MMA IR NPD DYDŽIŲ PASIKEITIMAI NANO
PROGRAMOJE NUO 2020 M. SAUSIO MĖN.
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UAB „Būtenta“
Klientų aptarnavimas: 8 37 491035
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LR vyriausybė nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtino įstatymų pakeitimus susijusius su MMA ir
NPD dydžių pasikeitimais.
Pateikiame, kaip programoje Nano naujai apsirašyti įmokų tarifų dydžius bei atlikti tam tikrus
sistemos konfigūravimo darbus.
1.

Kaip nuo 2020 m. sausio 1 d. programoje teisingai skaičiuoti minimalią mėnesinę algą,

minimalųjį valandinį atlygį?
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo
užmokesčio“ patvirtinta, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi minimali mėnesinė alga bei minimalus
valandinis įkainis. Minimali mėnesinė alga (MMA) - 607,00 Eur, minimalus valandinis atlygis – 3,72
Eur.
Pasirinkus meniu punktą Skaičiavimo parametrai (Atlyginimai -> Skaičiavimo parametrai)
programa atvers paskutinę 2019 metų 1 mėnesio skaičiavimo parametrų lentelę. Paspaudus
mygtuką

kuriama nauja lentelė (spaudžiant mygtuką Naujas

arba funkcinį klavišą F9).

Duomenys į šią lentelę yra nukopijuojami nuo prieš tai buvusios lentelės.

1 pav.

Į naujai sukurtą lentelę įvedami metai ir mėnuo (2020 m. sausio mėn.), nuo kurių turi būti
taikomi nauji MMA dydžiai. Pagrindinių parametrų polangyje įrašomi nauji duomenys į laukus
Minimalus mėnesinis atlygis (607,00 Eur) ir Minimalus valandinis atlygis (3,72 Eur) (žr. 1 pav.)
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2.

Kaip nuo 2020 m. sausio 1 d. programoje teisingai skaičiuoti NPD?
Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2019 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos gyventojų

pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21, 27 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII1335 2,4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą (2019 m. gruodžio 12 d. įstatymas Nr. XIII-2649).
Šiuo įstatymu nustatyti nauji pajamų mokesčio tarifai ir neapmokestinamųjų pajamų dydžiai.
Gyventojams, kurių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios
pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių
metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD 350,00 eurų.
Maksimalus 350,00 eurų NPD kiekvieną 2020 m. mokestinio laikotarpio mėnesį taikytinas
gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršys 607,00 eurų.
Gyventojams, kurių per mėnesį gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos bus
didesnės nei minimali mėnesinė alga, kuri galios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. (2020 m.
sausio 1 d. — 607,00 eurai), taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 350 – 0,17 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais
susijusios pajamos — 2020-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis)
Norint, kad Nano programoje nuo 2020 m. sausio 1 d. NPD būtų skaičiuojamas įvertinant
GPMĮ pakeitimus, atlyginimų modulyje pajamų mokesčių lenteles (Atlyginimai -> Mokesčių lentelės)
reikia papildyti naujomis 2020 metų eilutėmis (žr. 2 pav.). Viršutinę lentelę reikia papildyti
keturiomis eilutėmis:
❖

❖

Pirmoje eilutėje į stulpelį Metai reikia įrašyti 2020;
•

į stulpelį Mėnuo - 1;

•

į stulpelį Lentelė - 1;

•

į stulpelį Procentas - 20;

•

į stulpelį MD - *;

•

į stulpelį NPD skaičiavimas: 350 - 0.17 * max (s - 607, 0)

Antroje eilutėje į stulpelį Metai reikia įrašyti 2020;
•

į stulpelį Mėnuo - 1;

•

į stulpelį Lentelė - 2;
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•
❖

❖

į stulpelį Procentas - 20.

Trečioje eilutėje į stulpelį Metai reikia įrašyti 2020;
•

į stulpelį Mėnuo - 1;

•

į stulpelį Lentelė - 3;

•

į stulpelį Procentas - 20.

Ketvirtoje eilutėje į stulpelį Metai reikia įrašyti 2020;
•

į stulpelį Mėnuo - 1;

•

į stulpelį Lentelė - 4;

•

į stulpelį Procentas – 15;

•

į stulpelį NPD skaičiavimas: 350 - 0.17 * max (s - 607, 0)

SVARBU. Vartotojas pats turi pasitikrinti ir įvertinti, kuriems priskaitymo kodams, kuris pajamų
mokesčio tarifas turės būti taikomas ir atitinkamai kuriai pajamų mokesčių lentelei nuo 2020 m.
sausio mėn. nurodyti 15 proc., o kuriai 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Vartotojas turi patikrinti kokia informacija suvesta priskaitymų-išskaitymų koduose į stulpelį
PM (Atlyginimai -> Priskaitymų – išskaitymų kodai -> stulpelyje PM). Jeigu PM stulpelyje 1 arba 2,
tai pagal 2 pav. pavyzdį priskaitymui būtų taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas, jeigu PM – 4,
tai būtų taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas).

2 pav.

Visas su Nano apskaitos programa susijusias
naujienas sekite Nanoapskaita Facebook paskyroje.

UAB „Būtenta“
Klientų aptarnavimas: 8 37 491035
www.nanoapskaita.lt

Atlyginimų modulyje pajamų mokesčių lentelių apatinėje lentelėje galima suvesti lengvatas,
kad darbuotojams, turintiems dalinį darbingumą būtų taikomas konkretus NPD dydis (žr. 2 pav.).

Jei turite klausimų dėl atnaujinimų prašome susisiekti su mumis per Nano programos
„Pagalba“ mygtuką, telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką adresu info@nanoapskaita.lt.

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo.
UAB „Būtenta”
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