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PVMĮ pakeitimai

• 2019 m. spalio 17 d. PVMĮ Nr. IX-751 2, 4, 

41, 51,12, 122, 331, 35, 49, 56,78, 881, 2 

priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42 ir 

92 straipsniais įstatymas Nr. XIII-2487

• Įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d. 



PVMĮ pakeitimai

Pagrindiniai PVMĮ pakeitimai:

• 0 proc. PVM tarifo taikymas (PVMĮ 49 

straipsnis) ir įrodymai.

• grandininiai tiekimai;

• prekių pristatymas, kad jos būtų patiektos 

pagal pareikalavimą (call-off stock); 



PVMĮ pakeitimai

Kiti pakeitimai:

• PVMI 331 straipsnis;

• PVMĮ 35 straipsnis;

• tiesioginis lengvatų taikymas diplomatams 

(LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442).



PVMĮ pakeitimai
0 proc. PVM tarifo taikymas ir įrodymai

Papildomos privalomos sąlygos 0 proc. PVM 

tarifo taikymui pagal PVMĮ 49 straipsnį:

• pirkėjo PVM mokėtojo kodas ir

• teisingas / tinkamas sandorio 

deklaravimas FR0564.

Svarbu – papildomi reikalavimai klaidų 

FR0564 taisymui.



PVMĮ pakeitimai
Grandininiai tiekimai

PVMĮ 2 straipsnis papildytas naujomis sąvokomis

sąvokomissąvokomis:

101 dalis

Grandininis prekių tiekimo sandoris (toliau – grandininis sandoris) – vienas po kito 

vykdomo tų pačių prekių tiekimo sandoris, kuriame dalyvauja tarpinis veiklos 

vykdytojas, kai prekės gabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę tiesiogiai 

iš pirmojo prekių tiekėjo paskutiniam prekių tiekimo grandinėje esančiam tas prekes 

įsigyjančiam asmeniui.

331 dalis

Tarpinis veiklos vykdytojas – grandininiame sandoryje dalyvaujantis prekių tiekėjas 

(išskyrus pirmąjį prekių tiekimo grandinės prekių tiekėją), kuris gabena prekes arba 

kurio užsakymu tai atlieka trečioji šalis.



PVMĮ pakeitimai
Grandininiai tiekimai

A(LT)

B1(PL)

Neturi LT PVM 

kodo, nurodo PL 

kodą

B2 (PL)

Vienas vežimas Lietuva - Lenkija 

SF1 Lietuva
Lenkija                                       SF2

• Išvada: 

• vienas vežimas 

• A (LT) - B2(PL)

Lietuva - Lenkija

• B1 (PL) Neturi LT PVM kodo

• SF1 – tiekimas į kitą ES; SF2 – vietinis 

tiekimas PL



PVMĮ pakeitimai
(call-off stock)

PVMĮ papildytas 42 straipsniu

1 dalis. Prekių pristatymas, kad jos būtų patiektos pagal 

pareikalavimą (angl. Call-oft-stock)



PVMĮ pakeitimai
(call-off stock

Sandoris turi atitikti šiame straipsnyje nurodytas sąlygas:

Apmokestinamasis asmuo gabena prekes 

į kitą valstybę narę, pagal galiojantį tarp 

šių abiejų apmokestinamųjų asmenų 

sudarytą sandorį.

Prekes išgabenantis asmuo nėra įsikūręs 

toje valstybėje narėje, į kurią prekės 

atgabenamos.

Įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, 

kuriam ketinama tiekti prekes įregistruotas 

PVM mokėtoju valstybėje narėje, į kurią 

atgabenamos prekės.

Prekes išgabenantis apmokestinamasis asmuo, 

prekių išgabenimą užregistruoja atitinkamame 

žurnale (PVMĮ 78 str. 51 dalis), prekes įsigyjantį 

apmokestinamąjį asmenį nurodo prekių tiekimo ir 

paslaugų teikimo ataskaitos formoje FR0564 

(PVMĮ 881 str. 11 dalis).

Prekes atgabenęs apmokestinamais asmuo 

prekes įsigyjančiam asmeniui patiekia ne vėliau 

kaip per 12 mėnesių nuo prekių atgabenimo į kitą 

valstybę.



PVMĮ pakeitimai
(call-off stock)

PVMĮ 42 straipsnio 2 dalis

Laikoma, kad prekės patiektos pagal pareikalavimą ir tuo atveju, jei per 

12 mėnesių nuo prekių atgabenimo į kitą ES šalį, prekes įsigyjantį 

asmenį pakeičia kitas apmokestinamasis asmuo ir toks pasikeitimas 

yra užregistruotas žurnale ir tenkinamos kitos sąlygos.

PVMĮ 42 straipsnio 3 dalis

Jeigu prekės prarandamos, sunaikinamos, neatitinka 1 ar 2 dalyje 

nurodytų sąlygų, nelaikoma, kad prekės patiektos pagal pareikalavimą.



PVMĮ pakeitimai
(call-off stock)

• LT tiekėjas pergabena prekes į kitą ES valstybę narę, siekdamas vėliau jas 

patiekti numatytam prekių pirkėjui, kurio tapatybė bei PVM registracijos 

kodas yra žinomi, jau prekių transportavimo momentu ir kuris turi teisę savo 

nuožiūra perimti atgabentas ir sandėliuojamas prekes, tokiu būdu įgydamas 

nuosavybės teisę į jas.

ES 1

A

Tiekėjas

ES1 PVM 

mokėtojas 

neįsikūręs 

ES2

ES 2

CMR

prekės

C

D

E

Numatytasis 

prekių įgijėjas

Apmokestinamasis asmuo PVM 

mokėtojas ES-2



PVMĮ pakeitimai
(call-off stock)

LT UAB A

transportas į sandėlį
LV

SIA B

X

X

X

PVM sąskaita faktūra

2020 04 12

2020 04 12



PVMĮ pakeitimai
0 proc. PVM tarifo taikymas ir įrodymai

Įrodymai:

• nurodyti Reglamento(ES) Nr. 282/2011 45a straipsnyje

arba

• kiti įrodymai.

• PVMĮ 56 straipsnis

Svarbu – skiriasi įrodinėjimo našta.



Prekių išgabenimo į ES įrodymai pagal Reglamentą 282/2011 nuo 

2020-01-01

A grupės įrodymai B grupės įrodymai C grupės įrodymai

Dokumentai, tiesiogiai susiję su 

prekių išsiuntimu ar išgabenimu

Dokumentai, netiesiogiai susiję su 

prekių išgabenimu
Pirkėjo patvirtinimas

Taikoma:

• Kai tiekiamas prekes išgabena 

Tiekėjas

• Kai tiekiamas prekes išgabena 

pirkėjas

Taikoma:

• Kai tiekiamas prekes išgabena 

Tiekėjas

• Kai tiekiams prekes išgabena 

Pirkėjas

Taikoma:

• Kai tiekiamas prekes išgabena 

Pirkėjas

• Pateikimo terminas:

• Iki kito mėnesio, einančio po 

prekių tiekimo, 10 dienos.

• (A1) Dokumentai, susiję su 

prekių gabenimu:

• CMR važtaraštis,

• Konosamentas,

• Oro transporto važtaraštis,

• Geležinkelio važtaraštis.

• (A2) vežėjo, ekspeditoriaus PVM 

sąskaita faktūra už pervežimo, 

ekspedijavimo paslaugas.

• (B1) draudimo liudijimas, susijęs 

su prekių gabenimu;

• (B2) banko dokumentai, kuriais 

įrodoma, kad už prekių 

išgabenimą sumokėta;

• (B3) oficialūs dokumentai kuriuos 

išduoda valdžios institucijos, 

pvz. notaras, kuris patvirtina 

apie prekių atvykimą į paskirties 

vietą;

• (B4) kvitas, kurį yra išrašęs 

sandėlio savininkas paskirties 

vietoje ir kuriuo patvirtinamas 

sandėliavimas paskirties vietoje.

Rašytinis pirkėjo patvirtinimas, kad 

pirkėjas išgabeno prekes savo vardu 

arba tai jo vardu padarė trečioji 

šalis, kuriame nurodoma:

• Prekių paskirties vieta,

• Patvirtinimo išdavimo data;

• Pirkėjo pavadinimas, adresas

• Prekių rūšis, kiekis

• Prekių atvykimo data ir vieta

• Pirkėjo vardu prekes priimančiojo 

asmens;

• Transporto priemonių tiekimo 

atveju – transporto priemonės 

identifikacinis numeris.



Brexit

2020 m. sausio 31 d. vidurnaktį Briuselio laiku (Lietuvos 

laiku – 2020 m. vasario 1 d. 1 val. nakties) Jungtinė 

karalystė išstojo iš Europos Sąjungos. 

Išstojimas vyksta pasirašius sutartį



Brexit

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra taikomas pereinamasis

laikotarpis dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos

Sąjungos.

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinėje Karalystėje taikoma

visa Europos Sąjungos teisė, t.y. taikomas 0 % PVM

tarifas pagal 49 str., galima naudotis prekių pristatymo,

kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą,

supaprastinimu ir pan.



Brexit

• Po pereinamojo laikotarpio

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė 

bus laikoma trečiąja šalimi (eksportas).

Kai UK apmokestinamieji asmenys Lietuvoje norės 

registruotis PVM mokėtojais, turės paskirti fiskalinį

agentą



PVMĮ pakeitimai

• Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, 

seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus 

galite rasti – www.vmi.lt;

• Pasikonsultuoti su VMI specialistais galite telefonu 1882 

arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra 

lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 

metus; 

• e. seminarų įrašai skelbiami VMI Youtube kanale.

http://www.vmi.lt/


Ačiū, kad mokate mokesčius

Ačiū, kad mokate mokesčius

Ačiū, kad mokate mokesčius

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama.


