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PVM PERMOKOS GRĄŽINIMAS*

2
*- PVMĮ 91 straipsnis 

Atsisakoma nustatytų apribojimų dėl sąlyginės PVM 

permokos grąžinimo

Už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidaręs PVM skirtumas 

grąžinamas bendra MAĮ nustatyta tvarka

Neatitinkantiems minimalių patikimo mokesčių mokėtojo 

kriterijų, susidariusi PVM permoka grąžinama ne anksčiau 

nei praėjus 6 mėnesiams nuo permokos susidarymo



MOKĖTOJAI, NEATITINKANTYS MINIMALIŲ 

PATIKIMUMO KRITERIJŲ 
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www.vmi.lt -> Mokesčių mokėtojų informacija :

http://www.vmi.lt/


KOMPENSACINIO PVM TARIFO 

TAIKYMAS*
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Iki 2020.12.31

7 ha

Nuo 2021.01.01

20 ha

*- PVMĮ 97 straipsnis; 2002 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 861

 Bendra atlygio suma už vykdomą ekonominę veiklą per 

paskutinius 12 mėn. neviršija 45 000 Eur;

 Asmuo yra įregistravęs ūkininko ūkį.

 Registruotas ūkio žemės plotas neviršija:



BENDROS PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS 

IŠRAŠYMAS*
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*- 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-57

Iki 2020.12.31

Bankai ir kredito įstaigos

Nuo 2021.01.01

Finansų įstaigos

Viena bendra PVM sąskaita faktūra už suteiktas PVMĮ 28 str. 

nurodytas PVM neapmokestinamas finansines paslaugas.

PVM sąskaita faktūra išrašoma ne vėliau kaip iki kitų metų, 

einančių po metų, kuriais buvo suteiktos paslaugos, sausio 

mėn. 10 d.



DUOMENŲ APIE ĮSIGYTAS NAUJAS 

TRANSPORTO PRIEMONES PATEIKIMAS*

6*- PVMĮ 92 straipsnis; 2004 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. VA–44

Atsisakoma prievolės fiziniams asmenims pateikti 

duomenis apie naujų transporto priemonių įsigijimą iš ES, 

kai tokius duomenis mokesčio administratorius gali gauti 

iš valstybės registrų.

Mokestį už įsigytą naują transporto priemonę 

apskaičiuoja mokesčio administratorius.

Mokestis sumokamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

informavimo apie apskaičiuotą mokesčio sumą dienos.



PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ SAUGOJIMAS*
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Iki 2020.12.31

PVM sąskaitos faktūros

saugojamos tokia forma, 

kokia buvo gautos.

Nuo 2021.01.01

Popierinės PVM sąskaitos

faktūros gali būti saugojamos 

ir elektroniniu būdu.

*- PVMĮ 78 straipsnis



PASIKEITIMAI DĖL BREXIT
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 2021 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos bei 

Europos atominės energijos bendrijos ir 

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 

Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo 

susitarimas dar nėra įsigaliojęs.

 Šiaurės Airijai taikomos Europos Sąjungos 

teisės aktų PVM nuostatos, kiek jos yra 

susijusios su prekių sandoriais. 



PASIKEITIMAI DĖL BREXIT

Prekių gabenimo pradžia
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 Taikomos PVM ir akcizų įstatymų 

nuostatos, kokios yra taikomos 

trečiosioms valstybėms;

 Išimtis taikoma dėl Šiaurės Airijos.

Nuo 2021.01.01



ŠIAURĖS AIRIJOS IŠIMTIS
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Paslaugų tiekimo sandoriams PVM nuostatos 

taikomos kaip trečiajai valstybei.

Prekių tiekimo sandoriams taikomos įprastos PVM ir 

akcizų įstatymų nuostatos, kaip prekių tiekimams į ES;



PASIKEITIMAI DĖL BREXIT

Nuotolinė prekyba nuo 
2021.01.01⁕

Prekėms iš D. 
Britanijos 
netaikoma

taikomos muitinės 
procedūros kaip iš 
trečiosios valstybės

Prekėms iš Š. 
Airijos galioja

taikomi iki šiol 
galioję reikalavimai

(35 000 eurų riba)
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*- Nuo 2021 m. liepos 1 d. tokių prekių siuntimui įsigalios e. prekybos paketo pakeitimai – nebeliks

35 000 eurų ribos, atsiras galimybė naudoti OSS (t. y. išplėstą MOSS) PVM prievolių įvykdymui ir kt.



PASIKEITIMAI DĖL BREXIT

Iki 2020.12.31

deklaruojamos 
per MOSS

PVM  sumokamas 
iki 2021 m. sausio 

20 d.

Nuo 2021.01.01

deklaravimas per 
MOSS

PVM prievolės  
vykdomos pagal 

Jungtinėje Karalystėje 
galiojančią mokesčių 

administravimo tvarką
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Jungtinės Karalystės neapmokestinamiesiems asmenims 

suteiktos elektroninės paslaugos



MOSS DEKLARACIJŲ TAISYMAS

13

Lietuvos 
apmokestinamasis 

asmuo

Taisymai MOSS 
deklaracijose galės būti 
atliekami tik iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

Jungtinės Karalystės 
apmokestinamasis 

asmuo



PVM GRĄŽINIMAS
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Lietuvos 
apmokestinamasis 

asmuo

Vėliausias terminas 
prašymams už 2020 m. 

pateikti - 2021 m. kovo 31 d. 

Jungtinės Karalystės 
apmokestinamasis 

asmuo



PVM TARIFAI
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Nuo 2021.01.01

lengvatinis 5 proc. PVM 

tarifas
0 proc. PVM tarifas

elektroniniams 

laikraščiams, žurnalams ir 

kitiems periodiniams 

leidiniams, išskyrus 

nustatytas išimtis

vakcinoms nuo COVID-19 ligos 

ir tiekiamoms in vitro COVID-

19 ligos diagnostikos 

medicinos priemonėms 

(prietaisams) 



5 PROC. PVM TARIFAS

Išimtys

techninio, bibliografinio ar 
panašaus pobūdžio duomenų 

bazėms;

leidiniams, kuriuose mokama 
reklama sudaro daugiau kaip 4/5 

viso leidinio;

erotinio ir (ar) smurtinio 
pobūdžio arba profesinės etikos 

nesilaikantiems leidiniams⁕

leidiniams, kurių visą ar didžiąją 
dalį sudaro muzikos ar vaizdo 

turinys

16⁕ - kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija.



5 PROC. PVM TARIFAS

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas netaikomas/

teisės aktai nėra periodiniai leidiniai. 

Lietuvos biblioteka prenumeruoja duomenų bazę, kurioje 
yra pateikiami įvairių valstybių tam tikros srities teisės 

aktai
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5 PROC. PVM TARIFAS

Taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas;

duomenų bazėje yra pateikiami periodiniai leidiniai.

Lietuvos biblioteka prenumeruoja duomenų bazę, kurioje 
yra pateikiami viso teksto moksliniai žurnalai 

humanitarinių, socialinių, technologijos, fizinių ir 
biomedicinos mokslų klausimais.
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5 PROC. PVM TARIFAS

2020 metais parduota el. leidinių prenumerata 
2021 metams

pritaikytas 21 proc. PVM tarifas

Tikslinamas, jeigu el. 
leidiniai bus pradėti 

teikti tik nuo 2021.01.01

(2021.01.01-2021.06.30) 

Netikslinamas, jei  
prenumeratos laikotarpis 

prasidėjo 2020 metais 
(2020.09.01 –
2021.08.31)
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5 PROC. PVM TARIFAS

I.SAF 
PVM sąskaita 

faktūra 
registruojama

Mokesčio 
kodas PVM3
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0 PROC. PVM TARIFAS

Sandoriai, kai prekės nėra išgabenamos iš Lietuvos, 
deklaruojami PVM deklaracijos 19 laukelyje.

Vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir tiekiamoms in
vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonėms 
(prietaisams) 0 proc. PVM tarifo taikymas yra numatytas 

iki 2022 m. gruodžio 31 d.

21



0 PROC. PVM TARIFAS

0 proc. PVM tarifas taikomas tik reagentams, kurie yra 
gamintojo specifiškai numatyti COVID-19 ligai 

diagnozuoti. Jeigu reagentai nėra specifiškai naudojami 
COVID-19 ligos diagnostikai, tai tokiems reagentams 0 

proc. PVM tarifas netaikomas.

Sveikatos priežiūros įmonė įsigyja reagentus, skirtus 
COVID-19 ligos diagnostikai. 
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0 PROC. PVM TARIFAS

I.SAF 
PVM sąskaita 

faktūra 
registruojama

Mokesčio 
kodas PVM51
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PREKIŲ IR PASLAUGŲ, SKIRTŲ KOVAI SU 

COVID-19 LIGA, APMOKESTINIMAS PVM
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 Įsigijant vakcinas nuo COVID-19 ligos ir in vitro 

COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemones iš 

kitos ES valstybės narės, neapmokestinama pagal PVMĮ 

33-1 straipsnio nuostatas.

 Skiepijimo ir ligos diagnostikos paslaugos priskiriamos 

su sveikatos priežiūra susijusioms paslaugoms ir 

neapmokestinamos PVM pagal PVMĮ 20 straipsnį.



Nuorodos

Jungtinės Karalystės PVM mokėtojų kodai

https://www.gov.uk/check-uk-vat-number

Informacija apie registraciją PVM mokėtoju

https://www.gov.uk/vat-registration

Kita informacija apie prekybą

https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-

customers-in-the-uk

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-

overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-

treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021

https://www.gov.uk/guidance/vat-overseas-businesses-using-an-online-

marketplace-to-sell-goods-in-the-uk
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https://www.gov.uk/check-uk-vat-number
https://www.gov.uk/vat-registration
https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/vat-overseas-businesses-using-an-online-marketplace-to-sell-goods-in-the-uk
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Ačiū už dėmesį!

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

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama


