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PVM Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies ir šios dalies komentaro pakeitimas 

 

 

Pakeisti PVM įstatymo 57 straipsnio 1 dalį ir šios dalies komentaro 2 punktą taip: 

 

57 straipsnis. Teisė į PVM atskaitą  

  

1. Teisę į PVM atskaitą turi PVM mokėtojai, išskyrus tuos, kuriems taikomos šio Įstatymo 

XII skyriaus penktojo skirsnio nuostatos. Teisę į PVM atskaitą taip pat turi PVM mokėtojais 

neįregistruoti Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, privalėję pateikti prašymą 

įregistruoti juos PVM mokėtojais pagal šio Įstatymo 71 arba 711 straipsnį, ar PVM 

mokėtojais neįregistruoti užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie šalies teritorijoje tiekė 

(teikė) PVM apmokestinamas prekes (paslaugas), išskyrus nurodytąsias šio Įstatymo 117 

straipsnio 2 dalyje. PVM mokėtojai, kurie PVM mokėtojais įregistruoti vien dėl prekių 

įsigijimo iš kitų valstybių narių ir nevykdo jokios ekonominės veiklos, teisės į PVM atskaitą 

neturi. Šie ir kiti asmenys turi teisę į PVM atskaitą tik tuo atveju, kai jie šio Įstatymo 

nustatyta tvarka tiekia į kitą valstybę narę naujas transporto priemones.  

 

Komentaras 

 

1. Pagal PVM įstatymo 2 straipsnyje pateiktus sąvokų apibrėžimus PVM atskaita – 

pirkimo ir (arba) importo PVM dalies atskaitymas, kai pagal PVM įstatymo nuostatas apskaičiuota 

atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama 

grąžintina iš biudžeto PVM suma. PVM atskaita gali pasinaudoti tik asmuo, įsiregistravęs PVM 

mokėtoju ir vykdantis PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą. Tokiu būdu per PVM 

atskaitą užtikrinama, kad PVM, sumokėtas (mokėtinas) tiekėjams už iš jų įsigytas prekes arba 

gautas paslaugas, taip pat importo PVM, sumokėtas už importuotas prekes, neturėtų įtakos 

savikainai tų PVM mokėtojo gaminamų ir parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų, kurios yra 

PVM objektas ir už kurias pats PVM mokėtojas turi mokėti į biudžetą nustatyto dydžio PVM, taip 

pat kitų prekių ir paslaugų, kurios nurodytos 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte. 

Pažymime, kad Europos Teisingumo Teismas savo sprendimuose, kurių nuostatos yra 

privalomos visoms valstybėms narėms, yra pasisakęs apie teisę į PVM atskaitą taip: 

1.1. Byloje Commission/French Republic C-50/ 87 yra konstatuota, kad teisė į PVM 

atskaitą yra vienas iš esminių PVM sistemos elementų. Teisės į PVM atskaitą ribojimas sąlygoja 

mokestinę naštą ir turi būti taikomas vienodai visose valstybėse narėse. Todėl PVM atskaitos 

ribojimas galimas tik aiškiai Šeštojoje direktyvoje nurodytais atvejais. Nesant Šeštosios direktyvos 

nuostatų, leidžiančių valstybei riboti teisę į PVM atskaitą, ši teisė turi būti įgyvendinta nedelsiant 

visų pirkimų atžvilgiu; 

1.2. Byloje Grundstuckgemeinschaft Sclosstrasse C-396/98 yra konstatuota, kad asmuo, 

kuris numato vykdyti ekonominę veiklą taip, kaip tai nustatyta Šeštosios direktyvos 4 straipsnyje, ir 

tai gali pagrįsti objektyviais įrodymais, ir kuris savo numatomai veiklai vykdyti patiria išlaidas, turi 

būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu. Veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo, pagal 

Šeštosios direktyvos 17 straipsnio nuostatas jis turi teisę įtraukti PVM atskaitą prekių (paslaugų), 

įsigytų numatomai ekonominei veiklai, kuriai PVM atskaita galima, vykdyti. Ši teisė į PVM 

atskaitą gali būti realizuota iš karto, dar nepradėjus realiai šios veiklos vykdyti. Teisė į PVM 

atskaitą negali būti siejama su apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, pajamų uždirbimo 

pradžia. Bet kuri kitokia Šeštosios direktyvos nuostatų interpretacija sąlygotų nevienodą įsigytų 

ekonominei veiklai vykdyti prekių (paslaugų) susiejimą su ekonomine veikla, atsižvelgiant į tai, 
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kada prekės (paslaugos) buvo įsigytos. Tokia pati nuostata buvo pateikta ir byloje C-110/98-C-

147/98. 

2. Teisę į PVM atskaitą taip pat turi PVM mokėtojais neįregistruoti Lietuvos 

Respublikos apmokestinamieji asmenys, privalėję pateikti prašymą įregistruoti juos PVM 

mokėtojais pagal PVM įstatymo 71 arba 711 straipsnį (žr. PVM įstatymo 71, 711 straipsnius ir 

šių straipsnių komentarus). 

2.1. Analogiškai teisę į PVM atskaitą turi PVM mokėtojais neįregistruoti užsienio 

apmokestinamieji asmenys, kurie šalies teritorijoje tiekė (teikė) PVM apmokestinamas prekes 

(paslaugas), išskyrus nurodytąsias PVM įstatymo 117 straipsnio 2 dalyje. 

Pažymėtina, kad užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie Lietuvoje vykdė vien 

tik PVM įstatymo 117 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą (teikė tik prekių vežimo ir 

papildomas vežimo paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo 43, 45, 47, 52, 53 straipsnių 

nuostatas būtų apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, ir (arba) teikė tik tokias 

paslaugas ir tiekė tik tokias prekes, už kurias PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2–4 

dalių nuostatas privalo apskaičiuoti ir sumokėti jų pirkėjas; vykdė veiklą, nurodytą PVM 

įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje), turi teisę susigrąžinti Lietuvoje įsigytų prekių 

bei paslaugų pirkimo PVM (ar jo dalį) PVM įstatymo XIII skyriuje nustatyta tvarka (žr. 

PVM įstatymo XIII skyrių ir šio skyriaus komentarą). Todėl šie užsienio apmokestinamieji 

asmenys neturi teisės į PVM atskaitą. 

2.2. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad anksčiau nurodyti PVM mokėtojais 

neįregistruoti apmokestinamieji asmenys (tiek Lietuvos, tiek užsienio) turi teisę įtraukti į 

PVM atskaitą tik faktiškai PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti 

panaudotų įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM (žr. PVM įstatymo 631 straipsnį ir jo 

komentarą). 

 

3. PVM atskaita neturi teisės naudotis tie PVM mokėtojai, kurie PVM įstatymo XII 

skyriaus penktame skirsnyje nustatyta tvarka įsiregistravę Lietuvoje PVM mokėtojais su tikslu teikti 

elektroniniu būdu teikiamas paslaugas. Šie PVM mokėtojai, kaip užsienio apmokestinamieji 

asmenys, turi teisę PVM įstatymo XIII skyriuje nustatyta tvarka susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą 

PVM. 

4. Teisės į PVM atskaitą neturi ir tie PVM mokėtojai, kurie PVM įstatymo 71-1 

straipsnyje nustatyta tvarka PVM mokėtojais įregistruoti vien dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių 

narių ir patys nevykdo jokios ekonominės veiklos (žr. 71-1 straipsnio komentarą). 

 

Pavyzdys 

 

Biudžetinė įstaiga A, nevykdanti ekonominės veiklos (nevykdanti jokių prekių tiekimo 

ir/ar paslaugų teikimo už atlygį sandorių), įsigyja ir įsiveža į Lietuvą iš kitų ES valstybių narių 

PVM mokėtojų kompiuterius ir kitą įrangą savo veiklai vykdyti. Kadangi šie įsigijimai viršija 

PVM įstatymo 71-1 straipsnyje nustatytą ribą, ši įstaiga nuo 2004-06-01 įsiregistravo PVM 

mokėtoja dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių. Tačiau ši įstaiga ir iki 2004-05-30, ir nuo 

2004-06-01 neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą savo veiklai vykdyti įsigytų (importuotų) prekių 

ir/ar paslaugų pirkimo (importo) PVM) paslaugų. 

    

 5. Neatsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, neįsiregistravę PVM mokėtojais 

asmenys ir asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių 

(patys nevykdantys ekonominės veiklos), tiekiantys į kitą valstybę narę naujas transporto 

priemones, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą šių transporto priemonių pirkimo (importo) PVM 

įstatymo 58 straipsnyje nustatyta tvarka (žr. PVM įstatymo 58 straipsnio komentarą). 
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