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Užpildo AVMI darbuotojas

The form was confirmed by order No. VA-29 as of 1 March 2004 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (order revision No. VA-105 as of 22 October 2014)
To be filled in by a County STI employee

Pavadinimas/
1 Vardas, pavardė

Company name/ Name, surname

Mokesčių mokėtojo
2 identifikacinis numeris (kodas)

Tax ID No. (code)

3 Buveinės adresas

Head office address

El. pašto adresas
4 ar telefonas

E-mail address or telephone number

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU NEĮREGISTRUOTO ASMENS
MOKĖTINO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APYSKAITA
ACCOUNTANCY OF THE VALUE ADDED TAX PAYABLE BY A PERSON OR ENTITY NOT REGISTERED AS A VALUE ADDED TAX PAYER

5 Užpildymo data
Mokestinis
6 laikotarpis nuo
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I. Prekių (paslaugų) tiekimai

Apmokestinamoji vertė

I. Supply of goods (services)

PVM suma *

Taxable amount

VAT sum *

Apmokestinami standartiniu tarifu Standard rate tax

8

12

Apmokestinami 9 proc. 9 per cent tax

9

13

Apmokestinami 5 proc. 5 per cent tax

10

14

Apmokestinami 0 proc. 0 per cent tax

22

Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai
(ne PVM objektas Lietuvoje)

23

Transactions that took place outside Lithuania (not subject to VAT in Lithuania)

Iš viso:

11

15

Total:

II. Iš užsienio asmenų, neįregistruotų Lietuvoje PVM mokėtojais, įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM

PVM suma
VAT sum *

II. VAT of selling goods (services) purchased from foreign persons or entities that are not registered as VAT payers in Lithuania

naujos transporto priemonės

16

new vehicles

Iš kitų ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių
įsigijimo vieta laikoma Lietuva

akcizais apmokestinamos prekės excise goods

17

kitos prekės, kurių vertė kalendoriniais metais buvo
didesnė už PVM įstatymo 71-1 str. 1 d. 2 p. nustatytą
sumą

18

Goods purchased from other EU member states whose purchase location is considered to be Lithuania

other goods whose value during the calendar year exceeded the sum stipulated in clause 2 of Part 1 of Art. 71-1 of the Law on VAT

PVM įstatymo 95 str. 2 ir 5 dalyse nurodytais atvejais iš užsienio apmokestinamųjų asmenų įsigytos prekės (paslaugos)

19

Goods (services) purchased from foreign taxable persons in cases provided for in Parts 2 and 5 of Art. 95 of the Law on VAT

Iš viso:

20

Total:

III. Atskaitomas PVM

24

III. Deducted VAT

IV. Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM
(15+20-24) IV. VAT to be paid to the budget or to be repaid from the budget (-) (15+20-24)

21

* PVM suma apskaičiuojama pagal formulę: apmokestinamoji vertė x PVM tarifas (proc.) / (100 proc.+PVM tarifas (proc.))
* The VAT sum shall be calculated according to the following formula: taxable value x VAT rate (per cent) / (100 per cent+VAT rate (per cent))

Vadovas
(asmuo)

Director (person)
Vyr. buhalteris
(buhalteris)
Chief Accountant (Accountant)

(signature)
(parašas)

(signature)
(parašas)

(name, surname)
(vardas, pavardė)

(name, surname)
(vardas, pavardė)
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