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PVM objektas  
PVM objektas Lietuvoje yra prekių tiekimas ir paslaugų 

teikimas, tenkinantis šias sąlygas:

• prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį, ir

• prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal PVMĮ 

nuostatas vyksta šalies teritorijoje, ir

• prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis 

asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą.

PVMĮ 3 str.
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Prekių įsigijimas iš ES 

• PVM objektas yra prekių įsigijimas už atlygį iš kitos ES valstybės
narės įsiregistravusio ar neįsiregistravusio, tačiau privalančio
įsiregistruoti PVM mokėtoju, apmokestinamojo asmens, kuris vykdo
savo ekonominę veiklą, jeigu pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) nuostatas įsigijimas
laikomas įvykusiu šalies teritorijoje.

• Naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių
įsigijimui taikomos kitos taisyklės.

PVMĮ 3 str. 2 dalis
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Prekių tiekimas 

Prekių tiekimo vieta
Jeigu tiekiamos prekės neturi būti gabenamos,

laikoma, kad prekių tiekimas įvyko šalies teritorijoje

tuo atveju, jeigu šios prekės buvo šalies teritorijoje

tuo momentu, kai įvyko jų tiekimas

PVMĮ 12 str. 7d.



5

Prekių tiekimas 

Prekių tiekimo vieta
Jeigu tiekiamos prekės turi būti gabenamos, laikoma,

kad prekių tiekimas įvyko šalies teritorijoje tuo atveju,

kai šių prekių gabenimas pirkėjui prasidėjo šalies

teritorijoje (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas,

pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis)

prekes gabena).

PVMĮ 12 str. 1d.



Prekių eksportas

0 proc. PVM tarifas taikomas, kai:

• tiekiamos prekės apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, jeigu

jas tiekėjas ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš ES teritorijos;

• tiekiamos prekės apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, jeigu

jas pirkėjas, įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturintis šalies

teritorijoje padalinio, ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš ES

teritorijos, išskyrus atvejus, kai pirkėjas išgabena įrangą, atsargines

dalis ar atsargas, skirtas asmeniniams poreikiams naudojamiems

laivams, orlaiviams ar kitoms transporto priemonėms. Kai prekės

išgabenamos asmeniniame keleivio bagaže, 0 procentų PVM

tarifas taikomas pagal PVM įstatymo 42 straipsnyje nustatyta

tvarka. (PVMĮ 41 str. 1-2 d.)



Prekių eksportas

0 proc. PVM tarifas taikomas

Sandoriai, kurių valstybės narės neapmokestina PVM:

• Prekių tiekimas, kai jas pardavėjas išsiuntė ar išgabeno į

paskirties vietą už Bendrijos ribų arba tai atlikta jo vardu;

• Prekių tiekimas, kai jų atitinkamoje teritorijoje neįsisteigęs

prekes įsigyjantis asmuo jas išsiuntė ar išgabeno į paskirties vietą

už Bendrijos ribų, arba tai atlikta jo vardu, išskyrus atvejus, kai

įsigyjantis asmuo išgabena prekes, skirtas įrengti, aprūpinti kuru

pramogų laivus, privačius orlaivius ar kitas asmeniniams

poreikiams tenkinti naudojamas transporto priemones arba

papildyti jų atsargas. (2006/112/EB 146 str. 1 d. a) b))
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Prekių tiekimas į ES

0 proc. PVM tarifas taikomas, kai:

• prekės tiekiamos kitos ES valstybės PVM mokėtojui ir
išgabenamos į kitą ES valstybę (neatsižvelgiant į tai, kas
(prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji
šalis) prekes gabena) (PVMĮ 49 str. 1 d.).



Prekių tiekimas į ES

0 proc. PVM tarifas taikomas, kai:

• Valstybės narės neapmokestina prekių tiekimo, kai tas prekes

pardavėjas ar prekes įsigyjantis asmuo išsiunčia ar išgabena į

paskirties vietą, esančią Bendrijoje, bet ne jos atitinkamojo

teritorijoje, kitam apmokestinamajam asmeniui ar

neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip toks, į

kitą valstybę narę nei ta, kurioje pradėtas prekių siuntimas ar

gabenimas, arba kai tai atliekama pardavėjo ar prekes įsigyjančio

asmens vardu. (2006/112/EB 138 str. 1 d.)



Prekių tiekimas į ES

Nuo 2020-01-01 Direktyvos 2006/112/EB 138 str. pakeičiamas taip:

1. Valstybės narės neapmokestina prekių tiekimo, kai tas prekes pardavėjas ar

prekes įsigyjantis asmuo išsiunčia ar išgabena į paskirties vietą, esančią

Bendrijoje, bet ne jos atitinkamoje teritorijoje, arba kai tai atliekama

pardavėjo ar prekes įsigyjančio asmens vardu, jei tenkinamos toliau

išvardytos sąlygos:

a) prekės tiekiamos kitam apmokestinamajam asmeniui ar

neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip toks kitoje

valstybėje narėje nei ta, kurioje pradedamas prekių siuntimas ar

gabenimas;

b) apmokestinamasis asmuo arba neapmokestinamasis juridinis asmuo,

kuriam patiektos prekės, yra registruotas PVM mokėtoju kitoje

valstybėje narėje ne ta, kurioje pradedamas prekių siuntimas arba

gabenimas ir kuris tiekėjui yra nurodęs šį PVM mokėtojo kodą



Prekių tiekimas į ES

Nuo 2020-01-01 Direktyvos 2006/112/EB 138 str. pakeičiamas taip:

1a (įterpiama) 1 dalyje numatytas neapmokestinimas netaikomas tada, kai

tiekėjas nesilaiko 262 ir 263 str. nustatyto įpareigojimo pateikti sumuojančią

ataskaitą, arba kai jo pateiktoje sumuojančioje ataskaitoje nėra pateikta

teisinga informacija apie šį tiekimą, kaip to reikalaujama pagal 264 straipsnį,

išskyrus atvejus, kai tiekėjas gali tinkamai pagrįsti ši trūkumą

kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu.

2018-12-04 TARYBOS DIREKTYVA 2018/1910
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Prekių tiekimas 

PVM tarifai

Įrodymai, pagrindžiantys 0 proc. PVM tarifo taikymą

• Tiekėjas pats atsakingas už įrodymų surinkimą, jis pats
sprendžia, kaip ir kokius įrodymus gauti.

• Dokumentų pobūdis priklauso nuo to, kas prekes veža ir
kokiomis sąlygomis.



Prekių išgabenimą į kitą valstybę narę įrodantys 

dokumentai

PVM įstatyme nėra nustatyta, kokius konkrečiai dokumentus turi turėti PVM mokėtojas išgabenant

prekes į kitą ES valstybę, svarbu, kad pagal tokius dokumentus galima būtų nustatyti išgabenimo į

kitą ES valstybę faktą. Norėdami patvirtinti prekių išgabenimo į kitą valstybę narę faktą, PVM

mokėtojai gali pateikti dokumentus išvardintus žemiau. Pažymėtina, kad nėra privaloma turėti visus

išvardintus dokumentus, svarbu, tai, kad PVM mokėtojo turimi dokumentai aiškiai įrodytų, kad

prekės buvo išgabentos į kitą valstybę narę. Taigi, prekių išgabenimą į kitą valstybę narę gali

įrodyti šie dokumentai:

• prekių gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo atsakingo už prekių pristatymą gavėjui);

• užsakymai ar/ir kita korespondencija;

• vidinė įmonės korespondencija;

• PVM sąskaitos faktūros;

• prekių pakavimo dokumentai;

• draudimo dokumentai;

• prekių pirkimo - pardavimo sutartys;

• pirkėjo apmokėjimo dokumentai;

• pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos;

• kiti papildomi dokumentai.                        



2018-12-04 TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1912

kurio iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 282/2011 nuostatos

45 a straipsnis

1. Direktyvos 2006/112/EB 138 str. numatytais atvejais neapmokestinant

PVM daroma prielaida, kad prekės buvo išsiųstos arba išgabentos iš

valstybės narės į kitą paskirties vietą, esančią Bendrijoje, bet ne jos

teritorijoje, esant vienai iš toliau nurodytų atvejų:

a) pardavėjas nurodo, kad prekes išsiuntė ar išgabeno jis arba jo vardu tai

padarė trečioji šalis, ir pardavėjas turi bent du vienas kitam neprieštaraujančius

įrodymus, nurodytus 3 dalies a punkte, kurios išdavė dvi skirtingos viena nuo

kitos, nuo pardavėjo ir nuo prekės įsigyjančio asmens nepriklausančios šalys,

arba pardavėjas turi vieną iš įrodymų, nurodytų 3 dalies a punkte kartu su vienu

jam neprieštaraujančiu įrodymu, nurodytu 3 dalies b punkte, kuriais

patvirtinamas išsiuntimas arba išgabenimas, ir kurios išdavė dvi skirtingos

viena nuo kitos, nuo pardavėjo ir nuo prekes įsigyjančio asmens

nepriklausomos šalys:



2018-12-04 TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1912

kurio iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 282/2011 nuostatos

45 a straipsnis

b) pardavėjas turi:

i) rašytinį patvirtinimą iš prekes įsigyjančio asmens, kuriame nurodyta, kad prekes

įsigyjantis asmuo prekes išsiuntė ar išgabeno arba tai jo vardu padarė trečioji šalis, ir

nurodyta prekių paskirties valstybė narė; Tame rašytiniame patvirtinime turi būti nurodyta

išdavimo data, prekes įsigyjančio asmens pavadinimas arba vardas bei pavardė ir

adresas, prekių kiekis ir rūšis, prekių atvykimo data ir vieta, o transporto priemonių

tiekimo atveju – transporto priemonės identifikacinis numeris, ir prekes įsigyjančio

asmens vardu prekes priimančio asmens tapatybė; ir

ii) bent du vienas kitam neprieštaraujančius įrodymus, nurodytus 3 dalies a punkte,

kurios išdavė dvi skirtingos viena nuo kitos, nuo pardavėjo ir nuo prekes įsigyjančio

asmens nepriklausomos šalys, arba vieną iš įrodymų, nurodytų 3 dalies a punkte kartu su

vienu jam neprieštaraujančiu įrodymų, nurodytu 3 dalies b punkte, kuriais patvirtinamas

išsiuntimas arba išgabenimas, ir kurios išdavė dvi skirtingos viena nuo kitos, nuo

pardavėjo ir nuo prekes įsigyjančio asmens nepriklausančios šalys.



2018-12-04 TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1912

kurio iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 282/2011 nuostatos

45 a straipsnis

Prekes įsigyjantis asmuo pardavėjui iki dešimtos kito mėnesio po tiekimo

dienos pateikia rašytinį patvirtinimą nurodytą b punkto i papunktyje.

2. Mokesčių institucija gali nuginčyti 1 dalyje nustatytą prezumpciją.



2018-12-04 TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1912

kurio iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 282/2011 nuostatos

45 a straipsnis

3. Taikant 1 dalį, priimtinais išsiuntimo ar išgabenimo įrodymais laikoma:

a) dokumentai, susiję su prekių išsiuntimu ar išgabenimu, pavyzdžiui,

krovinių vežimo keliais dokumentas arba pranešimas, konosamentas, oro

krovinio sąskaita faktūra, arba prekių vežėjo sąskaita faktūra;

b) šie dokumentai:

i) draudimo liudijimas, susijęs su prekių išsiuntimu ar gabenimu, arba

banko dokumentai, kuriais įrodoma, kad už prekių išsiuntimą ar išgabenimą

sumokėtą;

ii) oficialūs dokumentai, kuruos išduoda valdžios institucija, pavyzdžiui,

notaras, kuriais patvirtinamas prekių atvykimas į paskirties valstybę narę;

iii) kvitas, kurį yra išrašęs sandėlio savininkas paskirties valstybėje narėje

ir kurio patvirtinamas prekių sandėliavimas toje valstybėje.



Prekių tiekimas į ES

Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suformuluotą praktiką 

prekių tiekimas Bendrijos viduje turi atitikti 3 reikalavimus, kad 

būtų apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą:

1) prekės, kurios yra tiekimo dalykas, turi būti fiziškai išgabentos iš 

tiekėjo valstybės narės (pagrindinis kriterijus);

2) PVM mokėtojas tiekia prekes kitam apmokestinamajam asmeniui 

ar neapmokestinamajam asmeniui juridiniam asmeniui, veikiančiam 

kaip toks, kitos valstybės narės teritorijoje;

3) teisės disponuoti preke kaip savininkui perdavimas įgijėjui.
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Prekių tiekimas į ES 

Trikampė prekyba

• Prekyba tarp trijų ES valstybių narių PVM mokėtojų.

• Apmokestinama PVM galutinio pirkėjo valstybėje.
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Trikampė prekyba 
DE

Pardavėjas

PVM mokėtojas (A)

PL

Galutinis pirkėjas

PVM mokėtojas (C)

LT įmonė B įsigyja prekes iš įmonės A, 

prekės įmonės A, įmonės B ar vienos iš jų 

užsakymu kito asmens iš karto nugabenamos 

įmonei C ir iš karto jai parduodamos. 

Pardavimo PVM sąskaitoje faktūroje įmonė B 

nurodo Direktyvos 2006/112/EB 141 str.  (PVMĮ 

12-2 str. 3 dalį).

Įmonės B deklaravimas:

FR0600:

22 laukelyje  – įsigytų prekių vertė, 

20 laukelyje  – patiektų prekių apmokestinamoji 

vertė. 

FR0564: 14 laukelyje - patiektų prekių 

apmokestinamoji vertė.

sąskaita

prekių 

gabenimas

sąskaita

LT

Tarpininkas

PVM mokėtojas (B)
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Trikampė prekyba

sąskaita

prekių 

gabenimas

sąskaita

Lietuvos įmonė B (pardavėja) tiekia prekes 

įmonei A. Prekės įmonės A, įmonės B ar vienos iš 

jų užsakymu kito asmens iš Lietuvos 

išgabenamos į Lenkiją. Lietuvos įmonė B taiko 0 

proc. PVM tarifą.

Įmonės B deklaravimas:

FR0600:

18 laukelyje - patiektų prekių apmokestinamoji 

vertė 

FR0564:

13 laukelyje - patiektų prekių apmokestinamoji 

vertė

PL

Galutinis pirkėjas

PVM mokėtojas (C)

DE

Tarpininkas

PVM mokėtojas (A)

LT

Pardavėjas

PVM mokėtojas (B)
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Trikampė prekyba

LT

Galutinis pirkėjas

PVM mokėtojas (B)

sąskaita

sąskaita

Lietuvos įmonė B (galutinė pirkėja)

FR0600 deklaruoja:

25 laukelyje - pirkimo PVM

32 laukelyje - pardavimo PVM

35 laukelyje - atskaitomas PVM, 

jei prekės skirtos PVMĮ 58 str. 1 dalyje 

nurodytai veiklai vykdyti.

DE

Tarpininkas

PVM mokėtojas (A)

PL

Pardavėjas

PVM mokėtojas (C)

prekių 

gabenimas
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Prekių įsigijimas iš ES 

Prekių įsigijimo vieta

Laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės įvyko šalies

teritorijoje ir tuo atveju, kai prekes įsigyjantis asmuo yra LR

registruotas PVM mokėtojas, jo PVM mokėtojo kodas buvo nurodytas

įsigyjant prekes ir šios prekės išgabenamos iš vienos valstybės

narės į kitą valstybę narę, nebent įrodoma, kad PVM buvo

sumokėtas toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi šių prekių

gabenimas. Taikoma „rezervo“ taisyklė.

Išskyrus trikampės prekybos atvejį, kai Lietuvos PVM mokėtojas –

tarpininkaujantis asmuo.

PVMĮ 12-2 str. 2 dalis



Prekių tiekimas į ES

Nuo 2020-01-01  įterpiamas Direktyvos 2006/112/EB 

36 a straipsnis

1. Kai tos pačios perkės yra tiekiamos viena po kitos iš šios prekės yra

siunčiamos arba gabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę

tiesiogiai iš pirmojo tiekėjo paskutiniam tiekimo grandinėje esančiam

įsigyjančiam asmeniui, siuntimas arba gabenimas priskiriami tik tiekimui,

atliktam tarpiniam veiklos vykdytojui.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, siuntimas arba gabenimas priskiriami tik tarpinio

veiklos vykdytojo vykdomam prekių tiekimui, kai tarpinis veiklos vykdytojas

yra pranešęs tiekėjui valstybės narės, iš kurios prekės yra siunčiamos arba

gabenamos, jam suteiktą PVM mokėtojo kodą.

3. Šiame straipsnyje „tarpinis veiklos vykdytojas“ – grandinėje esantis tiekėjas

(išskyrus pirmąjį grandinėje esantį tiekėją), kuris arba siunčia ar gabena

prekes, arba kurio vardu tai atlieka trečioji šalis.

2018-12-04 TARYBOS DIREKTYVA 2018/1910



PVM sukčiavimas

0 proc. PVM tarifo neigimas:

1. Ūkinė operacija neįvyko - sandoriai, sudaryti piktnaudžiaujant (kuomet

mokesčių mokėtojas sukuria transakcijų eigą nesiejant jų su ekonominiu

pagrindimu, pagrindinis tokių veiksmų tikslas yra mokestinės naudos

įgijimas);

2. Ūkinė operacija įvyko ne PVM sąskaitose faktūrose nurodytiems asmenims,

prarasti teisę į neapmokestinimą PVM galima dviem atvejais:

a) paties apmokestinamojo asmens sukčiavimas mokesčių srityje arba; 

b) jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, įrodoma, kad   

apmokestinamasis asmuo (pirkėjas) žinojo arba turėjo žinoti, jog įgijėjas 

sukčiauja.



PVM sukčiavimas

Vertinant sąžiningumo koncesiją, t. y. nesant objektyvių ir akivaizdžių

įrodymų, kad apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti apie

kontrahentų sukčiavimą, mokesčių administratorius pirmiausia bando

ir turi įrodyti, kad:

1. MM, būdamas atidus ir rūpestingas, galėjo matyti požymius,

kuriais remiantis būtų galima įtarti esant pažeidimų ar

sukčiaujant, ir

2. matydamas tokius požymius nesiėmė veiksmų, kurių gali būti

pagrįstai iš jo reikalaujama, kad įsitikintų kontrahentų

sąžiningumu.



Informacijos įvertinimas, galimi papildomi 

klausimai

• ar žinomi verslo partnerio (būsimo verslo partnerio) veiklos 

vykdymo vietos, buveinės adresai?

• ar žinomi konkretūs būsimo verslo partnerio atstovai ryšiams 

palaikyti, telefono numeriai, el. pašto adresai?

• ar atstovas, įgaliotas sudaryti sandorius įmonės vardu (asmuo 

ryšiams palaikyti), turi reikiamą profesinę kompetenciją, ar jam 

nekyla sunkumų, pristatant įmonės veiklą ar siūlomas prekes / 

paslaugas?

• ar būsimas verslo partneris pageidauja, kad atsiskaitymai vyktų 

per trečiuosius asmenis, perleidžiant akcijas, atsiskaitant skolų 

perkėlimo, reikalavimų perleidimo sutartimis ar grynaisiais 

pinigais?

• ar, susitikus su nauju verslo partneriu, pavyksta nustatyti jo 

tapatybę ir įgaliojimus?



Informacijos įvertinimas, galimi papildomi 

klausimai

• ar nekelia įtarimų siūloma prekių (paslaugų) kaina, ar siūloma 

prekių kaina nėra nepagrįstai maža, ar ji atitinka šiuo metu 

rinkoje esamą analogiškų prekių kainą (mažesnė prekių kaina gali 

būti susijusi su mokesčių vengimu, siekiu kuo greičiau realizuoti 

nelegalias, neteisėtais būdais įsigytas prekes)?

• ar aiški prekių kilmė ir jų patekimas į šalies rinką. Vienas iš 

rizikos veiksnių taip pat yra faktas, kad atsiskaitymuose 

dalyvauja trečioji šalis, t. y. kai pinigus prašoma pervesti į 

sandoryje nedalyvaujančio subjekto sąskaitą?

• ar iš anksto žinomos konkrečios prekių pakrovimo ir pristatymo 

vietos, ar nekelia įtarimų siūlomos prekių pristatymo aplinkybės? 



Priemonės kovai su PVM sukčiavimu
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VMI interneto svetainėje Apie VMI > Veiklos sritys > PVM sukčiavimas 

skelbiama informacija apie daugiausiai išplitusius sukčiavimo PVM srityje 

būdus, teismų sprendimus, rekomendacijos, kaip ir kokiomis priemonėmis 

galima bandyti įsivertinti savo esamus ar būsimus verslo partnerius.

Verslo partnerių patikimumo 

patikrinimo rekomendacijos



Ačiū už dėmesį!


