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Nr. (18.2-31-2 E) RM-119

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO
DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-134 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės
vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo
mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) bei nauja redakcija išdėstytos
šios formos: Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija FR0600 forma (toliau – PVM deklaracija),
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio
apyskaitos FR0608 forma (toliau – FR0608 forma), Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo
iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos
FR0617K forma (toliau – FR0617K forma) ir Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš
ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos
FR0617 forma.
Esminiai pakeitimai, įsigalioję nuo 2018 m. sausio 1 d.:
- aukščiau nurodytos formos teikiamos tik elektroniniu būdu, atsižvelgiant į tai
pakoreguoti šių formų atitinkami laukeliai: panaikinti laukeliai, kurie buvo pildomi tuo atveju,
kai formos buvo teikiamos popieriniu būdu (pvz., Registracijos Nr., vietos spaudui, parašams ir
kt.);
- pakeistas Taisyklių 37.1 papunktis, papildant, kad PVM deklaracijos 20 laukelyje PVM
mokėtojas turi deklaruoti avanso sumą, gautą kitą mokestinį laikotarpį nei paslaugos, kurių
teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė (pagal
nuostatas tolygias PVM įstatymo 13 str. 2 d. 1 punkto nuostatoms), suteiktos. Suteikus paslaugas,
deklaruojama paslaugų apmokestinamoji vertė, sumažinta gautu avansu;
- Taisyklės papildytos nauju 42.5 papunkčiu, nustatant, kad PVM deklaracijos 25 laukelyje
taip pat deklaruojama iš Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų, kurie yra pasirinkę taikyti specialią
apmokestinamojo momento nustatymo tvarką, įsigytos žemės ūkio produkcijos pirkimo PVM
suma. Ši pirkimo PVM suma įrašoma tada, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas žemės ūkio
produkcijos pirkimą vadovaujantis PVM įstatymo 79 str. 9 dalyje nustatyta tvarka, įformina PVM
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sąskaita faktūra. Pirkimo PVM suma į PVM atskaitą (35 laukelį) gali būti traukiama tada, kai
pirkėjas PVM mokėtojas sumoka už įsigytą žemės ūkio produkciją;
- pakeistas Taisyklių 68.2 papunktis, nustatant, kad kai į kitą valstybę narę tiekiamos
naujos transporto priemonės, tai kartu su FR0608 forma mokesčių administratoriui per EDS
paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymint „Naujos transporto
priemonės tiekimas“, turi būti pateikta PVM sąskaitos faktūros, kuria buvo įformintas naujos
transporto priemonės tiekimas į kitą valstybę narę, kopija.
Pažymėtina, kad prievolė minėtus sandorius deklaruoti FR0608 formos 22 laukelyje
„Prekių (paslaugų) tiekimai apmokestinami 0 proc.“ nustatoma užsienio juridiniams ir fiziniams
asmenims,
neįsiregistravusiems
PVM
mokėtojais
Lietuvoje
bei
tiems
Lietuvos
apmokestinamiesiems ir neapmokestinamiesiems asmenims, kuriems vadovaujantis PVM
įstatymo nuostatomis yra prievolė (dėl viršijančių ribų) registruotis PVM mokėtojais;
- pakeistas Taisyklių 100 punktas, aprašant kaip tikslinama FR0617K forma, t. y. jeigu po
mokestinio laikotarpio FR0617K formos pateikimo apmokestinamasis asmuo pastebėjo per tą
mokestinį laikotarpį padarytas klaidas arba įsigytos žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų
atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi ūkininkui, kuriam taikoma kompensacinio
PVM tarifo schema, mokėtinas atlygis, pateikiama patikslinta to mokestinio laikotarpio, kurį
įvyko pirminis sandoris, forma;
- atlikti kiti techninio ir redakcinio pobūdžio pakeitimai.
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