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PAVELDIMO TURTO MOKESČIO GIDAS 

I. Mokesčio mokėtojai 

Nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai. 

 

II. Mokesčio objektas 

Mokesčio objektas yra: 

1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimas turtas (nekilnojamasis daiktas, kilnojamasis 

daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai); 

2. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimas: kilnojamasis daiktas, kurį pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus privaloma teisiškai įregistruoti Lietuvoje, Lietuvos Respublikoje 

esantis nekilnojamasis daiktas. 

 

III. Mokesčio tarifai 

Mokestis apskaičiuojamas nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės (70 proc. viso turto 

vertės) taikant tokius tarifus: 

1. kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 0.5 mln. litų (iki 2014-12-31) arba 

ne didesnė kaip 150 tūkst. eurų (nuo 2015-01-01)  – 5 procentai; 

2. kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė didesnė kaip 0.5 mln. litų (iki 2014-12-31) arba 

didesnė kaip 150 tūkst. eurų (nuo 2015-01-01) – 10 procentų. 

 

IV. Mokestinis laikotarpis  

Mokestis atsiranda paveldėjimo pagrindais. 

 

V. Mokesčio lengvatos 

Mokesčiu neapmokestinama: 

1. vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas; 

2. vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, 

brolių, seserų paveldimas turtas; 

3. paveldimo turto apmokestinamoji vertė neviršija 3 tūkst. eurų (nuo 2015-01-01). 

 

Savivaldybės taryba gali: 

1.  atidėti mokesčio sumokėjimo terminus ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po 

paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo; 

2. savo biudžeto sąskaita turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. 

 

VI. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai  

Nuolatinis Lietuvos gyventojas iš įstatymo tvarka apskaičiuotos mokesčio sumos gali atskaityti 

mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo paveldimo turto, esančio toje valstybėje, jeigu 

ta valstybė įtraukta į finansų ministro tvirtinamą sąrašą. 

 

VII. Apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas 

Gyventojas, paveldėjęs turtą Lietuvos Respublikoje, mokestį sumoka prieš paveldėjimo teisės 

liudijimo išdavimą, išskyrus atvejus, kai savivaldybės tarybos sprendimu mokesčio sumokėjimo 

terminas atidėtas arba nuo jo sumokėjimo atleista. Deklaruoti paveldėtą turtą nereikia. 

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, paveldėjęs turtą užsienio valstybėse, iki kalendorinių metų, 

einančių po kalendorinių metų, kuriais turtas buvo paveldėtas, kovo 1 dienos privalo pats arba per 



savo įgaliotą asmenį pateikti vietos mokesčio administratoriui mokesčio deklaraciją (FR0585 

forma) ir sumokėti mokestį. 

 

Pareiga apskaičiuoti paveldimo turto mokestį nuo Lietuvos Respublikoje paveldimo turto nustatyta 

paveldėjimo teisės dokumentus išduodantiems notarams. Mokestis apskaičiuojamas pagal 

notarams pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis, t. y. pagal  mokesčių administratoriaus 

išduotos Paveldimo turto apmokestinamosios vertės  pažymos FR0514 formą. 
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