VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2019-09-26 Nr. (18.16-31-1E) RM-28757

DĖL VIEŠŲJŲ RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ
DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO
TVARKOS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau −
VMI prie FM) informuoja, kad 2019 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Nr. 778 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl
neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių,
vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Nutarimas) buvo pakeistas ir išdėstytas
nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1515
„Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“, o Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje,
dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“
pripažintas netekusiu galios su visais pakeitimais ir papildymais.
Nutarimas įsigaliojo 2019 m. liepos 30 d.
Atsižvelgiant į tai, VMI prie FM paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 5 punkto taikymą, priskiriant
neapmokestinamosioms pajamoms pagal 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl Viešųjų
renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų
neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Nutarimas Nr. 1515) nuostatas mokamas maitinimo išlaidų ir kitų išlaidų
kompensacijas.
Nutarimu Nr. 1515 patvirtintos Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto
treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir
mokėjimo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės). Šios Taisyklės nustato, kam, kokių renginių
metu, kokios ir kokio dydžio piniginės kompensacijos gali būti mokamos. Pažymėtina, kad
pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nuo 2019 m. liepos 30 d. Taisyklės nustato vienodas
kompensacijas už dalyvavimą pelno nesiekiančių vienetų vykdomuose tiek sporto, tiek kituose
renginiuose.
Kai renginys vyksta Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punktu,
pajamų mokesčiu neapmokestinama kompensuojama renginio dalyvio vienos paros maitinimo
išlaidų suma, neviršijanti 1 bazinės socialinės išmokos (38 Eur ar mažiau) (Taisyklių 3.1.
papunktis), o kai renginys vyksta užsienyje – maitinimo išlaidų suma, neviršijanti Maksimalių
dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio
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29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, nurodytų
dydžių (Taisyklių 4.1. papunktis). Kitos piniginės kompensacijos (nakvynės, kelionės, degalų
įsigijimo išlaidų) priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, pagrindus jas dokumentais ir
neviršijant Taisyklių 3.2-3.5. ir 4.2.- 4.5. papunkčiuose nustatytų dydžių.
Pagal Taisyklių 2.2. papunktyje apibrėžtą renginio sąvoką, renginiu, kurio metu gali
būti mokamos Taisyklėse numatytos kompensacijos, yra laikoma:
- viešasis renginys, kuriuo siekiama visuomenei naudingų tikslų ir kurio metu surinktos
lėšos (jeigu tokių lėšų rengiant renginį surenkama) naudojamos tik šio renginio išlaidoms
padengti ir (ar) skiriamos labdarai ar paramai arba naudojamos kitiems visuomenei
naudingiems tikslams, taip pat
- aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykla, jeigu tokios stovyklos sporto šakos
tarptautinė federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą.
Pagal Taisyklių 2.1. papunktyje apibrėžtą renginio dalyvio sąvoką, Taisyklėse nustatytas
kompensacijas gali gauti su renginį vykdančiu pelno nesiekiančiu vienetu darbo santykiais
arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijęs ir (arba) už savo veiklą renginyje
negaunantis kito atlygio, išskyrus Taisyklėse nustatytas pinigines kompensacijas, asmuo:
- to renginio programos autorius,
- atlikėjas,
- šios programos atlikėjams pasirodymą tokiame renginyje padedantis atlikti asmuo ar
- už šio renginio techninio inventoriaus veikimą, techninės pagalbos teikimą ar
visuomenės informavimą atsakingas asmuo,
taip pat
- aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis sportininkas,
- aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis aukšto meistriškumo
sporto specialistas ir fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius, t. y.
treneris.
Taigi, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punktu, pajamų mokesčiu neapmokestinamos
Taisyklėse nustatyto dydžio neviršijančios kompensacijos, jeigu jos gaunamos už dalyvavimą
renginyje, kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklėse ir šias kompensacijas gauna asmuo, kuris pagal
Taisyklių nuostatas laikomas renginio dalyviu.
Sporto varžybų, čempionatų dalyviu gali būti laikomas sportininkas, treneris, teisėjas,
sekretoriato darbuotojas ir kiti asmenys, kurie atlieka renginio programą bei padeda ją atlikti,
jeigu renginys atitinka Taisyklėse apibrėžtą renginio sąvoką, t. y. viešas renginys, kuriuo
siekiama visuomenei naudingų tikslų ir kurio metu surinktos lėšos (jeigu tokių lėšų rengiant
renginį surenkama) naudojamos tik šio renginio išlaidoms padengti ir (ar) skiriamos labdarai ar
paramai arba naudojamos kitiems visuomenei naudingiems tikslams.
Viešojo renginio dalyviais nelaikomi gyventojai (įskaitant sportininkus, trenerius ir kitus
sporto renginio dalyvius), kurie tokias kompensacijas gauna iš renginį vykdančio
(organizuojančio) pelno nesiekiančio vieneto su kuriuo yra susiję darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais ir (arba) už savo veiklą renginyje gauna kitą atlygį.
Sąvoka darbo santykiai arba jų esmę atitinkantys santykiai suprantama taip, kaip tai
apibrėžta GPMĮ 2 str. 31 dalyje. Už savo veiklą renginyje gaunančiu atlygį asmeniu laikomas
gyventojas, vykdantis tokio pobūdžio individualią veiklą, kaip tai apibrėžta GPMĮ 2 str. 7
dalyje.
Kompensacijų mokėtoju gali būti ne tik renginį vykdantis (organizuojantis) pelno
nesiekiantis vienetas, bet ir kitas pelno nesiekiantis vienetas, kuriam renginio dalyvis
atstovauja. Taigi, tuo atveju, kai už dalyvavimą viešajame renginyje Taisyklėse nustatytas
kompensacijas moka ne renginį vykdantis (organizuojantis), o kitas pelno nesiekiantis vienetas,
kuriam renginyje atstovauja gyventojas, jis gali būti laikomas renginio dalyviu net ir tuo
atveju, jeigu su kompensacijas mokančiu asmeniu yra susijęs darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais ir (arba) jis už savo veiklą renginyje, be Taisyklėse numatytų
kompensacijų, gauna kitą atlygį.
Pažymėtina, kad vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, nuo 2019 m. liepos 30 d.
Taisyklėse numatytos kompensacijos gali būti mokamos tik už dalyvavimą aukšto meistriškumo
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sporto treniruočių stovyklose, todėl už dalyvavimą kitose, t. y. ne aukšto meistriškumo, sporto
stovyklose mokamos kompensacijos nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms pagal
GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punktą.
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