Lyginamasis variantas
PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punkto komentaro 5 punkto pavyzdžio patikslinimas:
4) kitais Lietuvos Respublikоs Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais
atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito
ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM
mokėtojas.
Komentaras
5. Prievolė pirkėjui išskaityti ir sumokėti PVM atsiranda visais atvejais, kai tiekiama
paminėtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nurodytu mechaniniu būdu apdirbta
atitinkama pjautinė mediena (atpjauti rąstai, lentos, lentelės, tašeliai gauti supjausčius, o tašai apipjausčius, aptašius ar nufrezavus apvaliąją medieną ir/arba rąstus), neatsižvelgiant į pjautinės
medienos rūšį, kokybę, drėgnį, panaudotas apsaugos priemones (pvz. impregnavimą), sujungimo
būdą (pvz., tašelis gautas klijuojant) ir pan. Tačiau jeigu minėta pjautinė mediena tiekiama po
papildomo nei nurodyta aukščiau mechaninio apdirbimo (pvz., bent vienas lentos šonas viso ilgio ir
pločio atžvilgiu yra obliuotas, rąstai – tekinti ir/ar nusmailinti), arba po dažymo, arba tiekiama kitų
išmatavimų nei nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, tai taikoma įprastinė PVM
sumokėjimo tvarka – pardavimo PVM į biudžetą sumoka pardavėjas. Prievolę sumokėti į biudžetą
PVM pirkėjas turi ir už įsigyjamą medieną (kuri gali būti vadinami storlentėmis, mūrtašiais arba
murlotais, pabėgiais, pjautine mediena ir pan.), atitinkančią tašo ar tašelio apibudinimą, pateiktą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime.
Pavyzdys
Įmonė A atliko tokius sandorius, susijusius su mediena.
Pardavė įmonei B, Lietuvoje registruotai PVM mokėtojai, ir PVM sąskaitoje faktūroje įrašė
tokias prekes:
- statų mišką;
- rąstus (skersai atpjautus, nužievintus ir nenužievintus);
- malkas (apvaliąją medieną, skirtą kurui);
- malkas (kapotas);
- lentas (30 mm storio daugiau nei 80 mm pločio, išdžiovintas obliuotas);
- lentas (20 mm storio 75 mm pločio);
- lenteles (8 mm storio 50 mm pločio, neišdžiovintas);
- tašus (neišdžiovintus impregnuotus);
- tašelius (50 mm storio 70 mm pločio, neišdžiovintus ir išdžiovintus);
- medienos gaminius (medienos tašelių plokštes, parketlentes, medienos drožlių plokštes,
faneros lakštus, medinius skydus, pagamintus iš medinių lentelių, dailylentes ir kt.);
- medienos atliekas (atraižas, pjuvenas ir kt.),
- nusmailintus kuolus.
Pardavėjai – įmonei A PVM deklaracijoje pačiai reikia apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą
pardavimo PVM už parduotą statų mišką, kapotas malkas, medienos gaminius ir medienos atliekas,
nusmailintus kuolus, o pirkėjai - įmonei B pardavimo PVM reikia išskaityti ir sumokėti į biudžetą
už įsigytus rąstus, malkas- apvaliąją medieną, skirtą kurui, lentas (dvi pozicijos), lenteles, tašus,
tašelius.

