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Spausdintoms ir elektroninėms 
knygoms

Spausdintiems ir elektroniniams 
neperiodiniams leidiniams

! Netaikoma: jei reklama sudaro daugiau 
nei 4/5 leidinio arba visą/didžiąją dalį 
sudaro muzikos ar vaizdo turinys

Iki 2022-12-31 lengvatinis PVM tarifas  

taikomas spausdintoms knygoms  ir 

neperiodiniams informaciniams  leidiniams 



PVM tarifai

(lengvatinis 9 proc.)

Neribotam laikotarpiui 
pratęstas

Apgyvendinimo 
paslaugoms

Visų rūšių meno, kultūros 
įstaigų, meno ir kultūros 
renginių lankymui, kai 
netaikomos PVMĮ 23 straipsnio 
nuostatos

PVMĮ 19 straipsnio 3 dalies 3 ir 7 punktai
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PVM tarifai

(lengvatinis 9 proc.)

• Atlikėjų paslaugoms;

• Sporto renginių, sporto 
klubų lankymui

Iki 2023 m. 
birželio 30 d.

• Restoranų, kavinių ir 
panašių įstaigų teikiamoms 
maitinimo paslaugoms;

• Išsinešti teikiamam maistui 
(išskyrus alkoholį)

Iki 2023 m. 
gruodžio 31 d. 

PVMĮ 19 straipsnio 3 dalies 6, 8, 9 punktai 
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PVM tarifai

(lengvatinis 5 proc.)

* Specialios medicininės 

paskirties maisto produktams

Įsigijimo išlaidos 

kompensuojamos Sveikatos 

draudimo įstatymo nustatyta 

tvarka

* specialūs maisto mišiniai, skirti tam tikromis ligomis sergantiems asmenims

PVMĮ 19 straipsnio 4 dalies 1 punktas
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Elektromobilių pirkimo PVM 

atskaita

M1 klasės elektromobiliai 
naudojami ekonominėje PVM 
apmokestinamoje veikoje

Įsigijimo vertė, įskaitant PVM, 
neviršija 50 000 eurų

Įsigyti nuo 2023-01-01

PVMĮ 62 straipsnio 2 dalies 3 punktas
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Elektromobilių pirkimo PVM 

atskaita
Elektromobilio sąvoka pateikta 

Alternatyviųjų degalų įstatyme 

PVM lengvata taikoma tik elektromobiliams 
t. y. elektra varoma transporto priemonė, kur energija 

mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos 

kaupiklio.

! Hibridiniams automobiliams 

PVM lengvata netaikoma
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Elektromobilių pirkimo PVM 

atskaita
Įmonė iš kitos valstybės narės PVM 

mokėtojo 2023 m. sausio mėn. įsigyja 

elektromobilį už 48 000 eurų, kuris 

apmokestintas 0 proc. PVM tarifu

pavyzdys

Apskaičiuoja PVM 

10 080 eurų

Elektromobilio 

vertė su PVM

58 080 eurų

PVM 

atskaita 

negalima

Vertė, įskaitant PVM, 

viršijo 50 000 eurų
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Elektromobilių pirkimo PVM 

atskaita

pavyzdys
UAB A savo ekonominei veiklai 

vykdyti nuomojasi 

elektromobilį iš UAB B

Ar galima nuomos pirkimo PVM atskaita?
(PVM sąskaita faktūra išrašoma kas mėnesį)

Jei turi įrodymus, kad UAB B įsigijo elektromobilį, 

kurio vertė neviršija 50 000 eurų

PVM atskaita galima
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Elektromobilių pirkimo PVM 

atskaita

pavyzdys
UAB A perka elektromobilį 

kartu su vežimo paslauga

Ar vežimo paslauga traukiama į elektromobilio vertę?

Kiekvienas atvejis 

vertinamas atskirai

Jei sudarytame sandoryje 

vežimo paslaugos įskaičiuotos 

į kainą, tai šios paslaugos 

įtraukiamos į elektromobilio 

vertę

Jei sudaryti 2 savarankiški 

sandoriai – elektromobilio 

tiekimo ir vežimo, tai vežimo 

išlaidos į elektromobilio vertę 

netraukiamos
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PVM mokėtojų registravimas 

dėl kontroliuojančių asmenų

PVMĮ 71 straipsnio 7 dalies nuostatos iki 2023-01-01

Jeigu tas pats asmuo (vienas ar su susijusiais asmenimis) 

kontroliuoja keletą juridinių asmenų, t. y. ne mažiau kaip du 

juridinius vienetus, tai visi jo kontroliuojami asmenys ir jis 

pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo 

registruotis PVM mokėtojais, jeigu už patiektas prekes 

(paslaugas) suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) 

viršijo 45 000 eurų ribą, nesvarbu, kad kiekvieno tokio 

asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma buvo 

mažesnė už nustatytąją ribą
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PVM mokėtojų registravimas 

dėl kontroliuojančių asmenų

Skaičiuojant 45 000 eurų 

ribą, kurią viršijus 

atsiranda prievolė 

registruotis PVM mokėtoju, 

nebus atsižvelgiama į 

susijusių asmenų bendras 

pajamas

nė vienas jų valdymo 

organas ir (arba) atskiras 

valdymo organo narys nėra 

tas pats asmuo

faktiškai vykdoma 

ekonominė veikla nėra to 

paties pobūdžio, ir jie 

neveikia vienas kito naudai 

ar interesais.

jei ir

! Šią aplinkybę asmenys turės įrodyti

PVMĮ 71 straipsnio 7 dalis
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Nuo 2023-01-01

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/14ac1ff47ad911edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=50ba360e-1e61-47e4-9ff2-6391237f824a


PVM mokėtojų registravimas 

dėl kontroliuojančių asmenų

Sutuoktiniai santuokoje įsteigia 2 įmones. Įmonė A , 

grožio salonas, 100 proc. akcininkė ir vadovė žmona, 

įmonė B –teikia vežimo paslaugas – 100 proc. akcininkas 

ir vadovas vyras. 

Abu sutuoktiniai 

kontroliuoja 2 juridinius 

asmenis: įmonę A ir įmonę B

Iki 2023-01-01

Jei įmonės A ir įmonės B 

pajamos bendrai sudėjus viršijo 

45 000 eurų, turėjo registruotis 

PVM mokėtojomis

Nuo 2023-01-01

Faktiškai vykdoma 

veikla skirtinga

Vadovai nėra tie 

patys asmenys

45 000 eurų riba kiekvieno 

asmens  skaičiuojama atskirai
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PVM kompensavimas iš 

biudžeto
PVMĮ 19 straipsnio 3 dalies 1 

punkte nurodytoms prekėms 

tenkantis 9 proc. PVM

šilumos energija, tiekiama 

gyvenamosioms patalpoms 

šildyti (įskaitant šilumos 

energiją, perduodamą per 

karšto vandens tiekimo 

sistemą), karšto vandens arba 

karštam vandeniui paruošti ir 

šilumos energija, sunaudota 

vandeniui pašildyti

Nuo 2022-10-01 iki 

2023-04-30

Nuo 2023-10-01 iki 

2024-04-30

Tiekėjai teikia Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie PVM dengimą iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formą (versija v.2)
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PVM mokėjimo tvarkos 

nesilaikymas

PVMĮ 123 straipsnis

Jeigu PVM mokėtojas 

nepagrįstai sumažino 

mokėtiną į biudžetą PVM 

sumą (padidino grąžintiną 

PVM) 

Skiriama bauda nuo 20 proc. iki 100 proc. 

(buvo nuo 10 proc. iki 50 proc.) 

nuo papildomai apskaičiuotos PVM sumos

Jeigu apmokestinamasis 

asmuo ar kitas asmuo, ne 

PVM mokėtojas, privalėjo, 

bet nesumokėjo  PVM į 

biudžetą
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Teisės aktai

1. 2022-09-27 PVM įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3), 

125 (4) straipsniais ir 125(3), 125(4) straipsnių 

pripažinimo netekusiais galios įstatymas.

2. 2022-11-03 PVM įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio 

pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1484. 

3. 2022-11-22 PVM įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio 

pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1551.

4. 2022-12-08 PVM įstatymo Nr. IX-751 71 straipsnio 

pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1629.
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Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama
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• Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais,
seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir
komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt.

• Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami VMI YouTube
kanale.

• Su asmenine informacija galima susipažinti Mano VMI
adresu https://www.vmi.lt/mvmi/ arba VMI svetainės
skiltyje „Mano VMI“.

http://www.vmi.lt/
https://www.youtube.com/channel/UCcvdEei33I_ExWllQ0eYyVw
https://www.vmi.lt/mvmi/

