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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. LAPKRIČIO 3 D.
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2010 m. balandžio 21 d. Nr. 440
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1365
„Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ (Žin.,
2004, Nr. 162-5905; 2005, Nr. 16-492):
1. Išdėstyti 2 punkto pirmąją pastraipą taip:
„2. Tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui iš
nuolatinės darbo vietos darbdavio siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti tarnybinį
pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus šio nutarimo
3 punkte nurodytą atvejį, įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens įsakymu
(sprendimu).“
2. Papildyti nauju 3 punktu (ankstesniuosius 3, 4 ir 5 punktus laikyti 4, 5 ir
6 punktais):
„3. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai įforminamas darbdavio
arba jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu) ar rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis
pranešimas ar darbuotojo prašymas leisti išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas.“
3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina
pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396).
Jeigu kolektyvinė ar darbo sutartis nenustato kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo
dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas – ne mažiau kaip
50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbuotojas
turi teisę atsisakyti vykti į komandiruotę, jeigu jam laiku nebuvo išmokėtas avansas. Grįžęs iš
komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui
pagal vidaus darbo tvarką nustatytą ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotėje
patirtas faktines išlaidas, o jeigu išmokėtas avansas, grąžina nepanaudotą avanso likutį.
Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su darbuotoju, grįžusiu iš komandiruotės, ne vėliau
kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.“

2

4. Įrašyti 6 punkte vietoj žodžio „tvarkoje“ žodį „taisyklėse“, o vietoj žodžio „tvarkos“
žodį „taisyklių“.
5. Papildyti šiuo 7 punktu:
„7. Jeigu tarnybinė komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną darbo dieną,
dienpinigiai už tarnybinę komandiruotę darbuotojui gali būti nemokami, jeigu tai įtvirtinta
kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse.“
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