Konferencijų, kultūros ir pramogų renginių bei parodų lankymo, organizavimo ir
papildomų paslaugų vietos nustatymas
1. Konferencijų ir kitų kultūros, meno renginių, parodų organizavimo ir papildomų paslaugų
apmokestinimo PVM vieta nuo 2011 m.*
Pirkėjo statusas

Renginio šalis
LT

Lietuvoje įsikūręs
apmokestinamais asmuo

Užsienio
apmokestinamasis
asmuo (nesvarbu,
kurioje užsienio šalyje
įsikūręs)

Neapmokestinamasis
asmuo
(nesvarbu kurioje šalyje
įsikūręs)

Užsienio valstybė

Standartinis PVM tarifas

Standartinis PVM tarifas

apmokestinamasis asmuo, o paslaugų
teikėjas užsienio asmuo, neįsikūręs
Lietuvoje, tai pirkėjui yra prievolė
,,atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti šių
įsigytų paslaugų pardavimo PVM (PVMĮ
95 str. 2 d.)

(Pastaba. Kai pirkėjas yra Lietuvos
apmokestinamasis asmuo, o paslaugų
teikėjas užsienio asmuo, neįsikūręs
Lietuvoje, tai pirkėjui yra prievolė
,,atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti šių įsigytų
paslaugų pardavimo PVM (PVMĮ 95 str. 2
d.))

(Kai paslaugų teikėjas yra įsikūręs
Lietuvoje tai jis pats už teikiamas
paslaugas turi apskaičiuoti PVM) )

(Kai paslaugų teikėjas yra įsikūręs Lietuvoje
tai jis pats už teikiamas paslaugas turi
apskaičiuoti PVM) )

Ne PVM objektas Lietuvoje

Ne PVM objektas Lietuvoje

Pirkėjas pats apskaičiuoja PVM savo
šalyje

Pirkėjas pats apskaičiuoja PVM savo
šalyje.

(Suteiktų paslaugų PVM sąskaita faktūra
išrašoma be PVM, įrašant „atvirkštinis
apmokestinimas“)

(Suteiktų paslaugų PVM sąskaita faktūra
išrašoma be PVM, įrašant „atvirkštinis
apmokestinimas“)

Standartinis PVM tarifas

Ne PVM objektas Lietuvoje

(Kai paslaugų teikėjas yra užsienio
valstybės apmokestinamasis asmuo, tai
jam yra prievolė registruotis Lietuvoje
PVM mokėtoju dėl šių paslaugų teikimo
nuo ,,pirmo lito“. Pirkėjui nėra prievolės
atvirkštiniu būdu apskaičiuoti įsigytų
paslaugų PVM)

Skaičiuojamas tos užsienio šalies PVM
(jeigu to reikalauja tos valstybės narės
teisės aktai)

(Pastaba. Kai pirkėjas yra Lietuvos

* Lietuvoje galiojančių teisės aktų požiūriu.
2. Kultūros, meno renginių, parodų ir kitų renginių lankymo bei papildomos lankymo paslaugų
apmokestinimo PVM vieta *
Pirkėjo statusas

Renginio šalis

LT

Užsienio valstybė

Apmokestinamasis
asmuo (nesvarbu,
kurioje šalyje įsikūręs)

Standartinis PVM tarifas

Ne PVM objektas Lietuvoje

(Pastaba. Kai pirkėjas yra Lietuvos
apmokestinamasis asmuo, o paslaugų
teikėjas užsienio asmuo, neįsikūręs
Lietuvoje ir neįsiregistravęs PVM
mokėtoju Lietuvoje, , tai pirkėjui yra
prievolė ,,atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti
šių įsigytų paslaugų pardavimo PVM )

Skaičiuojamas tos užsienio šalies PVM
(jeigu to reikalauja tos valstybės narės
teisės aktai)

Neapmokestinamasis
asmuo

Standartinis PVM tarifas

Ne PVM objektas Lietuvoje

(Kai paslaugų teikėjas yra užsienio
valstybės apmokestinamasis asmuo, tai
jam yra prievolė registruotis Lietuvoje
PVM mokėtoju dėl šių paslaugų teikimo
nuo ,,pirmo lito“. Pirkėjui nėra prievolės
atvirkštiniu būdu apskaičiuoti įsigytų
paslaugų PVM)

Skaičiuojamas tos užsienio šalies PVM
(jeigu to reikalauja tos valstybės narės
teisės aktai)

(nesvarbu kurioje šalyje
įsikūręs)

* Lietuvoje galiojančių teisės aktų požiūriu, išskyrus lentelės 3 dalyje nurodytus atvejus.
3. Kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo ir panašių paslaugų, teikiamų pelno
nesiekiančių juridinių asmenų ir kitų PVM įstatymo 22 straipsnyje nurodytų asmenų, teikimo
vieta ir apmokestinimo (neapmokestinimo) PVM aspektai
Pirkėjo statusas

Faktiška paslaugų suteikimo vieta
LT

Lietuvoje įsikūręs
apmokestinamasis
asmuo

Užsienio valstybė

Vieta - Lietuva, bet neapmokestinama
PVM pagal PVMĮ 22 ar 23 str.

Vieta - Lietuva, bet neapmokestinama
PVM pagal PVMĮ 22 ar 23 str.

(Kai paslaugų teikėjas yra įsikūręs Lietuvoje
apmokestinamasis asmuo, jis pats
išrašytoje suteiktų paslaugų PVM sąskaitoje
faktūroje pritaiko šią PVM lengvatą )

(Kai paslaugų teikėjas yra įsikūręs Lietuvoje
apmokestinamasis asmuo, jis pats išrašytoje
suteiktų paslaugų PVM sąskaitoje faktūroje
pritaiko šią PVM lengvatą )

(Kai paslaugų teikėjas užsienio
apmokestinamasis asmuo ir šios jo
suteiktos paslaugos pagal PVM įstatymo 22
ar 23 straipsnyje būtų neapmokestinamos
PVM, tai paslaugų pirkėjui nėra prievolės
pagal PVM įstatymo 95 straipsnį
„atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti „lietuviško“
PVM (PVM įstatymo 95 str. 1 d. 2 p.)

(Kai paslaugų teikėjas užsienio
apmokestinamasis asmuo ir šios jo suteiktos
paslaugos pagal PVM įstatymo 22 ar 23
straipsnyje būtų neapmokestinamos PVM,
tai paslaugų pirkėjui nėra prievolės pagal
PVM įstatymo 95 straipsnį „atvirkštiniu“
būdu apskaičiuoti „lietuviško“ PVM (PVM
įstatymo 95 str. 1 d. 2 p.)

Užsienio
apmokestinamasis
asmuo (nesvarbu,
kurioje užsienio šalyje
įsikūręs)

Neapmokestinamasis
asmuo (nesvarbu
kurioje šalyje įsikūręs)

Ne PVM objektas Lietuvoje

Ne PVM objektas Lietuvoje.

(Kai paslaugų teikėjas yra įsikūręs Lietuvoje
apmokestinamasis asmuo, tai suteiktų
paslaugų PVM sąskaita faktūra išrašoma be
PVM).

(Kai paslaugų teikėjas yra įsikūręs Lietuvoje
apmokestinamasis asmuo, tai suteiktų
paslaugų PVM sąskaita faktūra išrašoma be
PVM) .

(Pirkėjas pats apskaičiuoja (neapskaičiuoja)
PVM savo šalyje pagal savo šalies PVM
reglamentuojančių teisės aktų nuostatas)

(Pirkėjas pats apskaičiuoja (neapskaičiuoja)
PVM savo šalyje pagal savo šalies PVM
reglamentuojančių teisės aktų nuostatas)

Vieta - Lietuva, bet neapmokestinama
PVM pagal PVMĮ 22 ar 23 str.

Ne PVM objektas Lietuvoje.
(Skaičiuojamas (arba neskaičiuojamas) tos
užsienio šalies PVM (pagal tos užsienio
valstybės, kur faktiškai buvo suteiktos
paslaugos teisės aktus)

