Dėl darbuotojų saugumo patirtų
išlaidų atskaitymas
Ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos darbuotojams
atliktiems
testams
ir
skiepams
priskiriamos
leidžiamiems
atskaitymams?
Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais ir skiepais,
priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos
išlaidos. Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl GPM įstatymo
nuostatos netaikomos.
.

Kaip mokesčių tikslais traktuojami ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu darbuotojų
šeimos nariams atlikti testai ir skiepai?
.
Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojo šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikams) atliekamais
Covid-19 testais ir skiepais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip sąnaudos, patirtos
darbuotojo šeimos nario naudai. Tokia darbuotojo šeimos nario (sutuoktinio, vaikų) natūra gauta
nauda, vadovaujantis GPM įstatymo 9 str. 7 dalimi, laikoma darbuotojo su darbo santykiais
susijusiomis pajamomis.
.

Įmonė savo iniciatyva, siekdama apsaugoti kolektyvą, užtikrinti veiklos tęstinumą bei išvengti
masinio darbuotojų užsikrėtimo, kas savaitę (rečiau arba dažniau) atlieka visiems
darbuotojams (turintiems ir neturintiems kontaktą su klientais) Covid-19 testus.
Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais, priskiriamos
leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Tokiu
atveju, šios išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPM įstatymo nuostatos
netaikomos.
.

Įmonė, siekdama nustatyti, ar darbuotojas yra persirgęs Covid-19, atlieka serologinius
imunoglobulinų G(IgG) ir M(IgM) Covid-19 ligos tyrimus, kurie parodo ar darbuotojas turi
Covid-19 antikūnių. Ar šios patirtos išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams ir
ar būtų laikomos darbuotojo pajamomis natūra?
.
Tokios įmonės patirtos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str. nuostatas
ir yra laikytinos patirtomis išlaidomis, užtikrinančiomis įmonės darbuotojų saugumą valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu. Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės
naudos negavo, todėl GPM įstatymo nuostatos netaikomos.
.

Įmonė, siunčia darbuotoją į komandiruotę į šalį, kurioje atvykusiems asmenims būtina
pateikti įrodymus, kad jų Covid-19 testas yra neigiamas. Ar šios įmonės patirtos testo atlikimo
išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams?
.
Pateiktu atveju įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais,
priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip sąnaudos susijusios su užsienio komandiruote ir
būtinos vieneto ekonominei veiklai vykdyti. Tokiu atveju, šios išlaidos nėra gyventojų pajamų
mokesčio objektas ir GPM įstatymo nuostatos netaikomos.
.

Ar gali įmonė patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu renginiuose (parodos, mokymai,
konferencijos ir kt.), komandiruotėmis, priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu šie
renginiai ir komandiruotės atšaukiami dėl paskelbto karantino?
.
Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos vieneto sąnaudos, patirtos įgyvendinant
darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Todėl visos įmonės išlaidos (patirtos ir negrąžintos)
apsaugant darbuotojus nuo užsikrėtimo rizikos laikotarpiu, kai valstybėje paskelbta valstybės
lygio ekstremali situacija dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, gali būti priskirtos
įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos.

Įmonė atšaukė darbuotojų komandiruotes ir numatomus renginius dar iki karantino
paskelbimo Lietuvoje, bet jau dėl susiklosčiusios Covid-19 situacijos pasaulyje. Ar įmonės dėl
darbuotojų saugos patirtos išlaidos, susijusios su atšaukta komandiruote ar kitu renginiu,
priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?
.
Įmonės patirtos ir jai negražintos bilietų įsigijimo bei gyvenamojo ploto nuomos išlaidos,
susijusios su neįvykusiomis komandiruotėmis, ar kitais renginiais, atšauktais siekiant apsaugoti
darbuotojus nuo užsikrėtimo rizikos laikotarpiu, kai valstybėje paskelbta valstybės lygio
ekstremali situacija dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, apskaičiuojant
apmokestinamąjį
pelną
gali
būti
priskiriamos
leidžiamiems
atsakaitymams.

Įmonės vairuotojai grįžo iš komandiruotės ir 2 savaičių saviizoliacijos laikotarpiu įmonė savo
lėšomis juos apgyvendina. Ar apgyvendinimo išlaidos bus leidžiami atskaitymai?
Kai vairuotojams, grįžusiems iš užsienio komandiruotės, dviejų savaičių izoliacija pagal teisės
aktus yra privaloma, tai įmonės patirtos išlaidos dviem savaitėms apgyvendinant darbuotojus, gali
būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų
apsaugos
išlaidos,
jeigu
jos
pagrįstos
juridinę
galią
turinčiais
dokumentais.

Ar taikomos pajamų natūra nuostatos, kai darbdavys nacionalinio karantino metu imasi
papildomų apsaugos priemonių reikalingų darbuotojų apsaugojimui nuo COVID-19 grėsmės?
Tuo atveju, kai darbdavys nacionalinio karantino metu, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo
organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą dėl COVID-19 grėsmės, savo darbuotojams apmoka
tam tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes, ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu
apsaugodamas dirbančius darbuotojus, atliekančius įmonei svarbias užduotis, pajamų natūra
nuostatos netaikomos, nes laikoma, kad tokias išlaidas įmonė patiria savo, o ne darbuotojo
naudai.
.
Tokios įmonės patirtos išlaidos gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip
būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Įmonė vidaus tvarkoje turi nusimatyti,
kokios paslaugos/prekės ir kokias funkcijas atliekantiems darbuotojams (konkretiems/visiems
darbuotojams) bus apmokamos.
.
Pavyzdžiui, jei įmonė numatys, kad darbuotojams, kurių darbo funkcijos yra svarbios įmonės
veiklos tęstinumui, sklandumui, įprastai į darbą iš namų/ iš darbo į namus vykstantiems viešuoju
transportu (kai darbo funkcijų atlikimui automobiliai nereikalingi ir nebuvo suteikti) ir
negalintiems vykdyti darbo funkcijų iš namų, nacionalinio karantino metu vykimui į darbą/
parvykimui iš darbo bus apmokamos taksi/pavėžėjimo paslaugos arba suteikta galimybė vykti
įmonės turimais automobiliais, tokios įmonės patirtos išlaidos galės būti priskirtos įmonės
leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos, ir
nelaikomos darbuotojų pajamomis.
.

Įmonė, siekdama apsaugoti savo darbuotojus, papildomai įsigyja ne tik dezinfekavimo
priemones, bet ir priima sprendimą įsigyti dezinfekavimo paslaugą (dezinfekuoti) dėl
paskelbto karantino. Ar visos patirtos išlaidos bus priskiriamos įmonės leidžiamiems
atskaitymams?
.
Įmonių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos įmonių sąnaudos, patirtos įgyvendinant
darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Todėl visos įmonės išlaidos skirtos dezinfekavimo
priemonių bei dezinfekavimo paslaugos įsigijimui yra laikomos patirtos apsaugant darbuotojus
nuo užsikrėtimo rizikos laikotarpiu, kai valstybėje paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija
dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems
atskaitymams
kaip
būtinosios
darbo
saugos
ir
darbuotojų
apsaugos
išlaidos.

Įmonės, vertindamos pandeminę situaciją ir su Covid – 19 susijusias rizikas bei siekdamos
užtikrinti veiklos tęstinumą kritiniu laikotarpiu (jeigu užsikrėstų dalis darbuotojų), imasi
papildomų priemonių - izoliavimosi patalpų įrengimas ir visaverčių gyvenimo sąlygų
sukūrimas darbuotojams, kurie sutinka izoliuotis įmonėje, siekiant užtikrinti įmonės veiklos
tęstinumą, įskaitant ir darbuotojų maitinimą. Ar šios įmonės patirtos sąnaudos, skirtos kovai
su COVID-19, galėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir, ar nebūtų laikomos
darbuotojų pajamomis natūra, t. y. GPM objektu?
.
Leidžiamų atskaitymų pripažinimas reglamentuotas PMĮ 17 straipsnio 1 dalyje, kurioje yra
įteisinta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto
sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.br /> Tuo
atveju, kai vieneto darbuotojai yra izoliuojami dėl nepalankios epideminės COVID-19
(koronavirusinės infekcijos) situacijos paskelbto karantino (kurio metu vieneto veiklai yra
nustatytas specialus veiklos režimas ar apribojimai) metu, tai izoliuotų darbuotojų
apgyvendinimas ir maitinimas yra objektyviai sąlygota būtinybė. Todėl tokių darbuotojų
izoliavimosi patalpų įrengimo, apgyvendinimo bei maitinimo išlaidos jų izoliacijos, kuri būtina
vieneto veiklos tęstinumui užtikrinti, laikotarpiu, yra būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar
vieneto ekonominei naudai gauti, todėl gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
Atitinkamai, tokiu atveju vieneto patirtos išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir
GPM įstatymo nuostatos netaikomos.
.

