VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2020–04-28

Nr. (18.2-31-2 E) RM-19148

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 12-2 STRAIPSNIO 3 DALIES KOMENTARO
PAKEITIMO IR PAPILDYMO
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 122 straipsnio 3 dalies apibendrintame paaiškinime (komentare) atlikti redakcinio pobūdžio
pakeitimai.
Šį atnaujintą komentarą artimiausiu metu bus galima rasti VMI prie FM interneto
svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/.
PRIDEDAMA:
1. PVM įstatymo 12-2 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
pakeitimo ir papildymo lyginamasis variantas, 1 lapas.
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Lyginamasis variantas
122 straipsnis. Prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės vieta
3. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, tuo atveju, kai iš vienos valstybės
narės į kitą valstybę narę išgabenamas prekes įsigyja Lietuvos Respublikoje registruotas
PVM mokėtojas, kuris šias prekes iš karto toje kitoje valstybėje narėje patiekia asmeniui,
kuriam toje kitoje valstybėje narėje nustatyta prievolė apskaičiuoti ir sumokėti už šias
patiektas prekes PVM, o Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas šio Įstatymo nustatyta
tvarka šiuos sandorius deklaruoja prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitoje,
nelaikoma, kad šis prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko šalies teritorijoje.
Komentaras
1. Kai Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas (tarpininkaujantis asmuo trikampėje
prekyboje) iš vienos valstybės narės įsigyja prekes ir jų pardavėjui nurodo Lietuvos PVM mokėtojo
kodą, o prekės vežamos iš įsigijimo valstybės narės į kitą valstybę narę (ne į Lietuvą), prekių
įsigijimo vieta nelaikoma Lietuva, jei:
1.1
iš karto toje valstybėje, į kurią prekės atgabentos, prekės parduodamos asmeniui,
turinčiam prievolę apskaičiuoti ir sumokėti už šias prekes PVM;
1.2
Lietuvos PVM mokėtojas kitos valstybės narės PVM mokėtojui patiektų prekių
apmokestinamąją vertę nustatytąja tvarka deklaruoja Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES
valstybes nares ataskaitos FR0564 formos (patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Finansų ministerijos viršininko 2004-03-12 įsakymu Nr. VA-34) 14 laukelyje.
2. Tokia pati šių, kitos valstybės narės PVM mokėtojui patiektų prekių apmokestinamoji
vertė deklaruojama Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos (patvirtinta Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29), 22 20
laukelyje. Tų pačių iš valstybės narės įsigytų prekių apmokestinamoji vertė deklaruojama PVM
deklaracijos 20 22 laukelyje.
Pavyzdys
Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, vykdanti PVM apmokestinamą veiklą, iš Vokietijos
įmonės B, PVM mokėtojos, už 500 000 eurų įsigyja buitinės technikos prekių ir tas prekes,
nugabentas į Latviją už 700 000 eurų parduoda Latvijos įmonei C, PVM mokėtojai. Kadangi tos
prekės išgabenamos ir iš karto parduodamos Latvijos įmonei C, tai Lietuvos įmonė A nuo įsigytos
buitinės technikos prekių apmokestinamos vertės (500 000 eurų) PVM neskaičiuoja, tačiau PVM
deklaracijos (FR0600 forma) 20 22 laukelyje „Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM
objektas Lietuvoje“ „Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai“ turi nurodyti 500 000 eurų šių
prekių apmokestinamąją vertę. Lietuvos įmonė A, įformindama prekių pardavimą Latvijos
įmonei C, PVM neskaičiuoja, tačiau PVM deklaracijos 22 20 laukelyje „Iš ES įsigytos prekės
trikampei prekybai“ „Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“ turi
nurodyti 700 000 eurų jų apmokestinamąją vertę.
Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, savo mokesčių administratoriui taip pat turi pateikti
prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitą (FR0564) ir nurodyti (14
laukelyje - trikampė prekyba) Latvijos PVM mokėtojui patiektų prekių vertę (700 000 eurų).
PVMĮ 12-2 str. 3 d. komentaras pakaeistas pagal VMI prie FM 2018-04-26 raštą Nr. (18.231-2 E) RM-15870).
3. Jeigu Lietuvos PVM mokėtojas šių sandorių nedeklaruoja Prekių tiekimo ir paslaugų
teikimo į kitas valstybes nares ataskaitoje FR0564 formoje, laikoma, kad toks prekių įsigijimas iš
kitos valstybės narės įvyko Lietuvoje.

