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DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO
Informuojame, kad 2020 m. birželio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII3169.
Esminiai pakeitimai:
- Sąvoka „akcizais apmokestinamos prekės“.
Patikslinta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau − PVM
įstatymas) nurodyta sąvoka „akcizais apmokestinamos prekės“, nustatant, kad tokiomis
prekėmis yra laikomi ir kaitinamojo tabako produktai. Ši nuostata įsigaliojo nuo 2020 m. liepos
4 d.
- PVM skirtumo grąžinimas.
Atsisakoma šiuo metu PVM įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatytų apribojimų (pvz.,
sąlyginės permokos grąžinimo dėl 0 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių tiekimo (paslaugų
teikimo) ir kt.), taikomų už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusiai ir grąžinamai PVM
skirtumo sumai. Už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidaręs PVM skirtumas bus grąžinamas
bendra Mokesčių administravimo įstatyme (toliau − MAĮ) nustatyta tvarka, t. y. iš pradžių
susidaręs PVM skirtumas įskaitomas mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti, tada likusi suma
bendruoju atveju PVM mokėtojo prašymu grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo ar
trūkstamų dokumentų gavimo dienos.
Apribojimai grąžinant susidariusį PVM skirtumą bus taikomi PVM mokėtojams,
neatitinkantiems MAĮ 401 straipsnyje nustatytų minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų,
t. y. tokiems PVM mokėtojams neįskaityta (negrąžinta) už mokestinį laikotarpį susidariusi PVM
skirtumo suma būtų grąžinama ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams nuo permokos susidarymo.
Šios nuostatos taikomos grąžinant PVM skirtumą, susidariusį nuo 2021 m. sausio 1 d.
- Duomenų apie naujas transporto priemones pateikimas.
Nuo 2021 m. sausio 1 dienos atsisakoma prievolės, nustatytos fiziniams asmenims,
pateikti duomenis apie sandorius, susijusius su naujų transporto priemonių įsigijimu, jei tokius
duomenis centrinis mokesčio administratorius gali gauti iš valstybės registrų ar kitų valstybės
informacinių sistemų.
- Specialios schemos taikymas.
Pagal PVM direktyvą 2006/112/EB, taikant specialią schemą naudotos prekės
suprantamos kaip kilnojamasis materialusis turtas, kuris yra tinkamas toliau naudoti tokios
būklės, kokios yra, arba tampa tinkamas naudoti atlikus remonto darbus, tačiau į naudotų prekių
sąvoką nepatenka taurieji metalai ar brangakmeniai. Nors PVM direktyva valstybėms narėms
suteikia įgaliojimus pačioms apibrėžti sąvoką „taurieji metalai ir brangakmeniai“, tačiau Europos
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Sąjungos Teisingumo Teismas byloje C-154/17 konstatavo, kad tokie įgaliojimai negali nukrypti
nuo nuostatos teksto nustatant tokią plačią sąvoką, jog sąvoka „naudotos prekės“ prarastų savo
turinį ir nukryptų nuo PVM direktyvos siekiamų tikslų bei mokesčių neutralumo principo.
Atsižvelgiant į tai, PVM įstatymas pakeistas, nustatant, kad naudotomis prekėmis gali būti
laikomi ir dirbiniai iš tauriųjų metalų ir (arba) brangakmenių, jei jie gali būti toliau naudojami
pagal paskirtį, pavyzdžiui, papuošalai toliau naudojami aprangos detalėms papildyti, stalo
įrankiai − stalui serviruoti ir panašiai. Ši nuostata įsigaliojo nuo 2020 m. liepos 4 d.
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