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LR vyriausybė nuo 2019 m. sausio 1 d. patvirtino įstatymų pakeitimus susijusius su darbo 

užmokesčio indeksavimu, MMA ir NPD dydžių pasikeitimais, bei pajamų ir socialinio draudimo įmokų 

tarifų pasikeitimais.  

Pateikiame kaip programoje Nano naujai apsirašyti įmokų tarifų dydžius bei atlikti tam tikrus 

sistemos konfigūravimo darbus. 

1. Kaip nuo 2019 m. sausio 1 d. programoje teisingai skaičiuoti minimalią mėnesinę algą, 

minimalųjį valandinį atlygį? 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16. d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl minimaliojo 

darbo užmokesčio“ patvirtinta, kad nuo 2019 m. sausio 1d. keičiasi minimali mėnesinė alga bei 

minimalus valandinis įkainis. Minimali mėnesinė alga (MMA) - 555,00 Eur, minimalus valandinis 

atlygis – 3,39 Eur. 

Pasirinkus meniu punktą Skaičiavimo parametrai (Atlyginimai -> Skaičiavimo parametrai) 

programa atvers paskutinę 2018 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 mėnesis (2019 m. sausio mėn.), nuo kurių turi būti 

taikomi nauji MMA dydžiai. Pagrindinių parametrų polangyje įrašome naujus duomenis į laukus 

Minimalus mėnesinis atlygis (555,00 Eur) ir Minimalus valandinis atlygis (3,39 Eur) kaip 

pavaizduota 1 pav. 

Reikia nurodyti kokį darbdavio ligos išmokos tarifą norima 
taikyti nuo  2019 m. sausio 1 d. 
(Tarifas negali būti mažesnis kaip 62,06 proc. (buvo 80 proc.), 
programoje minimalų tarifą galima nurodyti 63 proc.) 
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2. Kaip nuo 2019 m. sausio 1 d. programoje pakeisti darbdavio ligos išmokos tarifą? 

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalis numato, jog nuo 2019 

m. sausio 1 d. ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, 

negali būti mažesnė negu 62,06 procento (buvo 80 proc.) ir didesnė negu 100 procentų išmokos 

gavėjo vidutinio darbo užmokesčio. Todėl jeigu norite pakeisti  darbdavio apmokamos ligos išmokos 

tarifą nuo 2019 m. sausio  1 d. reikia Atlyginimai -> Skaičiavimo parametrai -> Pagrindiniai 

duomenys-> Nedarbingumas/Darbdavys/Procentai įvesti procentą, kurį Jūsų įmonė taikys 

skaičiuojant ligos išmoką darbuotojui.  

Programoje yra numatyta galimybė ligos išmokos tarifą nurodyti  tik sveiku skaičiumi, todėl 

nepriklausomai nuo to, kad ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytas minimalus 

tarifas yra 62,06 proc., programoje turi būti nurodomas minimalus 63 proc. dydžio tarifas (Žr. 1 pav.).  

PASTABA. Planuojamas naujinys, kad programoje būtų galimybė ligos išmokos tarifą nurodyti 

skaičiaus šimtųjų dalių tikslumu. 

3. Kaip nuo 2019 m. sausio 1 d. programoje pakeisti darbuotojo ir darbdavio socialinio 

draudimo tarifus? 

Atsižvelgiant į LR Seimas patvirtintus įmokų teisės aktų1 pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2019 

m. sausio mėn., pensijų, ligos, motinystės bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos turės būti 

perkeliamos darbuotojams bei nuo 2019 m. sausio mėn. bus taikomi šie socialinio draudimo tarifai: 

• Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)- 6,98 proc. 

• Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 12,52 proc. 

• Darbdavio socialinio draudimo įmoka - 1,45 proc. 

• Darbdavio įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą - 0,16 proc. ir įmoka į Garantinį fondą – 

0,16 proc. 

                                                 
1       
- 2018 06 28 LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2,4,7,8,10,23,25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1336, 

TAR, 2018-06-30, Nr. 10978) 
- 2018 06 28 LR sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6,16,17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1341, TAR, 2018-06-30, Nr. 

10979) 
- 2018 06 28 LR garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5,10,11 ir 14 

straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1341, TAR, 2018-07-05, Nr. 11450).  
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-06-04 įsakymu Nr. V-243 

patvirtintos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės 
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Nuo 2019 m. pasikeitusius darbdavio ir darbuotojo socialinio draudimo įmokų tarifus reikia 

įvesti Atlyginimai -> Skaičiavimo parametrai -> Socialinis draudimas (žr. 2 pav.) 

 

2 pav. Darbdavio ir darbuotojo socialinio draudimo tarifai 

PASTABA. Nano programoje nurodomas bendras darbdavio mokamas tarifas, kurį sudaro 

socialinio draudimo mokesčio tarifas, įmokų į ilgalaikio darbo išmokų fondą mokesčio tarifas bei 

mokesčio tarifas į garantinį fondą (1,45 proc. + 0,16 proc. + 0,16 proc.). Todėl programa neatsižvelgs 

į tai, kad  įmokų į ilgalaikio darbo  išmokų ir garantinį fondus tarifas neturi būti taikomas darbo 

užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).  

Autoriai, kurie turi su įmone darbo santykius, yra draudžiami tomis pačiomis socialinio 

draudimo įmokų rūšimis, kaip ir darbuotojai (VSDĮ 4 str. 1 d.). Todėl į skaičiavimo parametrus 

(Atlyginimai -> Skaičiavimo parametrai -> SD autorinis) reikia suvesti pasikeitusius socialinio 

draudimo mokesčio tarifus, kurie taikomi autoriams gaunantiems pajamas iš darbdavio.  (žr. 3 pav.) 

 

3 pav. Socialinio draudimo tarifų nurodymas autoriams, kurie gauna pajamas iš darbdavio 

4. Kaip darbuotojams, kurie dalyvauja kaupimo sistemoje, nuo 2019 m. sausio 1 d. 

programoje įvesti didesnį darbuotojo socialinio draudimo mokesčio tarifą? 

Tarkime darbuotojas 2018 m. dalyvavo II pensijų kaupimo pakopoje ir jam buvo skaičiuojami 

2 papildomi VSD proc. 
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Nuo 2019 m. šis darbuotojas nusprendžia toliau dalyvauti kaupimo sistemoje ir skirti 

papildomus 3 proc. Tuomet Nano programoje darbuotojo kortelėje mokesčių pasikeitimų polangyje 

(Žinynai-> Darbuotojai-> Mokesčiai -> Mokesčių pasikeitimai) reikia įvesti individualiai šiam 

darbuotojui taikomus socialinio draudimo mokesčius (žr. 4 pav.).  

Paspaudus mygtuką Naujas  arba funkcinį klavišą F9, kuriamas naujas mokesčių 

pasikeitimų įrašas, kuriame reikia užpildyti šiuos stulpelius: 

• į stulpelį Sk. met. nuo - 2019; 

• į stulpelį Sk. mėn. nuo - 1; 

• į stulpelį Sk. met. iki – 2030 – nurodoma bet kuri vėlesnio laikotarpio data, kadangi 

jos nenurodžius programa mokesčių pasikeitimus pritaikys tik vienam mėnesiui; 

• į stulpelį Sk. mėn. iki – 12; 

• į stulpelį Darbuot. proc. – 22.50; 

• į stulpelį Darbuot. PSD proc. – 6.98; 

• į stulpelį Darbuot. VSD proc. – 15.52. 

 

 

 

4 pav. Individualiai darbuotojui taikomų socialinio draudimo tarifų įvedimas 

Atkreipiame dėmesį, jog ankstesnių mokesčių tarifų taikymo 
laikotarpis turi būti nurodytas iki 2018 m. gruodžio mėn.  
Sk. met. iki – 2018 ;  Sk. mėn. iki – 12. 
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PASTABA. Jeigu darbuotojas nusprendžia kaupimo sistemoje kaupti nuosekliai, kai jo mokamas 

įmokos procentas vis didėja, tuomet atitinkamai turi būti įvedami mokesčių pasikeitimų tarifai ir 

darbuotojo kortelėje. 

5. Kaip programoje teisingai įvesti perskaičiuotą darbo užmokestį?  

Remiantis 2018-06-28 VSDĮ Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 

Nr. XIII-1336 9 str. 4 dalimi darbdavys privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokesčio dydį, 

jį padidindamas 1,289 karto. 

Darbo užmokesčio perskaičiavimą turi atlikti patys Nano programos vartotojai.  

Pavyzdys. Darbuotojo darbo sutartyje buvo numatytas 1000 Eur mėnesinis darbo užmokestis. 

Nuo 2019 m. perrašoma darbo sutartis ir perskaičiuojamas darbo užmokesčio dydis 1289 Eur (1000 

Eur × 1,289). Darbo užmokesčio dydžio pasikeitimai reikia įvesti Žinynai -> Darbuotojai-> Pagr. 

Duomenys-> Pasikeitimai spaudžiant mygtuką  arba funkcinį klavišą F9. Kad nebūtų prarasta 

darbo užmokesčio dydžio istorija bei neišsikraipytų duomenys, jeigu atlyginimas bus perskaičiuotas 

už praeitą laikotarpį, pirmiausiai pasikeitimuose reikia įvesti tą darbo užmokesčio dydį, kuris 

skaičiuojamas dabar. (Žr. 5 pav.) 

  

      

5 pav. Darbuotojo darbo užmokesčio pasikeitimų įvedimas 

Tuomet vėl spaudžiamas mygtukas Naujas  arba funkcinis klavišas F9 ir įvedamas darbo 

užmokesčio dydis, kuris bus skaičiuojamas nuo 2019 m. Tuomet spaudžiamas mygtukas  Perkelti, 

kad automatiškai būtų atnaujinti pagrindiniai duomenys. (Žr. 6 pav.) 

Spaudžiamas mygtukas Įvesti ir 
Pasikeitimuose suvedama 
informacija iš Pagr. duom. lango. 
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6 pav. Darbuotojo pagrindinių duomenų atnaujinimas 

Jei darbo užmokesčiu yra taikomi priedai, priemokos ar premijos, tai pastovių priedų dydžių 

pasikeitimus reikėtų nurodyti pastovių priskaitymų - išskaitymų polangyje (Žinynai-> Darbuotojai-> 

Pastovūs priskaitymai - išskaitymai), o vienkartinius priedus vesti per einamąją informaciją (Žinynai-

> Darbuotojai-> Einamoji informacija). 

6. Kaip nuo 2019 m. sausio 1 d. programoje teisingai skaičiuoti NPD? 

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos gyventojų 

pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21, 27 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-

1335.  

Šiuo įstatymu nustatyti nauji pajamų mokesčio tarifai ir neapmokestinamųjų pajamų dydžiai. 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų su darbo santykiais susijusias pajamas (išskyrus 

ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas):  

➢ Metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo 

užmokesčių dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio 

Paspaudus mygtuką Perkelti  

  parodomas dialogo langas. 
Pasirinkus OK – atnaujinami pagrindiniai 
duomenys. 
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draudimo įmokų bazei skaičiuoti, bus apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio 

tarifą; 

➢ Metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU dydžio sumą, taikoma 

apdraustųjų asmenų 2019 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, bus apmokestinama taikant 27 

proc. pajamų mokesčio tarifą; 

➢ Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos neatsižvelgiant į 

bendrą metinių pajamų sumą apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. 

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 300,00 eurų. 

Maksimalus 300,00 eurų NPD kiekvieną 2019 m. mokestinio laikotarpio mėnesį taikytinas 

gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršys 555,00 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. (2019 m. 

sausio 1 d. — 555,00 eurai), taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais 

susijusios pajamos —  2019-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis)  

 

Norint, kad Nano programoje nuo 2019 m. sausio 1 d. NPD būtų skaičiuojamas įvertinant 

GPMĮ pakeitimus, atlyginimų modulyje pajamų mokesčių lenteles (Atlyginimai -> Mokesčių lentelės) 

reikia papildyti naujomis 2019 metų eilutėmis (žr. 7 pav.). Viršutinę lentelę reikia papildyti trimis 

eilutėmis: 

❖ Pirmoje eilutėje į stulpelį Metai reikia įrašyti 2019; 

• į stulpelį Mėnuo - 1; 

• į stulpelį Lentelė - 1; 

• į stulpelį Procentas - 20; 

• į stulpelį MD - *; 

• į stulpelį NPD skaičiavimas: 300 - 0.15 * max (s - 555, 0) 

❖ Antroje eilutėje į stulpelį Metai reikia įrašyti 2019; 
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• į stulpelį Mėnuo - 1; 

• į stulpelį Lentelė - 2; 

• į stulpelį Procentas - 20. 

❖ Trečioje eilutėje į stulpelį Metai reikia įrašyti 2019; 

• į stulpelį Mėnuo - 1; 

• į stulpelį Lentelė - 3; 

• į stulpelį Procentas - 15. 

SVARBU. Vartotojas pats turi pasitikrinti ir įvertinti, kuriems priskaitymo kodams, kuris pajamų 

mokesčio tarifas turės būti taikomas ir atitinkamai kuriai pajamų mokesčių lentelei nuo 2019 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 2, tai pagal 

7 pav. pavyzdį priskaitymui būtų taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas, jeigu PM – 3, tai būtų 

taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas). 

 
7 pav. 

Atlyginimų modulyje pajamų mokesčių lentelių apatinėje lentelėje galima suvesti lengvatas, 

kad darbuotojams, turintiems dalinį darbingumą būtų taikomas konkretus NPD dydis. (Žr. 7 pav.)  

Jeigu darbuotojų metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis viršija 120 VDU dydžio 

sumą, tuomet patys darbuotojai metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje turės susiskaičiuoti ir, 

2019 m. su darbo santykiais susijusį pajamų dydį, viršijantį 120 VDU dydžio sumą, apmokestinti 

taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą.  

SVARBU. Kol kas programoje nėra numatyta galimybė ligos, motinystės, tėvystės, vaiko 

priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms taikyti 15 proc. pajamų mokesčio tarifą bei proporcingai 
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pritaikyti NPD. Apsirašius Mokesčių lentelę kaip pateikta 7 pav., ligos pašalpai bus pritaikytas 20 

proc. pajamų mokesčio tarifas. Dėl NPD proporcingo taikymo, kai ligos pašalpai bus taikomas 15 

proc. pajamų mokesčio tarifas, bus leidžiamas naujinys, apie kurį informuosime netrukus. 

 

 

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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