LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SAUSIO 28 D.
NUTARIMO NR. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ
PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. balandžio 18 d. Nr. 384
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 99
„Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš
pajamų taisykles:
1.1.1. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.4. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į
užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas. Kai
vienetas moka vienkartinę metinę kelionių draudimo įmoką, išlaidos komandiruotės
sąnaudomis pripažįstamos kiekvieną draudimo mėnesį bendrą draudimo įmokos sumą
padalijus iš mėnesių skaičiaus, išskyrus tą atvejį, kai per draudimo galiojimo laikotarpį nė
vienas apdraustasis vieneto darbuotojas, individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos
tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys nevyko į komandiruotę;“.
1.1.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų
apskaičiuota už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir
parvykimo į ją dienas, o kai darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybėje, –
išvykimo iš šios užsienio valstybės ir parvykimo į ją dienas), taikant Maksimalių dienpinigių
dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d.
nutarimu
Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau –
Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas), nustatytus dienpinigių dydžius (jeigu komandiruotės
metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti
dienpinigių dydžiai taikomi atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas
dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę
diena).“
1.1.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„4. Jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas arba individualios įmonės savininkas,
tikrasis ūkinės bendrijos narys ar mažosios bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje,
ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama
100 procentų.“
1.1.4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6. Jeigu komandiruojamam į užsienį vieneto darbuotojui, individualios įmonės
savininkui, ūkinės bendrijos tikrajam nariui ar mažosios bendrijos nariui dienpinigius skiria
kitas (-i) vienetas (-i) ar asmuo (-enys), įskaitant užsienio vienetus ar asmenis, vienetas, kurio
darbuotojas, individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios
bendrijos narys komandiruojamas, iš pajamų gali atskaityti tik skirtumą tarp dienpinigių
sumos (ji apskaičiuojama už faktiškai išbūtą užsienyje laiką pagal šių Taisyklių 3 punkto
nuostatas) ir komandiruojamam asmeniui kitų vienetų ar asmenų skirtų dienpinigių sumos.“
1.1.5. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų
apskaičiuota kiekvienai komandiruotės dienai taikant Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše
nustatytus dienpinigių dydžius.“
1.1.6. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.
1.1.7. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Jeigu komandiruojamam vieneto darbuotojui, individualios įmonės savininkui,
ūkinės bendrijos tikrajam nariui ar mažosios bendrijos nariui dienpinigius skiria kitas (-i)
vienetas (-i) ar asmuo (-enys), įskaitant užsienio vienetus ar asmenis, vienetas, kurio
darbuotojas, individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios
bendrijos narys komandiruojamas, iš pajamų gali atskaityti tik skirtumą tarp dienpinigių
sumos (ji apskaičiuojama už faktiškai išbūtą komandiruotėje laiką pagal šių Taisyklių 9
punkto nuostatą) ir komandiruojamam asmeniui kitų vienetų ar asmenų skirtų dienpinigių
sumos.“
1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintų Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklių
1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja
dienpinigių mokėjimą Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams. Laivo įgulai, dirbančiai
kelių užsienio valstybių uostuose, dienpinigiai apskaičiuojami pagal Maksimalių dienpinigių
dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d.
nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau –
Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas), nustatytus dienpinigių dydžius, atsižvelgiant į laivų
plaukiojimo regionų valstybėms numatytą vidutinę dienpinigių mokėjimo normą (pagal
Taisyklių priedą).“
2. Šio nutarimo 1.1.2, 1.1.5 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis
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Finansų ministras

Vilius Šapoka

