
• informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys 

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas); 
• informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, 

gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo 
laikotarpio, gaunamas stipendijas, valstybinio socialinio draudimo išmokas ar iš 
Garantinio fondo mokamą išmoką; 

• asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito 
įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka); 

• įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, kurioms atsiradus kūrybinės prastovos 
išmokos mokėjimas nutraukiamas (sudaro darbo sutartį, gauna autorinį atlyginimą 
ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį,  gauna autorinį atlyginimą 
ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo 
asociacijas, gauna pajamų iš individualios veiklos, gauna stipendiją); 

• leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos 
interneto svetainėje www.lrkm.lt. 

Meno kūrėjas prie prašymo privalomai pateikia: 

• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) 
kopiją. Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), 
turi būti pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei 
dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), 
kopijos; 

• paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą; 
• pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos 

atsiradimo laikotarpio, iš: 
• Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA): pažyma  REP 04 Informacija 

apie valstybinį socialinį draudimą ir pažyma REP 01 Informacija apie išmokėtas 
išmokas (šias pažymas galite išsiimti per asmeninę bankininkystę, įėjus į Sodros 
paskyrą); 

• Autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (-ų) (LATGA, 
AGATA  ir kt.) suteiktas licencijas. Atkreipiame dėmesį, kad šias pažymas teikia 
tik LATGA, AGATA ar AVAKA nariai; 

• kitų institucijų ar asmens apie kūrybinės veiklos pagal individualiai sudarytas 
autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, individualios ar su darbo 
santykiais susijusios veiklos; 

• Garantinio fondo mokamas išmokas; 
• gautas (gaunamas) stipendijas.  
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Prašymo pavyzdys 

 

Vardas,  Pavardė 

Adresas: gatvė, buto numeris, miestas/kaimo vietovė/šalis 

Telefonas, elektroninio pašto adresas 

Asmeninės sąskaitos banke numeris: 

Kūrybinės sąjungos, Autorių teisių ar atlikėjų asociacijų (LATGA, AGATA, kt.) narys/ne 
narys 

 

Kultūros ministerijos 

Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijai 

 

 

P R A Š Y M A S 

DĖL KŪRYBINĖS PRASTOVOS SKYRIMO 

202    m.                    mėn.                   d. 

 

Kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės: trumpas aprašymas (1-4 sakiniai). 

Prašau skirti man kūrybinę prastovą  nuo 202... m.............. mėn. 1 d.  

 

Įsipareigoju per 5 darbo dienas raštu pranešti  Kultūros ministerijai  apie šias aplinkybes, 
kurioms atsiradus kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas: sudarysiu darbo 
sutartį, gausiu autorinį atlyginimą ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų 
sutartį,  gausiu autorinį atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių 
kolektyvinio administravimo asociacijas, gausiu pajamų iš individualios veiklos, gausiu iš 
valstybinio socialinio draudimo (SODRA) išmoką ar iš Garantinio fondo mokamą išmoką, 
gausiu stipendiją. 

Leidžiu skelbti apie man paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos 
interneto svetainėje. 
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PRIDEDAMA: 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 
2. Paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymas. 
3. Informacija apie paskutiniųjų 3 mėnesių pajamas: 
3.1  Pažymos iš SODROS:  forma REP 04 Informacija apie valstybinį socialinį 

draudimą ir forma REP 01 Informacija apie išmokėtas išmokas; (jas galite išsiimti 
patys per asmeninę bankininkystę, įėjus į Sodros paskyrą) 

3.2  Pažymos  iš LATGA,  AGATA, kt,  jeigu narys;  
3.3  Dokumentai apie pajamas: pagal autorines ar intelektinių paslaugų teikimo 

sutartis,  iš individualios veiklos pagal verslo liudijimus, individualios veiklos 
pažymėjimus (banko sąskaitos išrašas, sutartys, sąskaitos faktūros ir kt. arba 
raštu laisva forma); 

3.4 Gautos (gaunamos) stipendijos. 

 

 

.......................................................                                                

............................................... 

           (vardas,   pavardė)                                   ( parašas) 

 

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Prašymai turi būti pateikti PDF 
formatu (pageidauti viename dokumente). Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija 
svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos. 

Informacija dėl dokumentų pateikimo kūrybinių prastovų išmokoms gauti teikiama tel. nr. 
+37060843762 

Skenuoti prašymai ir reikalingi dokumentai siunčiami el. pašto adresu: dmm@lrkm.lt  
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www.uzt.lt 

 

Savarankiškai dirbantiems asmenims: kaip gauti subsidiją karantino 
laikotarpiu? (atnaujinta 05-11) 

 

Savarankiškai dirbantiems asmenims: kaip gauti subsidiją karantino laikotarpiu?  

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia paramą savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Prašymus išmokai gauti Užimtumo tarnybai savarankiškai 
dirbantieji galės teikti nuo balandžio 5 d. 

Kviečiame susipažinti su prašymų teikimo tvarka, parengta pagal Užimtumo įstatymo 
projektą, kuris Seime bus priimtas 2020 m. balandžio 7 d.  
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Kas turi teisę gauti išmoką? 

Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos 
valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje: 

• individualių įmonių savininkai; 
• mažųjų bendrijų nariai; 
• tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; 
• asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos 

gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, 
antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys); 

• fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio 
valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį 
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba 
didesnis; 

• šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme; 
• asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar 

atlikėjo veiklos; 
• verslo liudijimus turintys asmenys. 

Savarankiškai dirbantys asmenys turi atitikti visas šias sąlygas: 

1) jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių 
laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos; 

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino 
metu jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams 
prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą; 

3) juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso. 

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, 
nepriklausomai nuo jo vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus. 

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, 
neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą. 

2020 m. gegužės 8 d. įsigaliojus Užimtumo įstatymo pakeitimui, prasiplėtė galinčių 
gauti 257 eurų išmoką asmenų ratas. 

Ką daryti savarankiškai dirbantiems, turintiems ir darbo sutartį? 

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo jau buvo kreipęsis į Užimtumo tarnybą dėl išmokos, 
bet jos negavo, nes turėjo darbo sutartį, pasikeitus įstatymui jam nieko nereikia  daryti – 
atmesti prašymai bus peržiūrimi iš naujo. 
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Jei dar nesikreipė, kreiptis reikėtų bendra tvarka. 

Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo? 

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos 
formos prašymą dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo. Prašymas 
Užimtumo tarnybai gali būti pateiktas šiais būdais: 

1. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotas savarankiškai 
dirbantis asmuo prašymą gali pateikti elektroniniu būdu, naudodamasis Užimtumo 
tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija 
Užimtumo tarnyboje“ pasirenkant aktyvią nuorodą Registruotis Užimtumo 
tarnyboje. 

2.  

Jūs turite jungtis per išorinį Užimtumo tarnybos portalą,  pasirinkti   „Registruotis 
per Elektroninių valdžios vartų portalą“. 
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Patvirtinę savo teikiamus duomenis turėsite pažymėti apsilankymo laiką, kurį pasirinkus 
bus paskirtas atsakingas specialistas. Jei bus neatitikimų pateiktoje informacijoje, su 
jumis bus susisiekta. Atvykti į Užimtumo tarnybą nereikės. 

Pagalba: 
– Išankstinė registracija savarankiškai dirbantiems asmenims. 

2. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotas savarankiškai 
dirbantis asmuo prašymą gali pateikti prieš tai susisiekęs su savo specialistu, kuris 
suteiks informaciją, kaip pateikti prašymą. Prašymus bus galima pateikti: 

• iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio 
pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų 
aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas; 

• paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, 
vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas. 

Klientų aptarnavimo skyrių kontaktus rasite čia.        

Prašymas skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui gali būti pateiktas tik vieną 
kartą. 

Kada ir kokio dydžio išmoka skiriama? 
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Išmoka paskiriama per 3 darbo dienas nuo duomenų ar dokumentų, patvirtinančių asmens 
atitiktį šio straipsnio 1 dalyje nurodytai (nurodytoms) sąlygai (sąlygoms), gavimo 
Užimtumo tarnyboje dienos. 

Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims dydis yra lygus vienam einamųjų metų 
minimalių vartojimo poreikių dydžiui – 257 Eur. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas yra trumpesnis nei kalendorinis 
mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis 
proporcingai mažinamas. 

Kas skiria ir kas moka išmoką? 

Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriaus 
vedėjas, moka – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ar jos paskirta Valstybinio 
socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga. 

Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl 
išmokų, asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti. Išieškojimo 
procedūras atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. 

Kada išmokos mokėjimas nutraukiamas? 

Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną atsiradus bent vienam iš šių 
pagrindų: 

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba 
sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas; 

2) asmuo nebeatitinka bent vienos iš Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąlygų išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniui skirti ir mokėti. 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI DĖL IŠMOKŲ SAVARANKIŠKAI 
DIRBANTIEMS ASMENIMS 

Kur autoriui, sportininkui ar atlikėjui pasitikrinti, ar yra apskaičiuotos įmokos nuo 
3 MMA? 

Savo draudžiamąsias pajamas, nuo kurių buvo apskaičiuotos valstybinio socialinio 
draudimo įmokos galite pasitikrinti www.sodra.lt asmeninėje paskyroje „Gyventojui“, 
suformavę suvestinę REP.04 „Informacija apie valstybinį socialinį draudimą“. Suvestinę 
formuokite laikotarpiui nuo 2019-03-06 iki 2020-03-16       
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Esu skolingas valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos 
draudimo (PSD) įmokų, ar man bus mokama 257 eurų išmoka?  

Turimi įsiskolinimai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio 
draudimo fondo biudžetui nebus vertinami. Išmoka priklausys, jeigu: 

 
• savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 
mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos 
ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos; 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino 
metu jums priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams 
prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą; 
• savarankiška veikla neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso. 

Dirbu pagal autorinę sutartį (esu sportininkas, atlikėjas). Ar man bus mokama 257 
eurų išmoka?  

Išmoka priklausys, jeigu: 

• yra pateikti 13-SD pranešimai ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo ne 
mažesnės nei 3 minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio sumos; 

Ar savarankiškai dirbantiems asmenims išmokėti 257 eurai bus įtraukti į 
draudžiamąsias pajamas skaičiuojant nepensines/pensines išmokas, ar skaičiuosis 
stažas? 

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta, ji 
neturės įtakos jokioms mokamoms pensinėms/nepensinėms išmokoms. 

Ar paskirta 257 eurų išmoka turės įtakos nedarbo išmokos dydžiui? 

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta. 

Ar galima gauti nedarbo išmoką ir 257 eurų išmoką savarankiškai dirbančiam 
asmeniui? 

Ši išmoka neturi įtakos nedarbo socialinio draudimo išmokai, todėl asmuo gali gauti tiek 
nedarbo socialinio draudimo, tiek savarankiškai dirbančiam asmeniui skirtas išmokas. 

Iki kada Užimtumo tarnybai turiu pateikti prašymą dėl išmokos savarankiškai 
dirbančiam asmeniui skyrimo? 

Savarankiškai dirbantys asmenys prašymus dėl fiksuotos 257 eurų išmokos gali teikti visą 
ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpį. 



KŪRĖJO PAJAMŲ APSKAITA, MOKESČIAI IR FINANSŲ TVARKYMO GALIMYBĖS 

18

Ką daryti verslo liudijimą įsigijusiems gyventojams, kurių veikla karantino metu yra 
apribota?  

Jei gyventojas vykdė veiklą įsigijęs verslo liudijimą (VL), o ji šiuo metu yra ribojama, 
gyventojas pats turėtų įsivertinti, ar karantino metu galės vykdyti šią veiklą, nepažeisdamas 
karantino sąlygų, pavyzdžiui, nuotoliniu ar kitu būdu. Visgi, jei veiklos dėl karantino 
apribojimų gyventojas nebegalės vykdyti, nutraukęs verslo liudijimą, jis gali mokesčio 
permoką susigrąžinti, arba ji galės būti įskaitoma kitam verslo liudijimui, kai tik 
veikla vėl bus galima verstis. 

Norint nutraukti VL e. būdu, reikia prisijungti prie Mano VMI ir pateikti prašymą. Svarbu 
pažymėti, kad veiklos nuo kovo 16 d. nevykdantiems VL savininkams suteikiama galimybė 
veiklą nutraukti ir atgaline data. Tokiu atveju asmenims reikia skambinti į Mokesčių 
informacijos centrą telefonu 1882 / +370 5 260 5060 arba pateikti elektroninį paklausimą 
per Mano VMI, kur konsultantai užregistruos prašymą nutraukti VL nuo kovo 16 d. 

Ką daryti individualią veiklą pagal pažymą įregistravusiems gyventojams, kurių 
veikla karantino metu yra apribota?  

Jei gyventojas vykdė veiklą su pažyma, o ji šiuo metu yra ribojama, veiklą nutraukti nėra 
būtina. Kadangi pajamų mokestis nuo gautų individualios veiklos pajamų mokamas 
metams pasibaigus, nutraukus individualią veiklą su pažymą pajamų mokesčio permoka 
nesusidaro, o nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims prievolė mokėti 
sveikatos draudimo įmokas išlieka bet kokiu atveju.  

Nusprendus nevykdyti individualios veiklos ir karantinui pasibaigus arba pageidaujant 
veiklą nutraukti dėl kitų priežasčių, prašymą dėl veiklos nutraukimo gyventojas turi pateikti 
per Mano VMI. Jei gyventojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI (pvz., neturi 
elektroninės bankininkystės), galima paskambinti į Mokesčių informacijos centrą telefonu 
1882 / +370 5 260 5060 arba rašyti el. paštu vmi@vmi.lt (kartu nurodant kontaktinį telefono 
numerį). 

Ar savarankiškai dirbantiems asmenims paskirta 257 Eur išmoka apmokestinama 
gyventojų pajamų mokesčiu? 

Ne, neapmokestinama. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 
5 punktą Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos 
laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų 
– ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.  
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www.vmi.lt 

 

  

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, Valstybinė mokesčių inspekcija 
(VMI) sudarė 34 tūkst. mikroįmonių sąrašą, kurias asmeniškai pakvies teikti paraišką 
subsidijai gauti. Įmonės pakvietimo sulauks netrukus, jį pateikti turės per  Mano VMI. 

 

  

Kvietimą teikti prašymą subsidijai gauti Mano VMI sistemoje sulauks įmonės, kurios: 

• š. m. gegužės 1 d. turėjo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojus; 
• yra įtrauktos į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus;  
• 2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus; 
• nėra bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos. 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, savo ruožtu, taip pat vertina VMI atrinktas 
mikroįmones ir nustato didžiausias leistinas pagalbos sumas, nustatytas Europos Komisijos 
reglamentu.  
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Pagal jį, bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi 
viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus. Įmonei, vykdančiai 
krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 
tūkst. eurų; žemės ūkio sektoriaus vienai įmonei – 20 tūkst. eurų; žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriaus vienai įmonei – 30 tūkst. eurų. 

  

 

  

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio 
sumą: 

• jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, tai skiriama 
minimali 500 eurų subsidija; 

• jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, 
skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma; 

• jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, 
subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM. 

 
  

Mikroįmonė, Mano VMI gaus kvietimą teikti paraišką subsidijai gauti, jame bus 
pateikiama nuoroda į paraiškos formą, kurią tereikės užpildyti ir pateikti per Mano VMI. 
Paraiškas teikti įmonės galės bet kada iki tol, kol bus paskirstyta visa 100 mln. eurų 
subsidijoms skirta suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 dienos. 

Gavusi įmonės paraišką ir apskaičiavusi jai priklausančią galimą subsidijos sumą, 
informaciją VMI kasdien perduos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri priims 
sprendimą dėl subsidijos skyrimo, o lėšas įmonei į sąskaitą perves Nacionalinis bendrųjų 
funkcijų centras. Apie priimtą sprendimą VMI mikroįmones informuos per Mano VMI. 
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www.invega.lt 
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Kokiu būdu gauti pajamas už kūrinį / kūrybinį darbą? Pasirinkimo 
galimybės nuo verslo liudijimo iki UAB‘o direktoriaus. 

 

Kaip neregistruojant jokios veiklos gauti pajamas? Autorinis 
atlyginimas ir honoraras. Sąvokų ir apmokestinimo skirtumai. 

 

Lietuvos Respublikos  
gyventojų pajamų mokesčio  

įstatymas 
 

2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007 
Vilnius 

 

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos 
 

5. Honoraras – atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, 
atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos kaip atlyginimas už perduotą ar 
pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, franšize, 
atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-
how). 
(...) 
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9. Atlikėjo veikla – atlikėjo (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito 
vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, 
meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius gyventojo) rengimosi viešam pasirodymui ir 
dalyvavimo viešame pasirodyme veikla. Atlikėjais nelaikomi gyventojai, dalyvaujantys 
kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam pasirodymui procese, tačiau nedalyvaujantys 
kūrinį viešai atliekant ar viešai pasirodant.  
 

10. Kūryba – kūrinių, kurie gali būti autorių teisių objektas, kūrimas ir turtinių teisių į savo 
sukurtus kūrinius perleidimas.  
 

Pajamų rūšis GPM PSD VSD PVM 

Pagal autorinę sutartį 
iš darbdavio gautos 
pajamos 

20 proc. 6,98 
proc. 

12,52 proc. + 2,1 proc. 
ar 3 proc., jeigu kaupia 
II pensijų pakopoje. 
 

Jeigu pajamas gaunantis 
asmuo turi meno kūrėjo 
statusą, 
tada įmokos skaičiuojamos 
nuo 50 proc. 
pajamų 
 

21 proc. 

Autorių, sportininkų 
ar atlikėjų pajamos, 
gautos ne iš 
darbdavio 
(ne individualios 
veiklos) 

15 proc. 6,98 
proc. 

12,52 proc. + 2,1 proc. 
ar 3 proc., jeigu kaupia 
II pensijų pakopoje. 

Įmokos skaičiuojamos nuo 
50 proc. 
pajamų 

21 proc. 

 
Kitos individualios veiklos 
(atlikėjų ir sporto veiklos; 
nenukirsto miško, 
apvaliosios 
medienos pardavimo ar 
kitokio 
perleidimo nuosavybėn 
veiklos) 
pajamos 
 

5-15 
proc. 

6,98 
proc. 

12,52 proc. + 2,1 proc. 
ar 3 proc., jeigu kaupia 
II pensijų pakopoje. 

Įmokos skaičiuojamos nuo 
90 proc. 
pelno. 

21 proc. 

Honoraras 15 proc.   21 proc. 
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Jei asmuo DIRBA (pagal darbo sutartį ar yra valstybės tarnautojas) PAS TĄ PATĮ 
DARBDAVĮ iš kurio gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, jis privalomai 
draudžiamas: 

• pensijų; 
• ligos; 
• motinystės; 
• nedarbo; 
• nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu; 
• sveikatos draudimu. 

Jei asmuo NEDIRBA PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ, iš kurio gauna pajamas iš atlikėjo ir 
sportininko veiklos, jis privalomai draudžiamas: 

• pensijų; 
• ligos; 
• motinystės; 
• sveikatos draudimu. 

 

Kūrėjo apskaitos ypatumai – gali būti paprasta ir lengva. 

 

www.vmi.lt 
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Dažniausiai užduodami klausimai apie i.APS  
1. Kas gali jungtis prie i.APS? 
 
Gyventojai, vykdantys individualią veiklą su pažyma, su verslo liudijimu, ne PVM 
mokėtojai, PVM mokėtojai, gali tvarkyti supaprastintą apskaitą i.APS. Nuo 2019-01-01 
įsigaliojo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 
straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1183, kuriuo patikslintos ir aiškiau išdėstytos 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatos. Šio straipsnio 3 dalies 1 
punkte nustatyta, kad supaprastintą apskaitą gali pasirinkti gyventojai, kurie verčiasi 
individualia veikla (t. y. tiek su verslo liudijimu, tiek su pažyma). Vadinasi, individualią 
veiklą vykdantys gyventojai (tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu), tiek ne PVM 
mokėtojai, tiek PVM mokėtojai, gali rinktis tvarkyti supaprastintą apskaitą per i.APS. 

 

Fizinių asmenų pajamų deklaravimo prievolės. 

 

Metinė pajamų mokesčio deklaracija (GPM311) 
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 

jurgitanavikiene@gmail.com 
 



KŪRĖJO PAJAMŲ APSKAITA, MOKESČIAI IR FINANSŲ TVARKYMO GALIMYBĖS 

28



15 ak. val.

Kaina: 560€ €

countline.lt
UAB „Mokesčių srautas“ Sėlių g.  33, LT-08109 Vilnius

+370 5 2639922 / info@countline.ltConnecting Professionals

Temos:

Temos:

BUHALTERIŲ KVALIFIKACIJOS 
KĖLIMO STOVYKLA

2020-08-19 – 2020-08-21, Palanga

Horizontalaus (lateralinio) mąstymo galia 
Ilgaamžiškumo technologijos. Ką galime 2020 m.? 
Mokesčių ir apskaitos naujovių praktinis taikymas 
Netipiniai darbo užmokesčio skaičiavimo atvejai

•  

A. Kapitanovas, J. Navikienė, T. Montrimas ir kiti

•  

5 ak. val.

Kaina: 90 – 120 €

Pokarantininės subsidijos bei mokesčių ir teisės 
naujovės

2020-05-20, Nuotoliniai mokymai 
2020-06-11, Vilnius 
2020-06-11, Nuotoliniai mokymai

Naujausių Užimtumo įstatymo pakeitimų, susijusių su darbo santykiais, analizė;
Praktinės įžvalgos dėl galimybių gauti subsidijas;
Kiti aktualūs darbo teisės klausimai karantino kontekste 
Priemonių atranka – kurios tinka Jūsų įmonei.
Subsidijos darbo užmokesčiui pasirinkimo galimybės.
Įforminimas. Klaidos ir rizika.
Darbuotojų informavimas.
Piktnaudžiavimo kontrolė. 
Restruktūrizavimo proceso sėkmingas inicijavimas – pirmieji sėkmingi pavyzdžiai praktikoje ir 
panaudojimo galimybės.

•  

Jurgita Navikienė, Artūras Kapitanovas, Džiuginta Balčiūnė, Mantas Mikalopas

•  

JUMS TAIP PAT GALI BŪTI AKTUALU

•  
•  
•  
•  

•  

•  
•  

•  

•  

https://www.countline.lt/renginys/po-karantinines-subsidijos-ir-kitos-mokesciu-ir-teises-naujoves/
https://www.countline.lt/renginys/buhalteriu-kvalifikacijos-kelimo-stovykla/
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