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DĖL INFORMACINIO DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMŲ
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM) informuoja apie priimtų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau
PVM) įstatymo pakeitimų įstatymų, nuostatas:
I. 2018 metų gruodžio 11 dienos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1707.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos
Respublikos energetikos įstatyme (t. y. fiziniams asmenims, perkantiems energiją asmeniniams,
šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla),
tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui, vietoj galiojusio standartinio
PVM tarifo nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 5 punktas).
Pagal preliminarią VMI poziciją medienos produktai, skirti kūrenimui, apima prekes,
nurodytas Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 4401 pozicijoje: malkinę medieną,
turinčią rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedras arba
smulkinius; pjuvenas, medienos atliekas ir atraižas, aglomeruotas ir neaglomeruotas ir turinčias
rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą ir kitus medienos (spygliuočių ir/ar ne
spygliuočių) produktus.
Nuo 2019-sausio 1 d. laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus
erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais
pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama
sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto vietoj galiojusio 9 proc. lengvatinio PVM tarifo
nustatytas 5 proc. lengvatinis PVM tarifas (PVM įstatymo 19 str. 4 dalies 3 punktas).
II. 2018 metų gruodžio 11 dienos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1708.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. PVM mokėtojai – juridiniai asmenys, kurių pajamos iš
ekonominės veiklos praėjusiais metais neviršijo 300 000 eurų, turės teisę mokestiniu laikotarpiu
laikyti kalendorinį ketvirtį ir PVM deklaraciją pateikti ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 25 dienos.
Taikyti šią nuostatą taip pat galės naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurie numatys, kad jų
pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais neviršys nurodytojo dydžio.
Mokestiniu laikotarpiu pasirinkus kalendorinį ketvirtį, mokestinis laikotarpis PVM
mokėtojo prašymu galės būti pakeistas ne anksčiau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus (PVM
įstatymo 84 ir 85 straipsnių pakeitimai).
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PVM mokėtojui – juridiniam asmeniui, kurio mokestinis laikotarpis iki šio įstatymo
įsigaliojimo pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 2 dalį
buvo kalendorinis pusmetis, nuo 2019 m. liepos 1 d. , t. y. įsigaliojus šiam įstatymui taikomas
kalendorinio ketvirčio mokestinis laikotarpis. Jeigu nuo šio įstatymo įsigaliojimo toks PVM
mokėtojas pageidauja taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį, jis iki 2019 m. liepos 31
d. turi kreiptis į mokesčio administratorių su atitinkamu prašymu.
PVM mokėtojas – juridinis asmuo, kurio mokestinis laikotarpis iki šio įstatymo įsigaliojimo
buvo kalendorinis mėnuo, pradedant 2019 m. birželio 1 d. galės kreiptis į mokesčio
administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį.
Atkreiptinas dėmesys, kad PVM mokėtojams - fiziniams asmenims, įsigaliojus šiam PVM
įstatymo pakeitimo įstatymui, ir toliau taikomas pusmečio arba kalendorinio mėnesio mokestinis
laikotarpis.
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