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Akcizais
apmokestinamos prekės
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Apmokestinamasis
asmuo
Apmokestinamąjį
asmenį kontroliuojantis
asmuo
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- etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas ir energiniai produktai,
nurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme, išskyrus Europos Sąjungos
teritorijoje esančiomis gamtinių dujų sistemomis ar prie jų prijungtais tinklais
tiekiamas dujas.
- Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamasis asmuo
Asmuo, kuris:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų apmokestinamojo asmens
akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių
jas įsigyti, arba
2) pats valdydamas ne mažiau kaip 10 procentų apmokestinamojo asmens akcijų
(dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas
įsigyti, kartu su susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 procentų, arba
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Apmokestinamojo
asmens padalinys
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Atlygis
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Atsiskleidęs tarpininkas
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Darbo veikla
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Ekonominė veikla

3) turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą apmokestinamojo asmens valdymo organų
narių ir (arba) faktiškai kontroliuoja to apmokestinamojo asmens priimamus
sprendimus.
- 0 asmens struktūrinis ar kitoks darinys, per kurį vienos valstybės apmokestinamasis
asmuo tiekia ir (arba) įsigyja prekes ir (arba) teikia ir (arba) gauna paslaugas kitoje
valstybėje.
- viskas, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už
tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios
šalies.
- apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo
sandoryje kito vardu ir sąskaita.
- veikla, vykdoma pagal darbo sutartį, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma
teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo
vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties sukuriamus
darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu.
- veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą,
žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių
turėjimu), kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją
vykdant siekiama gauti pelno), išskyrus:
1) darbo veiklą, kaip ji apibrėžta PVMĮ 2 straipsnio 7 dalyje;
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Elektroninės priemonės
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Europos Sąjungos
teritorija
Ilgalaikis turtas
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Išvestinė finansinė
priemonė
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Kilnojamasis daiktas
Lengvatinis PVM
tarifas
Lietuvos Respublikos
apmokestinamasis
asmuo

15

2) valstybės ir savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta PVMĮ 2 straipsnio 38 dalyje, net
jeigu už tokią veiklą mokami mokesčiai ar rinkliavos.
- įranga, skirta duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį archyvavimą) ir saugoti
naudojant bangas, radijo perdavimo, optinės technikos ar kitas elektromagnetines
priemones.
- valstybių narių teritorijos, kaip jos apibrėžtos PVMĮ 2 straipsnio 39 dalyje.
- daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami apmokestinamojo asmens
ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienus metus (pagal Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes).
- finansinė priemonė (ateities, apsikeitimo, išankstinis sandoris ar kita priemonė),
kurios vertė arba kaina susieta su tam tikrų prekių verte arba kaina, vertybinių
popierių kaina, valiutos kursu, palūkanų norma, biržos indeksu, kreditingumu ar kitu
kintamuoju.
- bet koks daiktas, išskyrus nurodytuosius šio straipsnio 18 dalyje.
PVMĮ nustatytas PVM tarifas, mažesnis už standartinį, išskyrus 0 procentų PVM
tarifą.
- bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis Lietuvos Respublikos juridinis
arba fizinis asmuo, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje
įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis
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Nauja transporto
priemonė

fondas.
- keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirta transporto priemonė, atitinkanti vieną iš
šių sąlygų:
1) motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, kurios variklio cilindrų
darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė
kaip 7,2 kilovato, patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo eksploatavimo
pradžios (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
patvirtintus eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus) arba nuvažiavusi ne
daugiau kaip 6 000 kilometrų;
2) laivas, kuris yra ilgesnis kaip 7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir
(arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už
atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus ir laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams
jūroje, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios
(pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus
eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus) arba plaukiojęs ne daugiau kaip 100
valandų;
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Neatsiskleidęs
tarpininkas
Nekilnojamasis pagal
prigimtį daiktas
Nuolatinė gyvenamoji
vieta

Pastato (statinio)
esminis pagerinimas
Pelno nesiekiantis
juridinis asmuo
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Prekė
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Prekės (paslaugos)
rinkos kaina
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Prekių importas

25

Prekių importuotojas

3) orlaivis, kurio maksimali kilimo masė yra didesnė kaip 1 550 kilogramų, išskyrus
orlaivius, naudojamus keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti
oro transportu už atlygį tarptautiniais maršrutais, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3
mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos patvirtintus eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus)
arba skridęs ne daugiau kaip 40 valandų.
- apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo
sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita.
- žemė ar kitas daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo
paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės.
- valstybė, kurioje yra nurodytas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas,
įtrauktas į gyventojų ar panašų registrą arba pateiktas mokesčių institucijai, arba
valstybė, kurioje fizinis asmuo paprastai gyvena dėl savo asmeninių ir profesinių
ryšių (o kai profesinių ryšių nėra ar kai jie fizinį asmenį sieja su kita valstybe, –
valstybė, kurioje jis paprastai gyvena dėl savo asmeninių ryšių).
- statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba
pagerina jo naudingąsias savybes.
- juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris gauto pelno pagal
jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir
(arba) dalyviams, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurių veiklos reikšmingą dalį
sudaro veikla, iš kurios gaunama pelno, nors tų juridinių asmenų veiklos tikslas nėra
pelno siekimas.
- bet koks daiktas (įskaitant numizmatinės paskirties pinigus), taip pat elektros
energija, dujos, šilumos, vėsumos ir kitų rūšių energija. Preke nelaikoma
kompiuterinė laikmena, jeigu jos turinį sudaro nestandartinė programinė įranga –
nemasiniam naudojimui sukurta programinė įranga, kurios vartotojai negalėtų
savarankiškai naudoti po įdiegimo ir riboto apmokymo, reikalingo standartinėms
operacijoms ar funkcijoms atlikti.
– kaina, kurią sandorio sudarymo metu sąžiningos konkurencijos sąlygomis, kai
prekių pardavėjas arba paslaugų teikėjas ir šių prekių arba paslaugų pirkėjas nėra
susiję ir kiekvienas iš jų siekia sau maksimalios ekonominės naudos, mokėtų pirkėjas
siekdamas įsigyti prekę arba paslaugą toje valstybėje narėje, kurioje sandoris yra
apmokestinamas.
1) ne Europos Sąjungos prekių įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją arba jų
įvežimą sukėlę veiksmai;
2) Europos Sąjungos prekių įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją iš trečiųjų
teritorijų arba jų įvežimą sukėlę veiksmai.
– prekes šalies teritorijoje importuojantis asmuo, kuris turi sumokėti už
importuojamas šalies teritorijoje prekes nustatytą importo skolą muitinei arba turėtų
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Prekių vežimas
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Prekių vežimas tarp
valstybių narių
PVM atskaita
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PVM mokėtojas

30

PVM sąskaita faktūra
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Susiję asmenys:

sumokėti importo skolą muitinei, jeigu importuojamoms prekėms būtų nustatyti
importo muitai, žemės ūkio ar kitos rinkliavos.
– prekių (įskaitant paštą) gabenimas visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat
prekių transportavimas vamzdynais, elektros energijos perdavimo linijomis ir kt.
– prekių vežimas Europos Sąjungos teritorijoje, kai maršruto pradžia ir pabaiga yra
skirtingose valstybėse narėse.
– pirkimo ir (arba) importo PVM dalies atskaitymas, kai pagal šio Įstatymo nuostatas
apskaičiuota atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM dalimi sumažinama
mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina iš biudžeto PVM suma.
– asmuo, kuriam pagal šį Įstatymą nustatyta prievolė apskaičiuoti ir mokėti PVM ir
kuris mokesčio administratoriaus įregistruotas PVM mokėtoju, įskaitant kitaip PVM
tikslais registruotus asmenis, išskyrus asmenis, kurie yra registruoti kompensacinio
PVM tarifo schemos tikslais.
– PVMĮ nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo
įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas.
Kai toks dokumentas išrašytas atsiradus prievolei jį išrašyti kitoje valstybėje narėje,
jis laikomas PVM sąskaita faktūra, jeigu atitinka tos valstybės narės reikalavimus,
keliamus tokiu atveju išrašomai PVM sąskaitai faktūrai.
1) fizinis asmuo ir jo sutuoktinis, sužadėtinis arba sugyventinis;
2) fizinis asmuo ir asmenys, susiję su juo giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės
linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki ketvirtojo laipsnio) arba
svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės
linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), taip pat
fizinis asmuo ir jo sugyventinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo
laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), fizinis asmuo ir jo giminaičių
(tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo
laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai ir šių sutuoktinių ar sugyventinių giminaičiai
(tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo
laipsnio);
3) fizinis asmuo ir asmuo, su kuriuo jis susijęs globos santykiais;
4) apmokestinamasis asmuo ir jo dalyvis (akcininkas, pajininkas ar kt.);
5) apmokestinamasis asmuo ir jo valdymo organo narys;
6) apmokestinamasis asmuo ir jo darbuotojai;
7) apmokestinamasis asmuo ir fizinis asmuo, susijęs su šio apmokestinamojo asmens
dalyviu arba valdymo organo nariu šios dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytais ryšiais
ar santykiais;
8) to paties patronuojančio apmokestinamojo asmens dukteriniai apmokestinamieji
asmenys tarpusavyje;
9) patronuojantis apmokestinamasis asmuo ir dukterinio apmokestinamojo asmens
dalyvis;
10) dukterinis apmokestinamasis asmuo ir patronuojančio apmokestinamojo asmens
dalyvis;
11) patronuojantis apmokestinamasis asmuo ir dukterinio apmokestinamojo asmens
valdymo organo narys;
12) dukterinis apmokestinamasis asmuo ir patronuojančio apmokestinamojo asmens

valdymo organo narys;
13) patronuojantis apmokestinamasis asmuo ir fizinis asmuo, susijęs su dukterinio
apmokestinamojo asmens dalyviais arba valdymo organų nariais šios dalies 1 ir 3
punktuose nurodytais ryšiais ar santykiais, taip pat asmenys, susiję su šiais dalyviais
arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo
laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) arba svainystės santykiais
(fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo
laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), šių dalyvių arba valdymo
organų narių sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio,
šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), šių dalyvių arba valdymo organų narių
giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki
antrojo laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai ir šių sutuoktinių ar sugyventinių
giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija
iki antrojo laipsnio);
14) dukterinis apmokestinamasis asmuo ir fizinis asmuo, susijęs su patronuojančio
apmokestinamojo asmens dalyviais arba valdymo organų nariais PVMĮ 2 straipsnio
31 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytais ryšiais ar santykiais, taip pat asmenys, susiję su
šiais dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės
linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) arba
svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės
linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), šių dalyvių
arba valdymo organų narių sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki
pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), šių dalyvių arba
valdymo organų narių giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio,
šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai ir šių
sutuoktinių ar sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo
laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio);
15) du apmokestinamieji asmenys, jeigu vienas iš jų tiesiogiai ar netiesiogiai (per
vieną ar kelis tarpinius asmenis) valdo daugiau kaip 25 procentus kito akcijų (dalių,
pajų) arba turi teises į daugiau kaip 25 procentus sprendžiamųjų balsų kitame iš jų,
arba yra įsipareigojęs derinti savo veiklos sprendimus su tuo kitu asmeniu, arba yra
įsipareigojęs atsakyti už to kito asmens prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą,
arba tam kitam asmeniui yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar suteikęs
teisę naudoti daugiau kaip 25 procentus savo turto;
16) du apmokestinamieji asmenys, jei tie patys jų dalyviai (vieni arba kartu su
asmenimis, susijusiais su jais 31 dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytais ryšiais arba
santykiais) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 25 procentus akcijų (dalių,
pajų) kiekviename iš jų;
17) du apmokestinamieji asmenys, jeigu vienas iš jų turi teisę išrinkti (paskirti)
daugumą kito asmens valdymo organų narių ir (arba) faktiškai kontroliuoja to kito
asmens priimamus sprendimus.
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Standartinis PVM
tarifas
Šalies teritorija

Telekomunikacijų
paslaugos

– 21 procento PVM tarifas (iki 2008-12-31 – 18 proc., nuo 2009-01-01 iki 2009-0831 – 19 proc.)
– Lietuvos Respublikos teritorija ir greta Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų
esantis plotas, kuriame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinę teisę
Lietuvos Respublika turi teisę tyrinėti ir eksploatuoti jūros dugno ir požeminius
gamtos išteklius.
– paslaugos, susijusios su signalų, žodžių, vaizdo ir garso, duomenų arba kitokios
informacijos perdavimu, siuntimu arba priėmimu laidinėmis, radijo, optinėmis arba
kitokiomis elektromagnetinėmis sistemomis, įskaitant teisės naudotis šiomis
perdavimo, siuntimo arba priėmimo galimybėmis suteikimą arba perdavimą, taip pat
prieigos prie pasaulinių informacijos tinklų suteikimą.
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Trečiosios teritorijos
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Trečioji valstybė
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Užsienio
apmokestinamasis
asmuo

– Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintame sąraše nurodytos teritorijos,
kurios šio Įstatymo tikslais nelaikomos valstybių narių teritorijomis.
– bet kuri teritorija, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija arba trečioji teritorija, kaip
tai apibrėžta atitinkamai PVMĮ 2 straipsnio 10 ir 35 dalyse.
– bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis:
1) užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio
valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės
teisės aktus, arba
2) bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas vienetas, arba
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Valstybės ir
savivaldybių veikla

3) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika
– valstybės, savivaldybių, valstybės ar savivaldybių institucijų bei įstaigų, o įstatymų
nustatytais atvejais – ir kitų viešųjų juridinių asmenų veikla, kurią vykdyti šiuos
asmenis įpareigoja teisės aktai. Tokia šių asmenų vykdoma veikla, jeigu jos mastas
neleidžia manyti, kad ji mažareikšmė, šiame Įstatyme nelaikoma valstybės ir
savivaldybių funkcijomis:
1) naujų prekių, konkuruojančių ar galinčių konkuruoti su apmokestinamųjų asmenų
tiekiamomis prekėmis, tiekimas;
2) elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos, vandens, garo tiekimas;
3) vežimas, sandėliavimas, taip pat vandens (jūrų ir kt.) uosto paslaugų teikimas bei
teisės naudotis oro uostais suteikimas;
4) prekybos mugių ir verslo parodų organizavimo paslaugų teikimas;
5) reklamos, rinkos ir (arba) viešosios nuomonės tyrimo ir kitų pagal savo esmę
panašių paslaugų teikimas;
6) kelionių ir turizmo agentūrų paslaugų teikimas;
7) telekomunikacijų paslaugų teikimas;
8) visuomenės informavimo paslaugų teikimas;
9) maitinimo paslaugų teikimas;
10) žemės ūkio rinkos ekonominio reguliavimo agentūrų veikla, susijusi su žemės
ūkio produktais, kai ji vykdoma pagal atitinkamus reglamentus dėl tų produktų
bendros rinkos organizavimo;
11) nuoma;
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Valstybė narė (arba
valstybės narės
teritorija)

12) bet kokia PVMĮ 2 straipsnio 38 dalies 1–11 punktuose nenurodyta šių asmenų
vykdoma veikla, jeigu ją vykdant šių asmenų tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos
paslaugos konkuruoja ar gali konkuruoti su apmokestinamųjų asmenų tiekiamomis
prekėmis ir (arba) teikiamomis paslaugomis.
.– Europos Sąjungos valstybės narės teritorija, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 355 straipsnyje, išskyrus trečiąsias teritorijas. Valstybės narės
teritorija laikomos ir finansų ministro patvirtintame sąraše nurodytos teritorijos,
kuriose sudaryti ar kurioms skirti sandoriai laikomi toje valstybėje narėje sudarytais
ar jai skirtais sandoriais.

