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DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO (DĖL 2004 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. VA-126 PAKEITIMO)
Informuojame apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. VA-118 „Dėl Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo
Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje
įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms
ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei
Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems
civiliams darbuotojams“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas), kuris įsigaliojo 2020 metų sausio 1 dieną.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr.
442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms
diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės
Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms,
įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo nuostatas (kurios įsigaliojo 2020 m. sausio 1
dieną) nauja redakcija išdėstytos Įsakymu patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų
lengvatų taikymo taisyklės (toliau – Taisyklės), pagal kurias:
1. Diplomatai (įskaitant ir Lietuvoje esančias pačias diplomatines atstovybes, taip pat
tarptautines organizacijas ir jų narius, Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų,
kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų darbuotojus),
norėdami prekes (paslaugas) įsigyti su PVM lengvata (iš karto taikant 0 proc. PVM tarifą ) ir prekių
neapmokestinant akcizais, turės užpildyti popierinį sertifikatą (Taisyklių 1 priedas) ir iš
pardavėjų, pasirinkusių PVM ir akcizų lengvatas taikyti tiesiogiai (iš karto), gauti prekių
(paslaugų) užsakymo formą (kuri galios vieną mėnesį nuo jos patvirtinimo datos). Užpildytą
sertifikatą ir užsakymo formą diplomatai pateiks Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai (toliau - Vilniaus AVMI). Vilniaus AVMI per 5 darbo dienas nuo sertifikato gavimo
dienos diplomatui spaudu patvirtins sertifikatą (kuris galios vieną mėnesį nuo patvirtinimo datos)
arba priims sprendimą jo nepatvirtinti. Patvirtintą sertifikatą su užsakymo forma diplomatai
turės pateikti pardavėjui, kuris užsakymo formoje nurodytas prekes (paslaugas) galės parduoti
su PVM ir akcizų lengvatomis. Pardavėjai, pardavę prekes (paslaugas) su minėtomis lengvatomis,
diplomatui išrašytų PVM sąskaitų faktūrų kopijas turės pateikti VMI kartu su PVM deklaracija
(FR0600 forma), o sertifikato kopiją pasilikti sau (kaip įrodymą, kad 0 proc. PVM tarifas buvo
pritaikytas, o akcizai buvo neskaičiuojami teisėtai).
Sertifikato formą galima rasti čia.
Pažymėtina, kad diplomatai formą turėtų užpildyti techninėmis priemonėmis (pvz.,
kompiuteriu, planšete), parsisiuntę ją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės. Rašymo
priemonėmis (pvz., tušinuku) minėta forma negali būti pildoma.
2. Taisyklėse taip pat nustatyta, kad diplomatai, norėdami susigrąžinti pardavėjams
sumokėtą PVM, paraišką grąžinti PVM ir / arba akcizus galės teikti Vilniaus AVMI ne tik popierinę,
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bet ir elektroninę, pateikiamą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninę prašymų
registravimo informacinę sistemą (EPRIS).
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