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DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKO 2019 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO VA-107
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
informuoja, kad atsižvelgiant į priimto 2019 metų spalio 17 dienos Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 4, 41, 51, 12, 122, 331, 35, 49, 56, 78, 881
straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42 ir 92 straipsniais įstatymo Nr. XIII-2487
(toliau – PVM įstatymo pakeitimas) nuostatas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos viršininko 2019 m. gruodžio 19 įsakymu Nr. VA-107 (toliau – Įsakymas) pakeistas
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004
m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VA-27, jį išdėstant nauja redakcija. Įsakymu nustatyti reikalavimai
apskaitos žurnalui (PVM įstatymo 78 str. 51 dalis), kuriame registruojamos išvežtos iš Lietuvos
Respublikos į kitas ES valstybes nares/ iš kitų ES valstybių narių į Lietuvos Respubliką pristatytos
prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą.
Nuo 2020 metų sausio 1 d. žurnalą privalės pildyti:
apmokestinamieji asmenys, iš Lietuvos Respublikos išvežę prekes, skirtas pristatyti,
kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnyje, ir
apmokestinamieji asmenys, kuriems skirtos prekės, kad jos būtų patiektos pagal
pareikalavimą, iš kitų ES valstybių narių yra pristatytos į sandėlius Lietuvos Respublikoje, kaip
nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnyje.
Žurnale reikalaujami įrašyti duomenys, kurie turės būti užpildomi per 2 darbo dienas,
yra nurodyti Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 282/2011 54a straipsnyje.
Įsakymu taip pat patvirtinta ir naujai išdėstyta:
Iš Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais
tikslais į kitas Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes nares išvežtų prekių registravimo tvarka
bei
Prekių, kurios PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytoms paslaugoms atlikti
iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės atgabentos į Lietuvos Respubliką, taip pat suteiktų
paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos tvarkymo taisyklės (buvo patvirtintos
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-23).
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