VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
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DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO
(KOMENTARO) PAPILDYMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo
(komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(Finansų ministerijos 2016-09-27 raštas Nr.((14.16-01)-5K-1618660)-6K-1606717).
Pridedama:
PVM įstatymo 28 straipsnio 4 dalies komentaro papildymas, 2 lapai.
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28 straipsnio 4 dalies komentaras
4. PVM neapmokestinami sandoriai dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą), taip pat
grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų išmokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitos paslaugos,
tiesiogiai susijusios su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis.
Komentaras
1. Detalus PVM neapmokestinamų sandorių dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą), taip pat
grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų išmokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitų paslaugų, tiesiogiai
susijusių su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis, sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2002 06 06 įsakymu Nr.157 patvirtinto Pridėtinės vertės mokesčiu
neapmokestinamų finansinių paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 28 straipsnio 1-4 dalyse, sąrašo 3 ir 4 punkte. Atkreipiame dėmesį į tai, kad PVM
neapmokestinamoms finansinėms paslaugoms priskiriamos ir tokios (pvz., teikiamos VĮ ,,Lietuvos
paštas“ ar kito ūkio subjekto) paslaugos, nenurodytos minėtame įsakyme:
- draudimo, kitų išmokų pristatymo ir išmokėjimo,
- pensijų, pašalpų bei kitų išmokų pristatymo ir išmokėjimo,
- įmokų už elektros energiją, buto nuomą, dujas, telekomunikacijų bei komunalines
paslaugas, draudimo, kitų įmokų ir mokesčių priėmimo.
1 pavyzdys
Bendrovė atlieka pinigų siuntimo paštu (pašto perlaidos) paslaugą. Galimos kelios pašto
perlaidos rūšys:
1) grynųjų pinigų pašto perlaidos: siuntėjas pateikia lėšas bendrovės paskirtojo operatoriaus
teikimo vietoje ir paprašo visą tą sumą išmokėti gavėjui grynaisiais pinigais;
2) pervedimo iš sąskaitos perlaida: siuntėjas nurodo, kad iš jo sąskaitos, kurią tvarko
bendrovės paskirtasis operatorius, būtų nurašyta tam tikra suma ir paprašo visą sumą
išmokėti gavėjui grynaisiais pinigais;
3) pervedimo iš sąskaitos į sąskaitą perlaida: siuntėjas pateikia lėšas bendrovės paskirtojo
operatoriaus paslaugų teikimo vietoje ir paprašo visą tą sumą pervesti į jo gavėjo
sąskaitą;
4) pervedimas iš sąskaitos į sąskaitą: siuntėjas nurodo, kad iš jo sąskaitos, kurią tvarko
bendrovės paskirtasis operatorius, būtų nurašyta tam tikra suma ir paprašo tokią pat sumą
pervesti į gavėjo sąskaitą.
Visais pateiktais atvejais pašto perlaidos (pinigų siuntimo paštu) paslaugos iš esmės yra
susijusios su pinigų priėmimu, tvarkymu, saugojimu, išdavimu ar pristatymu. Tokios paslaugos
PVM tikslais laikomos finansinėmis paslaugomis, kurios vadovaujantis PVM įstatymo 28
straipsnio nuostatomis, PVM neapmokestinamos.
Remiantis ESTT praktika byloje C-264/14, tradicinių valiutų keitimas į virtualiosios
valiutos bitkoino vienetus, ir atvirkščiai, atliekamas sumokėjus sumą, lygią maržai (t. y. kainos,
kurią atitinkamas sandorio vykdytojas sumokėjo įsigydamas valiutą, ir kainos, kuria jis tą valiutą
parduoda savo klientams, skirtumui) yra paslaugų teikimas už atlygį, t. y. valiutos keitimo sandoris,
kuris PVM neapmokestinamas.
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2 pavyzdys

Įmonė, PVM mokėtoja, užsiima bitkoinų pirkimu-pardavimu. Minėta įmonė bitkoino
vienetą nuperka už 526 eurus, o jį parduoda už 534 eurus. Tarkim, įmonė įsigijo ir pardavė 1000
bitkoino vienetų, kurių įsigijimo kaina sudarė 526 000 eurų, pardavimo kaina – 534 000 eurai.
Ar bitkoinų pirkimo-pardavimo sandoriai PVM tikslais laikomi finansinėmis, PVM
neapmokestinamomis paslaugomis?
Euro keitimas į bitkoino vienetus laikomas valiutos keitimo sandoriu, kurio atlygį sudaro
marža - skirtumas tarp kainos, kuria įmonė tą valiutą parduoda savo klientams, ir kainos, kurią
įmonė sumokėjo įsigydama valiutą – 8000 eurų (534 000-526 000). Toks sandoris, vadovaujantis
PVM įstatymo 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis, PVM neapmokestinamas.
2. 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).

