NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
APMOKESTINIMAS
Fizinis asmuo, kuris pagal PVM įstatymą nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju (toliau – fizinis asmuo), nuo
2004 m. gegužės 1 d. kitoje ES valstybėje narėje iš bet kurio asmens (juridinio ar fizinio) nusipirkęs
(įsigijęs) naują transporto priemonę ir ją atsivežęs (atsigabenęs) į Lietuvą, į Lietuvos biudžetą turi
sumokėti tokios transporto priemonės apskaičiuotą pardavimo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Ši
prievolė nustatyta PVM įstatymo 3 ir 92 straipsniuose.

Kai fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės įsigyja daugiau nei vieną naują transporto priemonę, jis turi
pateikti visų tokius įsigijimus įforminančių PVM sąskaitų faktūrų kopijas, taip pat atskirai užpildytus laisvos
formos pranešimus apie kiekvieną transporto priemonę, įsigytą iš kitos ES valstybės narės.

Ankščiau paminėtus duomenis fizinis asmuo gali pateikti tokiais būdais:




elektroniniu būdu, prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų
elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI);
tiesiogiai, įteikdamas AVMI ;
paštu, išsiųsdamas AVMI .

Kaip naudotis Mano VMI paslaugomis, galite sužinoti peržiūrėję Jums aktualius vedlius, paskelbtus
nuotolinių mokymų skiltyje adresu: https://www.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=91.

Kokią transporto priemonę įsigijus reikia mokėti pardavimo PVM ir kokia
transporto priemonė laikytina nauja?
PVM įstatymo prasme nauja transporto priemone yra laikoma keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirta
transporto priemonė, atitinkanti vieną iš tokių sąlygų:
1.

2.

3.

motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, kurios variklio cilindrų darbinis tūris yra
didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovato, patiekta praėjus ne
daugiau kaip 6 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios arba nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000
kilometrų;
laivas kuris yra ilgesnis kaip 7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams
vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus
bei laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, patiektus praėjus ne daugiau kaip 3
mėnesiams nuo jų eksploatavimo pradžios arba plaukiojęs ne daugiau kaip 100 valandų;
orlaivis, kurio maksimali kilimo masė didesnė kaip 1 550 kilogramų, išskyrus orlaivius, naudojamus
keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transpor tu už atlygį tarptautiniais
maršrutais, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios arba skridęs
ne daugiau kaip 40 valandų.

Naują transporto priemonę iš kitos ES valstybės narės įsigijusio fizinio asmens
dokumentų pateikimo tvarka.
Fizinis asmuo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba bet kuriai apskrities
valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti:
1. PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės,
kopiją;
2. laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę. Šiame
pranešime turi būti nurodyti tokie duomenys:

vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas;

ES valstybė narė, kurioje įsigyta nauja transporto priemonė;

motorinės kelių transporto priemonės pavadinimas;

PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, numeris;

transporto priemonės įsigijimo data, jeigu naujos transporto priemonės įsigijimo data nesutampa
su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

naujos transporto priemonės įsigijimo kaina (litais).
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Kai naują transporto priemonę įsigijęs fizinis asmuo nepateikia tokį įsigijimą įforminančios PVM sąskaitos
faktūros kopijos ir laisvos formos pranešimo apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto
priemonę, mokesčių administratorius PVM mokestines prievoles rengia pagal atitinkamas transporto
priemones registruojančios institucijos (įmonės) pateiktą ar iš kitų šalių mokesčių administratorių gautą
informaciją apie iš kitos ES valstybės narės įsigytas naujas transporto priemones Lietuvoje.

PVM apskaičiavimo tvarka.
Mokesčių administratorius, gavęs iš fizinio asmens PVM sąskaitos faktūros kopiją ir laisvos formos
pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę, ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas apskaičiuoja mokėtiną naujos transporto priemonės įsigijimo PVM ir fiziniam asmeniui įteikia
užpildytą Pranešimo apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės
mokesčio apskaičiavimą formą FR0656 (toliau – FR0656 forma).
Jei mokesčių administratorius, įvertinęs fizinio asmens pateiktą informaciją, nustato, kad už kitoje ES
valstybėje narėje įsigytą naują transporto priemonę PVM mokėti nereikia, apie tai jis ne vėliau kaip per 3
darbo dienas po informacijos gavimo informuoja fizinį asmenį.
Užpildyta FR0656 forma ir kiti atmintinėje minimi pranešimai fiziniam asmeniui įteikiami:






siunčiant elektroniniu būdu per Mano VMI (jei fizinis asmuo yra Mano VMI vartotojas);
siunčiant kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais;
siunčiant registruotu laišku;
asmeniškai;
viešai skelbiant.

PVM sumokėjimo tvarka.
Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi sumokėti bet kuriame banke ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteikta FR0656 forma, įmokos kodas 1001, įmokos
pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos deklaruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu.
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