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1 Pavadinimas/
Vardas, pavardė

Company name/ Name, surname

Mokesčių mokėtojo
identifikacinis numeris
(kodas)

2

3 PVM mokėtojo
kodas

Tax ID No. (code)

4 Buveinės
adresas

Head office address

5 Elektroninio pašto
adresas ar telefonas

E-mail address or telephone

L T

VAT payer's code

ANNUAL VALUE ADDED TAX RETURN

METINĖ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJA
6

Pirminė
Primary

7 Pildymo data
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Registracijos Nr.

Kalendoriniai metai
8

Registration No.

Calendar
YY
M
MyearMY Y M

Patikslinta
Adjusted

9 Priedo FR0516A
lapų skaičius

Part A. Adjustment of the purchase (import) VAT deduction share

A dalis. Pirkimo (importo) PVM atskaitos dalies tikslinimas

Priedo FR0516B
lapų skaičius

No. of pages in Appendix FR0516A

Taikyta praėjusiais kalendoriniais metais
PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai
veiklai tenkanti įsigytų prekių (paslaugų)
pirkimo (importo) PVM dalis (procentais),
apskaičiuota PVM įstatymo 60 str. 1
dalyje nurodyta tvarka

No. of pages in Appendix FR0516B

10

Applied during the previous calendar year

Apskaičiuota pagal faktinius praėjusių metų rodiklius

11

Calculated according to the actual indicators of the previous year

Skirtumas (teigiamas arba neigiamas (-))
[(10-11)/10] x 100

The VAT share (percentage) of purchasing (importing) acquired goods (services), which is attributed to the activity stipulated in Difference
Part 1 of Art. 58 (positive
of the Law onor
VAT,
is calculated
according
to the procedure
stipulated in Part 1 of Art. 60 of the Law on VAT
negative
(-))
[(10-11)/10]
x 100

12

B dalis. PVM įstatymo 66 straipsnyje nurodytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumų,
atskaitytų praėjusiais kalendoriniais metais, tikslinimas Part B. Adjustment of VAT sums of purchasing (importing) goods (services) stipulated in Art. 66 of the Law on VAT, which were deducted during the previous calendar year
PVM įstatymo 60 str. 1 dalyje nustatyta
tvarka atskaitytos įsigytų prekių (paslaugų),
skirtų PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje
nurodytai veiklai vykdyti, pirkimo (importo)
PVM sumos, patikslinimas

Faktiškai atskaityta prekių (paslaugų), išskyrus PVM įstatymo 67
straipsnyje nurodytą ilgalaikį turtą, pirkimo (importo) PVM suma,
apskaičiuota pagal šios deklaracijos 10 laukelyje nurodytą procentą

13

Patikslinta faktiškai atskaityta PVM suma, nurodyta šios deklaracijos 13
laukelyje (teigiama arba neigiama (-)) (13 x 12)/100

14

PVM įstatymo 60 str. 2 ir 4 dalyje nustatyta
15
Faktiškai atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma
tvarka atskaitytos įsigytų prekių (paslaugų),
susijusių su mišriai veiklai naudojamu
ilgalaikiu turtu, pirkimo (importo) PVM
Pagal faktinius praėjusių metų rodiklius patikslinta atskaityta šios
16
sumos patikslinimas
deklaracijos 15 laukelyje nurodyta PVM suma (teigiama arba neigiama (-))
17
Fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigytų
Faktiškai atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma
prekių (paslaugų), susijusių su ekonominei
veiklai priskirtu ilgalaikiu turtu, atskaitytos
Pagal faktinius praėjusių metų rodiklius patikslinta atskaityta šios
pirkimo (importo) PVM sumos patikslinimas deklaracijos 17 laukelyje nurodyta PVM suma, (teigiama arba neigiama (-)) 18
Patikslinta praėjusiais kalendoriniais metais atskaityta prekių (paslaugų) PVM suma (teigiama arba neigiama (-))
(14 + 16 + 18)

19

C dalis. PVM įstatymo 67, 70 ir 128 straipsniuose nurodyto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės sumos tikslinimas
Ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama 5 arba 10 metų, PVM įstatymo 60 str.
1, 2, 4 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotos PVM atskaitos metinė tikslinimo suma (teigiama arba neigiama (-))*

20

Per praėjusius kalendorinius metus PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai faktiškai nenaudoto ilgalaikio
materialiojo turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma

21

PVM mokėtojo, fizinio asmens, ekonominei veiklai vykdyti priskirto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinė
tikslinimo suma (teigiama arba neigiama (-))*

22

Iki 2002-06-30, t. y. iki naujojo PVM įstatymo įsigaliojimo, įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto, kurio
atskaita tikslinama 5 arba 10 metų, PVM atskaitos metinė tikslinimo suma (teigiama arba neigiama (-))*

23

Ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos patikslinta metinė suma (teigiama arba neigiama (-))
(20+21+22+23)

24

D dalis. Atsiskaitymas su biudžetu Part D. Settlement of accounts with the budget
Bendra patikslinta atskaityta pirkimo (importo) PVM suma (teigiama arba neigiama (-))
(19+24) Total adjusted deducted purchase (import) VAT sum (positive or negative (-)) (19+24)
Mokėtina į biudžetą PVM suma
(teigiama 25 laukelio suma)

26

VAT sum payable to the budget (positive sum of field 25)

Vadovas
(asmuo)

(signature)

Director (person)

(parašas)

Vyr. buhalteris
(buhalteris)
Chief Accountant (Accountant)

(signature)
(parašas)

*Pateikiamas priedas FR0516A arba/ ir FR0516B

*Appendix FR0516A or/ and FR0516B are attached

25

Grąžintina iš biudžeto PVM suma
27
(neigiama 25 laukelio suma
įrašyta kaip teigiama) VAT sum repaid from the budget (negative sum in field 25 is entered as positive)

(name, surname)
(vardas, pavardė)

(name, surname)
(vardas, pavardė)

2 186063 114323

