2 lentelė
Reikšmė

Litais

Eurais

Patvirtinta

Pakeista

1.Pridėtinės vertės mokestis
Registravimasis PVM mokėtoju
1.1. Nuotolinės prekybos atveju, kai
125 0001
35 0002
prekių vertė (neįskaitant PVM)
PVMĮ* 12 str.
praėjusiais kalendoriniais metais
viršija
2014 m.
1.2. Lietuvos Respublikos
155 000
45 000
rugsėjo 23 d.
apmokestinamojo asmens tiekiamų
įstatymas Nr.
prekių ir (arba) teikiamų paslaugų
PVMĮ 71 str.
XII-1122
suma per metus (paskutinius 12
mėn.) viršijo
1.3. Prekių įsigijimo iš kitų valstybių
35 000
14 000
PVMĮ 711 str.
narių atveju, kai vertė viršijo
Neapmokestinamos importo PVM
1.4. Prekės (išskyrus etilo alkoholį,
75
22
PVMĮ 40 str.
alkoholinius gėrimus, apdorotą
1 p.
tabaką ir pan.), jeigu jų vertė
2014 m.
neviršija
rugsėjo 23 d.
įstatymas Nr.
1.5. Prekės atsiunčiamos nedidelės
160
45
XII-1122
vertės nekomercinio pobūdžio
PVMĮ 40 str.
siuntmenose ir bendra vertė
4 p.
neviršija
PVM sąskaita faktūra
1.6. Supaprastinta PVM sąskaita
345
100
PVMĮ 79 str.
faktūra, kai prekių ir (arba)
2014 m.
13 p.
paslaugų vertė neviršija
rugsėjo 23 d.
įstatymas Nr.
1.7. Kasos kvitas laikomas PVM
500
150
XII-1122
sąskaita faktūra mažmeninės degalų
PVMĮ 80 str.
prekybos atveju, kai vertė neviršija
Mokestinis laikotarpis
1.8. Teisė pateikti prašymą
200 000
60 000
mokesčio administratoriui
2014 m.
mokestiniu laikotarpiu laikyti
rugsėjo 23 d.
PVMĮ 84 str.
kalendorinį pusmetį, kai pajamos iš
įstatymas Nr.
ekonominės veiklos per praėjusius
XII-1122
kalendorinius metus neviršija
Importo PVM ir akcizais neapmokestinamos keleivių iš trečiosios šalies ar trečiosios
teritorijos gabenamos prekės, jei jų vertė neviršija
1.9. Kai prekes įveža tarptautinių
510
150
maršrutų įgulos nariai,
LRV** 2004
dirbantys/gyvenantys pasienyje su
LRV 2014 m.
m. balandžio
trečiąja valstybe arba jaunesni kaip
lapkričio 19
16 d.
15 m.
d. nutarimas
nutarimas
1.10. Kai vykstama jūrų arba oro
1480
430
Nr. 1265
Nr. 439
transportu
1.11. Aukščiau nenurodytais atvejais
1030
300
Užsienio apmokestinamojo asmens pateiktame prašyme nurodyta grąžintina PVM suma

negali būti mažesnė kaip
1380
400

1.12. Kai laikotarpis ne trumpesnis
nei 3 mėn., ne ilgesnis nei
LRV 2002 m.
kalendoriniai metai
birželio 13 d.
1.13. Kai laikotarpis visi
170
50
nutarimas
kalendoriniai metai arba likusi
Nr. 899
kalendorinių metų dalis trumpesnė
nei 3 mėn.
Užsienio keleivio Lietuvos Respublikoje įsigytų prekių vertė (įskaitant PVM)
kaip
1.14. Kai šių prekių vertė nurodyta
200
55
LRV 2002 m.
vienoje PVM grąžinimo užsienio
birželio
13 d.
keleiviui deklaracijoje arba kitame
nutarimas
dokumente
Nr. 899

LRV 2014 m.
lapkričio 19
d. nutarimas
Nr. 1266
ne mažesnė
LRV 2014 m.
lapkričio 19
d. nutarimas
Nr. 1266

Mokesčių administratorius turi teisę nurodyti PVM mokėtojui, kad pasibaigus einamajam
mokestiniam laikotarpiui jo mokestinis laikotarpis bus kalendorinis mėnuo, jei paaiškėja,
kad
1.15. PVM mokėtojas vykdė
5000
1500
sandorius (tiesiogiai ar per
tarpininkus), kurie turėjo įtaką PVM
prievolės dydžiui, su asmenimis,
LRV 2002 m.
LRV 2014 m.
kurie nedeklaravo mokesčių ir (arba)
birželio 13 d. lapkričio 19
turi atitinkamo mokesčio mokestinę
nutarimas
d. nutarimas
nepriemoką didesnę kaip
Nr. 900
Nr. 1267
1.16. PVM mokėtojo patikrinimo
1000
300
metu apskaičiuojama papildomai
mokėtina į biudžetą PVM suma, ne
mažesnė kaip
PVM mokėtojai, kuriems atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, avansinius
PVM mokėjimus moka, jeigu
1.17. Vidutinė mokestiniam
10 000 000 3 000 000
LRV 2002 m.
LRV 2014 m.
laikotarpiui tenkanti mokėtina į
birželio 12 d. lapkričio 19
biudžetą PVM suma per 3
nutarimas
d. nutarimas
kalendorinių paeiliui einančių
Nr. 861
Nr. 1268
mėnesių laikotarpį viršijo
PVM mokėtojas perdavė ar sunaudojo prekes reklamai arba reprezentacijai, ir taikomos
PVM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies nuostatos, jeigu prekės perduotos ar sunaudotos kuriuo
nors iš nurodytųjų būdu ir jų apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip
1.18. Reklaminiuose renginiuose
25
10
išdalintos prekės
1.19. Konkrečiam pirkėjui
50
15
neatlygintinai perduotos prekės
LRV 2002 m.
LRV 2014 m.
birželio 12 d. lapkričio 19
1.20. Konkursų, loterijų, varžybų
250
75
nutarimas
d. nutarimas
metu neatlygintinai perduotos
Nr. 861
Nr. 1268
prekės
1.21. Siekiant užmegzti verslo ryšius
250
75
konkrečiam žmogui perduotos
prekės
Laikoma, kad PVM mokėtojas perdavė prekes paramai, ir taikomos PVM įstatymo 5
straipsnio 4 dalies nuostatos, kai
1.22. PVM mokėtojas perdavė
250
75
LRV 2002 m. LRV 2014 m.
paramos gavėjui prekes kaip
birželio 12 d. lapkričio 19

paramą, nurodydamas paramos
nutarimas
d. nutarimas
gavėjui šias prekes sunaudoti
Nr. 861
Nr. 1268
labdarai, kai konkrečiam paramos
gavėjui prekių apmokestinamoji
vertė ne didesnė kaip
1.23. PVM mokėtojas perdavė
500
145
paramą paramos gavėjui jo
vykdomai visuomenei naudingai
veiklai, o perduotų kaip parama
prekių apmokestinamoji vertė per
PVM mokestinį laikotarpį neviršija
PVM grąžinamas už prekes ir paslaugas, už kurias yra apmokėta su PVM, pagal PVM
sąskaitas faktūras, kurių kiekvienoje nurodyta prekių (paslaugų) vertė, už kurias gali būti
grąžintas PVM, ne mažesnė kaip
1.24. Kai prekės (paslaugos) skirtos
800
230
Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms
diplomatinėms atstovybėms,
konsulinėms įstaigoms ir
LRV 2004 m. LRV 2014 m.
tarptautinėms organizacijoms ar jų
balandžio 16
lapkričio 19
atstovybėms ir pan., kai prekės ir
d. nutarimas d. nutarimas
paslaugos įsigyjamos Lietuvos
Nr. 442
Nr. 1270
Respublikoje arba prekės
importuojamos į Lietuvos Respubliką
Užsienio apmokestinamasis asmuo kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis
priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas, kai
1.25. Prekių (paslaugų)
3500
1000
LR FM***
LR FM 2014
apmokestinamoji vertė didesnė nei
2002 m.
m. lapkričio
birželio 21 d.
11 d.
1.26. Kuro apmokestinamoji vertė
900
250
įsakymas Nr. įsakymas Nr.
didesnė nei
189
1K-359
1
- galioja 2015 metams
2
- galioja nuo 2016 m. sausio 1 dienos
PVMĮ*– Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
LRV** - Lietuvos Respublikos Vyriausybė
LR FM*** - Lietuvos Respublikos finansų ministras

