Lentelėje yra pateikiamas dažniausiai pasitaikančių tiekiamų leidinių sąrašas ir nurodyta, pagal kokį
PVM tarifą (standartinį ar lengvatinį) jie yra apmokestinami.

Leidinio pavadinimas

1
1.
2.

2
Afiša
Albumas

3.

Albumas
(fotoalbumas)

4.

Albumas (šeimos
nuotraukų)

5.

Almanachas (įvairių
autorių kūrinių
rinktinė)
Anketos
Aplankalas raštams
Astronominis
žemėlapis
Ataskaita

6.
7.
8.
9.

Taikomas
PVM tarifas
Standartinis
Lengvatinis
3
x
x

4

x

x

Pastabos

5
Skirtas nuotraukoms, pašto
ženklams ir pan.
Jeigu šį leidinį galima
prilyginti knygai ar
brošiūrai, pvz., sporto
mokyklos auklėtinių
nuotraukų albumas,
meninių nuotraukų ir pan.
Fizinio asmens užsakymu
spaustuvėje pagamintas
šeimos nuotraukų albumas
su aprašymais ar be jų

x

x
x
x
x

Jeigu tai neperiodinė
ataskaita

x

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

Atlasas (žemėlapis)
Atmintinė
(instrukcija, techninė
informacija )
Atsiskaitymo už
paslaugas knygelė
Išspausdintas
vaizdas, nuotrauka,
portretas
Atvirlaiškis
Atvirukas
Bibliografinis
leidinys

x
x

Išskyrus spaudinius,
nurodytus 88 punkte

x

x
x
x

x

22.

23.
24.

Bloknotas
Brošiūros įvairios

x

21.

Pvz., darbų saugos
atmintinė ir pan.

x

Bilietai (transporto,
teatro, kino)
Bilietas (nario)
Bingo kortelės
Biuleteniai
balsavimo
Biuletenis su partijų
kandidatų
pavardėmis
Blankai

18.
19.
20.

Jeigu tai periodinis
leidinys – lengvatinis 9
procentų PVM tarifas
taikomas nuo 2013 m.
sausio 1 dienos pagal PVM
įstatymo 19 straipsnio 3
dalies 4 punktą
(Periodinės ataskaitos, t.y.
reguliariai leidžiamos
ataskaitos (metinės,
ketvirtinės ir pan.,)

Knygų ir kitų spaudinių ar
straipsnių sąrašas arba
katalogas

x
x
x
x

Įvairūs, pvz., sąskaitų,
buhalterinių ataskaitų,
apyskaitų ir pan., ligos
istorijos, išrašų iš ligos
istorijų ir pan., laiškų,
dovanų kuponų (čekių),
pranešimų ir pan.

x

x

Pvz., kelionių, pristatančių
kaimo turizmą (kaimo
turizmu užsiimančių
sodybų sąrašas ir nurodytos
jų teikiamos paslaugos ir
pan.), jeigu tai

neperiodiniai leidiniai
x

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Diagramos
Dienoraščiai
Dokumentų kopijos
Draudimo liudijimai
Enciklopedijos
Etiketės
Fotografija
(nuotrauka)
Gaidos (muzikinio
kūrinio)
Galvosūkių knyga

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

34.
35.

Gaubliai
Įdėtiniai pakeitimų
lapeliai

36.

Įmonių, asociacijų
įstatai, nuostatai

x

37.

Inžineriniai planai
(schemos, brėžiniai)
Įrašų knyga

x

38.
39.

Iškarpos drabužių
(iškarpų albumas)

40.

Iškarpos drabužių
(atskiri lapai)

Jeigu tai periodinis leidinys
– lengvatinis 9 procentų
PVM tarifas taikomas nuo
2013 m. sausio 1 d. pagal
PVM įstatymo 19
straipsnio 3 dalies 4 punktą.

Jeigu tai neperiodinis
leidinys.
Jeigu tai periodinis
leidinys – lengvatinis 9
procentų PVM tarifas
taikomas nuo 2013 m.
sausio 1 dienos pagal PVM
įstatymo 19 straipsnio 3
dalies 4 punktą

x
x

x
x

x

Pvz., įdėti į knygą
pastebėtų klaidų atitaisymai
ir pan.
Įskaitant sutartis, statutus,
jeigu jie išleisti knygos,
bukleto, brošiūros ar pan.
forma

Pvz., renginio dalyvių,
besituokiančių ir pan.
Sukomplektuotos ir
išleistos kaip knyga,
brošiūra ar pan.

41.

Kainoraštis (išleistas
brošiūros pavidalu)

x

x

42.

Kalendoriai
(įskaitant darbo ir
pan.)

x

43.

x

44.

Kartotekos kortelė
(lapelis)
Katalogai

45.

Klausimynas

x

46.

x

47.
48.
49.

Knyga (kulinarinių
receptų ir pan.,)
Knyga (maldaknygė)
Knyga (mišių )
Knyga (pavyzdžių)

50.

Knyga (telefonų)

Jeigu tai neperiodinis
leidinys.
Jeigu tai periodinis leidinys
– lengvatinis 9 procentų
PVM tarifas taikomas nuo
2013 m. sausio 1 dienos
pagal PVM įstatymo 19
straipsnio 3 dalies 4 punktą

Išskyrus tokius, kurie iš
esmės atitinka knygos
pobūdį, neatsižvelgiant į
tai, kad jie pavadinti
kalendoriais.

x

Pvz., knygų, straipsnių,
spaudinių, prekių,
profesijų, užsakymų paštu
ir pan., gali būti išleisti kaip
knygos, brošiūros ar pan.,
taip pat kaip segtuvai su
atskirais įsegamais lapais
Jeigu išleistas knygos,
brošiūros ir pan. forma

x
x
x
x

x
.

Pvz., susegti audinių ar kt.
medžiagų pavyzdžiai
Jeigu tai neperiodinis
leidinys

Jeigu tai periodinis leidinys
– lengvatinis 9 procentų
PVM tarifas taikomas nuo
2013 m. sausio 1 dienos
pagal PVM įstatymo 19
straipsnio 3 dalies 4 punktą

51.
52.
53.
54.
55.
56.

Knyga (traktatų)
Knyga (turistų,
laisvalaikio vadovas)
Knyga (vaikiškų
paveikslėlių ir pan.
Knygelės (užrašų,
adresų)
Knygelės (komiksų)
Knygelės
(kryžiažodžių)

x
x
x
x
x
x

x

57.
58.
59.
60.
61.
62.

Knygelės (pažymių)
Knygelės (piešimo)
Knygelės
(spalvinimo)
Knygos (himnai,
giesmės)
Knygos (įvairios)
Knygos dalis

x
x
x
x
x

Knygos ir garso
kasetės (CD)
komplektas

64.
65.

Knygos kopija
Knygos lapai (laisvi)

66.

Knygos lapai (laisvi)

x

67.
68.

Knyga (stenogramų)
Knygos senovinės,
antikvarinės
Knygos viršelis
Kortelės (vaizdinės
mokymo priemonės)
Kortelės kainų

x
x

71.

Jeigu tai periodinis leidinys
– lengvatinis 9 procentų
PVM tarifas taikomas nuo
2013 m. sausio 1 dienos
pagal PVM įstatymo 19
straipsnio 3 dalies 4 punktą

x

63.

69.
70.

Jeigu tai neperiodinis
leidinys.

x

x
x

Jeigu tiekiama būsimos
knygos dalis (pvz., 1 dalis,
1 tomas ir t.t.)
Tik tuo atveju, jeigu
komplekto sudedamųjų
dalių kainos nurodyti
atskirai neįmanoma, o
pagrindinis komplekto
elementas yra knyga.
Gaminta ne spaustuvėje
Spausdinti knygos lapai
(neįrišti ir neskirti susegti į
segtuvus)
Skirti įrišimui ir (ar)
įsegimui

x
x
x

Pvz., su formulėmis

72.

73.
74.
75.
76.
77.

(etiketės)
Kortelės vizitinės

Kortos
Kreditinė kortelė
Kvietimas
(pakvietimas)
Kvitas bagažo
Laikraščiai
(dienraščiai,
savaitraščiai),
įskaitant ir tokius,
kurie skelbia
informaciją apie
rinkimus- jų eigą,
kandidatus, jų
programas ir pan.)

Įskaitant korteles, kuriose
spausdinamas įmonės
pavadinimas, adresas,
įmonės kodas, banko
rekvizitai veiklos pobūdis ir
pan.

x

x
x
x
x
x

Iki 2012 m. gruodžio 31
dienos.

x

x

Erotinio ir (ar)
smurtinio
pobūdžio arba
profesinės etikos
nesilaikantys
leidiniai, kuriuos

Išskyrus
erotinio ir (ar)
smurtinio
pobūdžio arba
profesinės
etikos

Nuo 2013 m. sausio 1 d.
Pagal PVM įstatymo 19 str.
3 dalies 4 punktą.

tokiais pripažino
teisės aktų
įgaliota
institucija, bei
spausdinta
produkcija ,
kurioje mokama
reklama sudaro
daugiau kaip 4/5
viso leidinio ploto

78.

Laikraščiai
x
(sienlaikraščiai),
įskaitant ir tokius, kurie
skelbia informaciją
apie rinkimus - jų eigą,
kandidatus, jų
x
programas ir pan.
Erotinio ir (ar)
smurtinio
pobūdžio
arba
profesinės etikos
nesilaikantys
leidiniai, kuriuos
tokiais pripažino
teisės
aktų
įgaliota
institucija,
bei
spausdinta
produkcija,

nesilaikančius
leidinius,
kuriuos tokiais
pripažino
teisės aktų
įgaliota
institucija, bei
spausdintą
produkciją,
kurioje
mokama
reklama
sudaro ne
daugiau kaip
4/5 viso
leidinio ploto

Iki 2012 m. gruodžio 31
dienos.

Nuo 2013 m. sausio 1 d.
x
pagal PVM įstatymo 19 str.
Išskyrus
erotinio ir (ar) 3 dalies 4 punktą.
smurtinio
pobūdžio arba
profesinės
etikos
nesilaikančius
leidinius,
kuriuos tokiais
pripažino
teisės aktų
įgaliota

kurioje mokama
reklama sudaro
daugiau kaip 4/5
viso leidinio ploto

79.
80.

81.
82.
83.
84.

85.

Lankstinukai
Lapeliai
informaciniai
(skrajutės )
Lipdukai
Loterijos bilietai
Makulatūra
Meniu/valgiaraštis
(blankas)

institucija, bei
spausdintą
produkciją,
kurioje
mokama
reklama
sudaro ne
daugiau kaip
4/5 viso
leidinio ploto

x
x

x
x
x
x

Metraštis (leidinys)

x

x

86.
87.
88.

89.

Milimetrinis
popierius
Monografija
Mokymo priemonė
(įvairaus formato
plakatai su asmens
nuotraukomis ar
portreto, vaizdo
(pvz., istorinių
pastatų ir pan.)
paveikslo ar pan.
atvaizdais)
Mokymo priemonė

Leidiniai skirti makulatūrai
Atskiri lapai ar lapai susegti
į segtuvą ar kitaip įrišti, be
įrašų apie patiekalų kainas
ir porcijų dydžius ir pan.
Jeigu tai neperiodinis
leidinys.

Jeigu tai periodinis leidinys
– lengvatinis 9 procentų
PVM tarifas taikomas nuo
2013 m. sausio 1 d. pagal
PVM įstatymo 19
straipsnio 3 dalies 4 punktą.

x
x
Išskyrus spaudinius,
nurodytus sąrašo 13, 93 ir
95 punktuose
x

90.
91.
92.
93.

94.

(aplankalas su pvz.,
kursų medžiaga)
Muzikos kūriniai
Nuorašas
(dokumentų kopija)
Oficialūs teisės aktų
rinkiniai
Paveikslo
reprodukcija
(spausdintinė
paveikslo kopija)
Periodiniai žurnalai

x
x
x
x
x

Išskyrus spaudinius,
nurodytus 88 punkte

x
Iki 2012 m. gruodžio 31
dienos.

x
Erotinio ir (ar)
smurtinio
arba
pobūdžio
profesinės etikos
nesilaikantys
leidiniai, kuriuos
tokiais pripažino
teisės
aktų
įgaliota
institucija,
bei
spausdinta
produkcija,
kurioje mokama
reklama sudaro
daugiau kaip 4/5
viso leidinio ploto

95.

Plakatai

x

96.

Planai, schemos,
žemėlapiai

x

97.

Popieriniai maišeliai
(pakavimo)
Pranešimo lapeliai
(blankai)

x

98.

x

x
Išskyrus
Nuo 2013 m. sausio 1 d.
erotinio ir (ar) Pagal PVM įstatymo 19 str.
smurtinio
3 dalies 4 punktą.
pobūdžio arba
profesinės
etikos
nesilaikančius
leidinius,
kuriuos tokiais
pripažino
teisės aktų
įgaliota
institucija, bei
spausdintą
produkciją,
kurioje
mokama
reklama
sudaro ne
daugiau kaip
4/5 viso
leidinio ploto

Išskyrus spaudinius,
nurodytus 88 punkte
Dekoratyviniai, įrėminti,
naudojami pvz., interjero
puošybai

99.
100.
101.

102.
103.

104.
105.
106.
107.

Pratybų sąsiuviniai
Programos (koncertų
ir pan.,)
Programos (partijų)

x
x

Programos (sporto
rungtynių)
Programos
(televizijos, radijo,
teatro)
Rankraščiai
Registracijos knygos
Rūbinės bilietai
Sąrašai (įvairūs)

x

x

x

x
x
x
x

108.

Sąsiuviniai (įskaitant
piešimo)

109.

110.

Schemos,
žemėlapiai, planai
(senoviniai)
Segtuvas

x

111.

Segtuvas

x

112.
113.

Sertifikatas
Siuvinių sukirpimo
šablonas, trafaretas
Skaidrės
Skirtukai knygoms
Statistiniai leidiniai

x
x

114.
115.
116.

117.

Steigimo sutartis

118.
119.
120.

Stenogramos
Sveikinimo lapeliai
Testamentai

Pvz., partijos programa,
išleista knygos, brošiūros,
lankstinuko ir pan. forma

Pvz., gyventojų, kandidatų
ir pan.

x

x
x
x

x
x
x

x

Įskaitant ir antikvarinius,
išskyrus nurodytus sąrašo
96 punkte
Bendro naudojimo ar
skirtas biuro reikmėms
Segtuvas tam tikro leidinio
įdėtiniams (pakeitimo)
lapams segti

x

Jeigu tai neperiodiniai
leidiniai

x

Jeigu tai periodiniai
leidiniai – lengvatinis 9
procentų PVM tarifas
taikomas nuo 2013 m.
sausio 1 dienos pagal PVM
įstatymo 19 straipsnio 3
dalies 4 punktą

x

Jeigu išleista knygos,
bukleto, brošiūros ir pan.
forma

121.

122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Totalizatoriaus
kvitai, bilietai,
kortelės
Tvarkaraščiai,
grafikai

Užrašų knygelė
Užrašų popierius
Užrašų sąsiuviniai
Vadovėliai (mokymo
priemonės)
Vekselių blankai
Vokai
Žaidimai
Žaidimų kortelės
Žemėlapiai įvairūs

x

x

Jeigu tai neperiodiniai
leidiniai

x

Jeigu tai periodiniai
leidiniai – lengvatinis 9
procentų PVM tarifas
taikomas nuo 2013 m.
sausio 1 dienos pagal PVM
įstatymo 19 straipsnio 3
dalies 4 punktą

x

Įskaitant ir vadovėlius su
mokomaisiais tekstais

x

Išskyrus nurodytuosius
sąrašo 96 punkte

x
x
x

x
x
x
x

133.
134.
135.

Žemėlapiai, planai
(kelių, gatvių ir pan.)
Ženklai (logotipai)
Žinynai (įvairūs)
Žodynai (įvairūs)

x

136.

Žurnalai

x

x

x
x

x
Erotinio ir (ar)
smurtinio
pobūdžio arba
profesinės etikos
nesilaikantys
leidiniai, kuriuos
tokiais pripažino
teisės aktų
įgaliota
institucija, bei
spausdinta
produkcija,
kurioje mokama

Įskaitant ir vietovardžių
žodynus
Iki 2012 m. gruodžio 31
dienos

x
Nuo 2013 m. sausio 1 d.
Išskyrus
erotinio ir (ar) Pagal PVM įstatymo 19 str.
smurtinio
3 dalies 4 punktą.
pobūdžio arba
profesinės
etikos
nesilaikančius
leidinius,
kuriuos tokiais
pripažino
teisės aktų
įgaliota
institucija, bei

reklama sudaro
spausdintą
daugiau kaip 4/5
produkciją,
viso leidinio ploto kurioje
mokama
reklama
sudaro ne
daugiau kaip
4/5 viso
leidinio ploto.

