28 straipsnio 5 dalies komentarą išdėstyti taip:
5. PVM neapmokestinami sandoriai dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių
priemonių, taip pat tarpininkavimo nurodytuose sandoriuose ir kitos tiesiogiai su
nurodytaisiais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas,
registravimas ir kt.). Šios dalies nuostatos netaikomos:
1) sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių kokias nors teises į
nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus;
2) sandoriams dėl vertybinių popierių (išskyrus nurodytuosius šio įstatymo 111
straipsnyje), patvirtinančių nuosavybės teisę į prekes, nenurodytas 1 punkte;
3) sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių teisę ar pareigą įsigyti ar
perleisti vertybinius popierius, nurodytus šios dalies 2 punkte;
4) vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių saugojimo paslaugoms;
5) vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių portfelio valdymo,
konsultavimo investavimo į vertybinius popierius ir (arba) išvestines finansines priemones
klausimais, taip pat vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių rinkos
tyrimo paslaugoms.
Komentaras
1. Pagal Civilinio kodekso 1.101 straipsnį vertybinis popierius, kaip civilinių teisių
objektas, - tai dokumentas, patvirtinantis jį išleidusio asmens (emitento) įsipareigojimus šio
dokumento turėtojui. Vertybinis popierius gali patvirtinti dokumento turėtojo teisę gauti iš emitento
palūkanų, dividendų, dalį likviduojamos įmonės turto ar emitentui paskolintų lėšų (akcijų,
obligacijų ir kt.), teisę ar pareigą atlygintinai ar neatlygintinai įsigyti ar perleisti kitus vertybinius
popierius (pasirašymo teises, būsimuosius sandorius, opcionus, konvertuojamas obligacijas ir pan.),
teisę gauti tam tikras pajamas ar pareigą sumokėti, pasikeitus vertybinių popierių rinkos kainoms
(indeksui ir pan.). Vertybiniu popieriumi taip pat laikomas dokumentas, kuriuo tiesiogiai pavedama
bankui išmokėti tam tikrą pinigų sumą (čekiai) ar kuris patvirtina pareigą sumokėti tam tikrą pinigų
sumą šiame dokumente nurodytam asmeniui (vekseliai), arba kuris įrodo nuosavybės teisę į prekes
(prekiniai vertybiniai popieriai), taip pat dokumentas, patvirtinantis teisę ar pareigą įsigyti ar
perleisti prekinius vertybinius popierius (išvestinis prekinis vertybinis popierius). Įstatymų
numatytais atvejais leidžiami nematerialūs vertybiniai popieriai, kurie yra pažymimi (įtraukiami į
apskaitą) vertybinių popierių sąskaitose.
2. Vertybiniams popieriams priskiriama:
Akcija - tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti
valdant įmonę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti akcinės įmonės pelno dalį dividendais
ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises. Akcijos
gali būti vardinės arba pareikštinės, paprastos arba privilegijuotos, materialios ir nematerialios.
Obligacija - tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo teisę gauti iš obligaciją
išleidusio asmens joje nustatytais terminais nominalią obligacijos vertę, metines palūkanas ar kitokį
ekvivalentą arba kitas turtines teises.
Čekis, kaip vertybinis popierius, - tai čekio davėjo surašytas tam tikros formos
pavedimas bankui be išlygų išmokėti jame įrašytą pinigų sumą čekio turėtojui.

Vekselis, kaip vertybinis popierius, - tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be
išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam
asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui. Vekselis gali būti įsakomasis (trata)
arba paprastasis (solo vekselis). Įsakomuoju vekseliu (trata) jo davėjas paveda kitam asmeniui, kad
šis vekselio sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui. Paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats
įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą.
Konosamentas, kaip vertybinis popierius - tai dokumentas, įrodantis sutarties
sudarymo faktą ir patvirtinantis jo turėtojo teisę gauti iš vežėjo konosamente nurodytus daiktus
(krovinį) bei jais disponuoti. Konosomentas priskiriamas prie prekinių vertybinių popierių,
suteikiančių nuosavybės teisę į prekes, taip pat teisę gauti prekę.
Kiti vertybiniai popieriai, atitinkantys aukščiau paminėtus reikalavimus, keliamus
vertybiniams popieriams.
3. Pagal komentuojamo įstatymo 2 str. 8 dalį išvestinė finansinė priemonė - finansinis
instrumentas (būsimasis sandoris, išankstinis sandoris ar kitas), kurio vertė arba kaina susijusi su
prekių, kuriomis šis instrumentas remiasi, verte arba kaina, taip pat finansinis instrumentas
(būsimasis sandoris, išankstinis sandoris ar kitas), kurio vertė arba kaina susijusi su vertybinių
popierių kaina, valiutos kursu, palūkanų norma, biržos indeksu, kreditingumo vertinimu ar kitu
kintamuoju.
4. PVM neapmokestinami:
sandoriai dėl vertybinių popierių (vertybinių popierių pardavimas, mainai, skolinimas,
nuoma, pervedimas, emisijos organizavimas ir pan.);
1 pavyzdys
Bendrovė, PVM mokėtoja, parduoda kitos įmonės turimas akcijas, taip pat vienos įmonės
akcijas keičia į kitos įmonės akcijas. Šiuo atveju bendrovės vykdoma veikla - akcijų pardavimas
ir mainai, kaip vertybinių popierių sandoriai, PVM neapmokestinami.
- sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių (būsimasis, išankstinis, pasirinkimo sandoriai
dėl palūkanų normų, valiutos kurso, vertybinių popierių kainos, ir pan.). Tokioms PVM
neapmokestinamoms išvestinėms finansinėms priemonėms priskiriami, pvz., pasirinkimo sandoriai
- opcionai dėl vertybinių popierių, investicinių priemonių pirkimo ar pardavimo, įskaitant
priemones, kurios suteikia teisę tik gauti pinigus, taip pat valiutos ir palūkanų normos opcionai
(opcionas yra pasirinkimo sandoris, suteikiantis teisę, bet ne įsipareigojimą pirkti (pirkėjo
opcionas), arba parduoti (pardavėjo opcionas) sandorio objektą – vertybinius popierius, valiutą ar
finansinius aktyvus už sutartą kainą, sutartą datą arba iki jos), taip pat būsimasis, išankstinis,
pasirinkimo ar kitoks sandoris dėl teisės pirkti arba parduoti prekes;
2 pavyzdys
Įmonė sudarytą valiutos pasirinkimo sandorį (opcioną dėl valiutos) už atlygį perleidžia kitai
įmonei. Šiuo atveju įmonės gautas atlygis už opciono dėl valiutos perleidimą bus laikomas sandoriu
dėl išvestinių finansinių priemonių ir PVM neapmokestinamas.
- tarpininkavimo ir kitos tiesiogiai su vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių
sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas, registravimas ir pan.).
Tarpininkavimo šiuose sandoriuose paslaugas gali teikti vertybinių popierių viešosios apyvartos
tarpininkai (toliau – tarpininkai) - finansų maklerio įmonės bei komerciniai bankai, turintys teisę
teikti investicines paslaugas. PVM neapmokestinamos tokios tarpininkų teikiamos tarpininkavimo
paslaugos: pavedimų dėl vertybinių popierių priėmimas ir perdavimas; pavedimų įsigyti ar perleisti

vertybinius popierius vykdymas klientų sąskaita; pavedimų įsigyti arba perleisti vertybinius
popierius vykdymas savo sąskaita; vertybinių popierių platinimas pagal susitarimą su emitentu,
įsipareigojant arba neįsipareigojant jo emisiją išplatinti ir pan. Be to, PVM lengvata taikoma
kitoms, tiesiogiai su vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusioms
paslaugoms.
Remiantis ETT praktika (byla, C-2/95, C-29/08, C-540/09) su vertybiniais popieriais susiję
sandoriai apima sandorius, kuriais galima sukurti, pakeisti ar panaikinti šalių teises ir pareigas dėl
vertybinių popierių (teisinės ir finansinės padėties tarp šalių nekeičiančių administracinių,
materialių ir techninių paslaugų bei finansinės informacijos veiklos nepriskiriamos sandoriams,
susijusiems su vertybiniais popieriais). Prie tokių sandorių priskiriama emisijos organizavimas,
vykdymas, registravimas, vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių fiksavimas
asmeninėse finansinių priemonių sąskaitose, finansinių priemonių įtraukimas į prekybą
reguliuojamoje rinkoje, kotiravimas (vertybinių popierių kurso nustatymas) ir kt. Finansinių
priemonių rinkų įstatyme nustatyta tvarka. Tačiau teisės dalyvauti reguliuojamoje rinkoje (už kurią
reguliuojamos rinkos operatorė, vadovaudamasi Finansinių priemonių rinkų įstatymu, ima metinę
nario įmoką), taip pat reguliuojamos rinkos operatorės teikiamos galimybių prekiauti
reguliuojamoje rinkoje užtikrinimo paslaugos (už kurias reguliuojamos rinkos operatorė,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, ima nustatyto dydžio
įmoką už reguliuojamus rinkos sandorius) iš esmės nėra sandoriai, kurie gali sukurti, pakeisti ar
panaikinti šalių teises ir pareigas dėl vertybinių popierių ir todėl jiems PVM lengvata netaikoma.
1 pavyzdys
Bankas su įmone pasirašo valiutos pasirinkimo sutartį (opcioną dėl valiutos kurso). Pagal
šią sutartį įmonė įgyja teisę po 3 mėnesių pirkti 10 000 EUR už 9 400 USD (EUR ir USD kursas
šiuo atveju 1:0,94000), o bankas gauna 3 procentų komisinį mokestį nuo sandorio sumos eurais
arba ekvivalentinę sumą litais. Šiuo atveju banko gauti komisiniai PVM neapmokestinami.
Sudarius tokį pasirinkimo sandorį, įmonė po 3 mėnesių neprivalo pirkti eurų, t. y. įmonė
eurus pirks tik tokiu atveju, jei jai tai bus naudinga. Jeigu ateityje EUR ir USD kursas bus didesnis
už aptartą sutartyje, pvz., 1:1,0000, įmonė pasinaudos pasirinkimo sandoriu ir 10 000 EUR pirks
už 9400 USD. Jeigu EUR ir USD kursas bus mažesnis nei 1:0,94, įmonė gali nepasinaudoti
pasirinkimo sandoriu.
2 pavyzdys
Akcinė bendrovė paveda finansų maklerio įmonei už atitinkamą atlygį prekiauti jos
akcijomis vertybinių popierių biržoje. Šiuo atveju finansų maklerio įmonės gaunamas atlygis PVM
neapmokestinamas.
3 pavyzdys
Investicijas valdanti bendrovė, veikianti Lietuvoje, parduoda savo įmonės X valdomas
akcijas. Siekdama akcijas parduoti palankiausiomis sąlygomis naudojasi Anglijos įmonės
teikiamomis paslaugomis, t. y. Anglijos įmonė ieško potencialių akcijų pirkėjų, teikia konsultacijas,
susijusias su investavimu į akcijas, derisi dėl akcijų pardavimo sąlygų, atlygį (komisinius) gauna su
sąlyga, kad jo surasti klientai pirks akcijas. Ar šios Anglijos įmonės teikiamos paslaugos
apmokestinamos PVM?
Pateiktu atveju sandoris susideda iš keleto elementų: klientų paieškos, konsultavimo,
derybų. Šie sandorį sudarantys elementai yra glaudžiai susiję ir ekonominiu požiūriu sudaro
visumą, kurios išskaidymas būtų dirbtinio pobūdžio. Tokiu atveju PVM tikslais reikia nustatyti,

kuris iš šių elementų yra pagrindinis ir taikyti šiam elementui nustatytą PVM tarifą. Pateiktu atveju
ypač svarbu atskirti, ar pagrindinis sandorio elementas yra konsultavimas dėl investavimo į
vertybinius popierius, ar - tarpininkavimas (įskaitant derybas) dėl vertybinių popierių įsigijimo, nes
šiems elementams taikomos skirtingos apmokestinimo PVM taisyklės.
Nagrinėjamu atveju pagrindinis sandorio tikslas yra klientų paieška bei derybų su jais dėl
akcijų įsigijimo vedimas. Tokiu atveju laikoma, kad pagrindinis sandorio elementas yra
tarpininkavimas (įskaitant derybas), vykdant akcijų pardavimą. Tarpininkavimo (įskaitant derybas)
akcijų pardavimo sandoryje paslaugos, vadovaujantis PVM įstatymo 28 straipsnio 5 punkto
nuostatomis, PVM neapmokestinamos.
4 pavyzdys
Finansų maklerio įmonė (toliau – FMĮ), veikdama kaip vertybinių popierių viešosios
apyvartos tarpininkas, sudaro sutartį su klientu, kuria įsipareigoja surasti įmonės Y akcijų
pardavėjus ir atstovauti klientą derybose su jais. Už suteiktas paslaugas FMĮ klientas sumoka 2
proc. nuo įmonės Y akcijų įsigijimo kainos. Ar FMĮ teikiamos paslaugos apmokestinamos PVM?
FMĮ klientui teikiamos atstovavimo derybose su akcijų pirkėjais paslaugos, kurių tikslas
padaryti viską, kad klientas ir įmonė Y susitartų, kaip tarpininkavimo, parduodant vertybinius
popierius, paslaugos PVM neapmokestinamos.
5 pavyzdys
Bankas pagal su akcinėmis bendrovėmis (toliau – emitentas) sudarytas sutartis teikia
dividendų išmokėjimo/paskirstymo paslaugas, t. y. paskirsto emitento dividendams pervestas lėšas
emitento akcininkams (apskaičiuoja ir išmoka emitento akcininkui priklausančius gauti dividendus
už turimas emitento akcijas, apskaičiuoja kiekvienam akcininkui už gautinus dividendus
priklausančias sumokėti gyventojų pajamų arba pelno mokesčius į valstybės biudžetą ir šias
apskaičiuotas sumas perveda į valstybės biudžetą, pateikia emitentui ataskaitą apie išmokėtus
dividendus, teikia konsultacijas dividendų mokėjimo ir vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo
klausimais, kiek tai susiję su dividendų išmokėjimu, ir pan.).
Ar šios banko teikiamos paslaugos gali būti laikomos paslaugomis, tiesiogiai susijusiomis
su vertybinių popierių sandoriais?
Nagrinėjamu atveju sandoris susideda iš keleto paslaugų: dividendų paskirstymo ir jų
išmokėjimo (pervedimo) akcininkams paslaugos, taip pat gyventojų pajamų arba pelno mokesčio
apskaičiavimo bei pervedimo į biudžetą paslaugos, ataskaitų apie išmokėtus dividendus
pateikimo emitentui bei konsultavimo dividendų mokėjimo ir vertybinių popierių sąskaitų
tvarkymo klausimais (kiek tai susiję su dividendų išmokėjimu) paslaugos. Iš esmės šie elementai
neturi atskiro savarankiško tikslo ir dėl to PVM tikslais laikoma, kad yra sudarytas vienas
sandoris, kurio pagrindinis tikslas - išmokėti (pervesti) dividendus akcininkams bei pervesti
mokesčius už akcininkus į biudžetą. Banko teikiamos dividendų išmokėjimo (pervedimo)
akcininkams bei mokesčių į biudžetą pervedimo paslaugos laikomos finansinėmis paslaugomis ir
PVM neapmokestinamos.
6 pavyzdys
Latvijos bankas A (toliau – tarpininkas) Lietuvos bankui B (toliau – bankas) teikia tokias
paslaugas: savo sąskaita informuoja potencialius klientus apie galimybę prekiauti realiu laiku per
platformą X (toliau – platforma) finansinėmis priemonėmis, suteikia pradinę informaciją apie per
platformą siūlomas finansines priemones, susidomėjusius klientus identifikuoja pagal finansų
įstaigų klientams nustatytus reikalavimus, ir jų duomenis perduoda bankui. Bankui papildomai

patikrinus tarpininko pateiktą informaciją ir patvirtinus referuotą asmenį kaip klientą, su tokiu
asmeniu sudaroma sutartis dėl prekybos platformoje. Tarpininkui mokamas atlygis (komisiniai)
priklauso nuo referuotų klientų platformoje sudarytų finansinių sandorių vertės.
Ar tarpininko bankui teikiamos paslaugos apmokestinamos PVM?
Pateiktu atveju, kai tarpininkui mokamas atlygis (komisiniai) už bankui suteiktas paslaugas
tiesiogiai priklauso nuo tarpininko surastų klientų platformoje sudarytų finansinių sandorių vertės,
galima teigti, kad tarpininko bankui teikiamų paslaugų tikslas – surasti potencialius investuotojus
(klientus), kurie prekiaus vertybiniais popieriais bei išvestinėmis finansinėmis priemonėmis per
banko platformą. Tokios paslaugos PVM tikslais gali būti laikomos tarpininkavimo, sudarant
vertybinių popierių ir (ar) išvestinių finansinių priemonių sandorius, paslaugomis, kurios
vadovaujantis minėtomis PVM įstatymo 28 straipsnio 5 dalies nuostatomis, PVM
neapmokestinamos.
7 pavyzdys
Bendrovė yra reguliuojamos rinkos operatorė. Bendrovė už atlygį teikia tokias paslaugas:
1) finansinių priemonių įtraukimas į Bendrovės prekybos sąrašus (mokama nustatyto dydžio
įmoka);
2) finansinių priemonių kotiravimas (mokama metinė įmoka);
3) teisės dalyvauti Bendrovės X reguliuojamoje rinkoje suteikimas (imama metinė nario
įmoka);
4) galimybių prekiauti reguliuojamoje rinkoje užtikrinimas (imama įmoka už
reguliuojamus rinkos sandorius, Bendrovė ima 10 proc. nuo kiekvieno sandorio vertės);
Ar šios Bendrovės teikiamos paslaugos apmokestinamos PVM?
Finansinių priemonių įtraukimas į Bendrovės prekybos sąrašus ir kotiravimo paslaugos,
remiantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatomis, yra būtinos, kad
biržos reguliuojamoje rinkoje vyktų akcijų prekyba ir dėl to šios paslaugos laikomos tiesiogiai su
vertybinių popierių sandoriais susijusiomis paslaugomis, kurios pagal PVM įstatymo 28 str. 5 dalies
nuostatas PVM neapmokestinamos.
Teisės dalyvauti Bendrovės X reguliuojamoje rinkoje suteikimas (už kurią Bendrovei mokama
metinė nario įmoka), taip pat galimybių prekiauti reguliuojamoje rinkoje užtikrinimas (už kurį
Bendrovei mokama įmoka už reguliuojamus rinkos sandorius) iš esmės nėra sandoriai, kurie gali
sukurti, pakeisti ar panaikinti šalių teises ir pareigas dėl vertybinių popierių ir todėl jiems PVM
lengvata netaikoma.
Remiantis ETT praktika byloje C-540/09, tiesiogiai su vertybinių popierių ar finansinių
priemonių sandoriais susijusiomis paslaugomis laikomos paslaugos, kurias kredito įstaiga už atlygį
teikia akcijas išleisti ketinančiai bendrovei kaip finansinių priemonių išplatinimo garantiją, kuria
kredito įstaiga įsipareigoja įsigyti per akcijų pasirašymo laikotarpį nepasirašytas akcijas.
8 pavyzdys
Bankas A su bendrove B pasirašė paslaugų teikimo sutartį, kurioje bankas už atlygį
įsipareigojo bendrovei teikti finansinių priemonių išplatinimo garantijas, t. y. bankas įsipareigojo
nupirkti šios bendrovės akcijas, kurios nebus pasirašytos per pasirašymo laikotarpį.
Ar banko A teikiama finansinių priemonių išplatinimo garantijos paslauga apmokestinamos
PVM?
Ne, neapmokestinama. Ši paslauga, remiantis ETT praktika byloje C-540/09 laikoma
finansine, su finansinių priemonių sandoriais susijusia paslauga.

5. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad PVM lengvata netaikoma:
1) sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių kokias nors teises į
nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus (pvz., pajų, patvirtinantį teisę į statinį);
2) sandoriams dėl vertybinių popierių (išskyrus tuos sandorius, kurie patvirtina
nuosavybės teisę į investicinį auksą), patvirtinančių nuosavybės teisę į prekes, (tai įvairūs sandoriai
dėl prekinių vertybinių popierių, pvz., konosomento );
3) sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti
vertybinius popierius, patvirtinančių nuosavybės teisę į prekes;
4) vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių saugojimo paslaugoms
(PVM apmokestinamos tik materialinių vertybinių popierių saugojimo paslaugos);
5) vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių portfelio valdymo,
konsultavimo investavimo į vertybinius popierius ir (arba) išvestines finansines priemones
klausimais, taip pat vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių rinkos tyrimo
paslaugoms (vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugas
gali teikti įmonės, kurios pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą turi teisę teikti šias paslaugas
(vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai - finansų maklerio įmonės bei komerciniai
bankai ir kt.); konsultavimo investavimo į vertybinius popierius ir (arba) išvestines finansines
priemones klausimais ir vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių rinkos tyrimo
paslaugas gali teikti vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai - finansų maklerio įmonės bei
komerciniai bankai, taip pat kitos įmonės).
6. Asmenys, PVM mokėtojai, pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba)
importuotas prekes ir (arba) paslaugas, skirtas PVM neapmokestinamam paslaugų teikimui, neturi
teisės traukti į PVM atskaitą (žr. 58 str. komentarą).

