
PVM įstatymo 83 straipsnio komentaro pakeitimas ir papildymas 
 

1. Jeigu po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimo keičiasi tiekiamų prekių 
arba teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis, suteikiamos įvairios 
nuolaidos, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) arba paslaugų atsisakoma ar 
dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi pirkėjo (kliento) mokėtinas atlygis, kreditinį 
dokumentą, kuriuo įforminami minėtų aplinkybių pasikeitimai, privalo išrašyti asmuo, kuris 
išrašė pradinį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantį apskaitos dokumentą. Šalių 
susitarimu minėtų aplinkybių pasikeitimas gali būti įformintas ne prekių tiekėjo ar paslaugų 
teikėjo išrašomu kreditiniu dokumentu, o pirkėjo (kliento) išrašomu debetiniu dokumentu, 
jeigu pirkėjas (klientas) yra PVM mokėtojas. 

 
Komentaras 
 

1. Kai PVM mokėtojas tikslina PVM sąskaita faktūra įformintą prekių (paslaugų) 
apmokestinamąją vertę, kiekį, mokėtiną atlygį ar pan., ar dėl kokių nors priežasčių grąžinamos 
prekės (ar jų dalis), ar atsisakoma paslaugų, tokiu atveju jis privalo išrašyti kreditinę PVM sąskaitą 
faktūrą.  

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai PVM mokėtojas kreditinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo tada, 
kai yra nutraukiama, tarkime, lizingo sutartis, o pati prekė yra grąžinama vėliau arba visai 
negrąžinama. Tokiu atveju, jeigu prekė negrąžinama, tai kreditinė PVM sąskaita faktūra negali būti 
išrašoma. Jeigu, nutraukus sutartį, tarkime, prekė yra sugrąžinama, tačiau vėliau, tai kreditinė PVM 
sąskaita faktūra išrašoma, nutraukus sutartį (t. y. neatsižvelgiant į tai, kada turtas grąžinamas).  

 
Pavyzdys 
 

Lizingo kompanija dėl sutarties sąlygų nevykdymo, nepasibaigus lizingo sutarties 
terminui, nutraukė lizingo sutartis su pirkėja ir jai išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą dėl turto 
grąžinimo lizingo kompanijai. Vėliau paaiškėjo, kad lizingo kompanijai pirkėja turto negrąžins, 
nes šis turtas yra pavogtas.  

Ar lizingo kompanija, nutraukusi sutartis, tačiau dar neatgavusi turto, gali išrašyti 
kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?  

Pagrindas lizingo bendrovei išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą atsiranda, kai dėl tam 
tikrų priežasčių yra nutraukiama lizingo sutartis. Todėl, jeigu dėl lizingo sutartyje numatytų 
įsipareigojimų nevykdymo sutartis yra nutraukiama nepasibaigus jos galiojimui ir lizinguojamas 
turtas turi būti grąžinamas lizingo kompanijai, tai lizingo kompanija PVM kreditinę PVM sąskaitą 
faktūrą išrašo, nutraukusi lizingo sutartį, neatsižvelgdama į tai, kad turtas grąžinamas vėliau. 

Ar lizingo kompanija, nutraukusi sutartis, tačiau dėl force majeure neatgavusi turto, gali 
išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?  

Tuo atveju, jeigu lizingo sutartis dėl tam tikrų priežasčių yra nutraukiama, o lizinguojamas 
turtas yra negrąžinamai prarastas (pvz., pavogtas) ir negalės būti sugrąžintas lizingo kompanijai, 
tai lizingo kompanija tokio turto susigrąžinimui neturi išrašyti kreditinės PVM sąskaitos faktūros, 
o jeigu kreditinė PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta, tai ji turi būti anuliuojama.  

 
2. Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo asmuo, kuris išrašė pradinę prekių tiekimą arba 

paslaugų teikimą įforminančią PVM sąskaitą faktūrą.  
3. Jeigu asmuo, būdamas PVM mokėtojas, prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įformino PVM 

sąskaita faktūra, tai ir po įvykusių prekių tiekimo (paslaugų teikimo) operacijų pasikeitusioms 
aplinkybėms įforminti jis turi išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, neatsižvelgdamas į tai, kad 
minėtas asmuo kreditinės PVM sąskaitos išrašymo momentu jau yra išsiregistravęs iš PVM 
mokėtojų registro.  



4. Kreditinė PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma tais atvejais, kai po prekių (paslaugų) 
įforminimo:  

4.1. keičiasi prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė (didinama arba mažinama) ir (arba) 
kiekis; 

4.2. keičiasi PVM tarifas ir suma; 
4.3. suteikiamos prekybinės, apyvartos nuolaidos; 
4.4. PVM sąskaitoje faktūroje išrašymo metu padaryta aritmetinė klaida, kuri tik vėliau (kitą 

mokestinį laikotarpį) pastebėta;  
4.5. turi būti įformintas pagal Įstatymo 14 straipsnio nuostatas apskaičiuoto avanso 

grąžinimas; 
4.6. prekės ar jų dalis grąžinamos ar paslaugų atsisakoma. 

 
5. Išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti dedami minuso arba pliuso 

ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pasikeitimus (pvz., kaina didėja (+), kaina mažėja (-)). 
Tuo atveju, kai neteisingai nurodomas PVM tarifas ir suma, išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje 
faktūroje nurodomas sumos padidėjimas (su pliuso ženklu) arba sumažėjimas (su minuso ženklu). 
Praktikoje pasitaiko atvejų, kai PVM mokėtojas nenurodo minuso (-) ir/arba pliuso (+) ženklų. 
Kadangi kreditinė PVM sąskaita faktūra, kurioje įforminami anksčiau įvykusio prekių tiekimo 
(paslaugų teikimo) sandorio aplinkybių pasikeitimai, paprastai priklauso nuo abiejų sandorio šalių 
susitarimo ir gali būti išrašyta tik esant abiejų sandorio šalių (pardavėjo ir pirkėjo) sutikimui dėl 
tokios kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo, tai, jeigu įrodymų visuma (sutartys, įrašai 
buhalterinės apskaitos dokumentuose ir/arba kitos aplinkybės) leidžia teigti, jog patiektoms 
prekėms buvo pritaikytos nuolaidos ar dėl kitų priežasčių sumažinta prekių apmokestinamoji vertė 
ir prekių (paslaugų), ir pirkėjas priima tokią kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kreditinėje PVM 
sąskaitoje faktūroje (-) minuso ar pliuso (+) ženklų nenurodymas neturėtų lemti tokios PVM 
sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia. 

6. Prekės gali būti nukainojamos dėl jų prastos kokybės, paklausos sumažėjimo ar broko. 
Išrašant kreditinę prekių nukainojimo PVM sąskaitą faktūrą, nukainojimas galėtų būti pagrįstas 
laisvos formos dokumentu, pvz., aktu, kuris būtų suderintas su pardavėju ir patvirtintas abiejų šalių 
parašais (tiek pirkėjo, tiek pardavėjo).  

7. Nuolaidos, suteiktos po prekių patiekimo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo, gali būti 
skirstomos į prekybinį diskontą ir prekybines (apyvartos) nuolaidas.  

Prekybinis diskontas – tai iš anksto abiems prekybinio sandorio šalims žinomas (aptartas 
sutartyse ar pan.) mokėtinos sumos už prekes (paslaugas) sumažinimas, siekiant paspartinti pirkėjo 
atsiskaitymą už jam skolon parduotas prekes (paslaugas).  

Prekybinės (apyvartos) nuolaidos – tai iš anksto abiems prekybinio sandorio šalims žinomas 
(aptartas sutartyse ar pan.) prekės (paslaugos) kainos sumažinimas reklamos tikslais arba siekiant 
padidinti pardavimo apimtį, arba kitais atvejais. 

8. Tuo atveju, jei prekių tiekėjas (paslaugų tiekėjas) numato prekių (paslaugų) pirkėjui 
taikyti prekybinį diskontą, prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas), tiekdamas prekes (teikdamas 
paslaugas), privalo išrašyti visos tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) sumos PVM sąskaitą faktūrą. 
Kai po minėtos PVM sąskaitos faktūros išrašymo pirkėjui, įvykdžiusiam sutartyje numatytas 
sąlygas, yra taikomas prekybinis diskontas (sumažinama pirkėjo atsiskaitymo už jam skolon 
parduotas prekes (paslaugas) suma), prekės tiekėjas (paslaugos teikėjas) privalo pirkėjui išrašyti 
kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje, be kitų nustatytų rekvizitų, turi būti nurodytas sumos 
sumažinimas (suma rašoma su minuso ženklu). 

 
Pavyzdys 
 

Įmonė B, PVM mokėtoja, 2013-01-16 pardavė įmonei A 500 vnt. gaivinamųjų gėrimų už 
1000 Lt. Pirkimo PVM suma nuo jų įsigijimo vertės sudarė 210 Lt. Sutartyje įmonė B nurodė tokias 
apmokėjimo sąlygas: 2/10, n30 (t. y. 2 proc. įmonė A turės mokėti mažiau, jei atsiskaitys ne per 30 



dienų, o per 10 dienų). Įmonė A su įmone B atsiskaitė 2013-01-25, t. y. diskonto galiojimo 
laikotarpiu. Šiuo atveju įmonė A su įmone B atsiskaitė po to, kai jau gavo prekes ir buvo išrašyta 
PVM sąskaita faktūra (serija ZXC Nr. 111001). Be to, ji atsiskaitė per 9 dienas, tai pagal sutartį jai 
priklauso 2 proc. nuolaida, todėl įmonė B įmonei A 2013-01-25 išrašo kreditinę PVM sąskaitą 
faktūrą (serija VBN Nr. 212008), kuri patikslina 2013-01-16 PVM sąskaitą faktūrą (serija ZXC Nr. 
111001). 

 
Kreditinė PVM Sąskaita faktūra 

Serija VBN Nr. 212008 
2013-01-25 

2013-01-16 PVM sąskaitos faktūros 

serija ZXC Nr. 111001 

koregavimas 

 
Prekės                  Mato            Kiekis          Vieneto       Suma     PVM             PVM              Iš viso 
pavadinimas         vnt.                             kaina be PVM                 tarifas             suma                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------       

 
Gaivinamieji gėrimai  vnt.       500               2,00         1000,00      21            210,00            1210,00 
Tikslinama                                                  -0,04            -20,00                         -4,20              -24,20 
Iš viso                                                           1.96           980,00                        205,80           1185,80 

 
Priežastis: tikslinama dėl prekybinio diskonto (nuolaidos). 
 
 

9. Prekybinių (apyvartos) nuolaidų, suteiktų po prekių patiekimo kreditinėse PVM 
sąskaitose faktūrose, be privalomų PVM sąskaitos faktūros rekvizitų ir įrašyto žodžio ,,Kreditinė“, 
nurodomi prekių pavadinimai (arba prekių kodai pagal ūkio subjekto nustatytą prekių 
nomenklatūrą, arba prekių grupės), taip pat laikotarpis, kurį parduotoms prekėms yra suteikiamos 
prekybinės (apyvartos) nuolaidos, bei suteikta prekių kainos nuolaida ir suma. Taip pat nurodoma 
priežastis, kodėl tikslinama PVM sąskaita faktūra (t. y. dėl kainų nuolaidos), ir kiti privalomi 
rekvizitai (plačiau skaityti šio straipsnio 3 (4) dalių komentarus). Šioje kreditinėje PVM sąskaitoje 
faktūroje kainos sumažėjimas (susidaręs dėl prekybinių (apyvartos) nuolaidų) nurodomas su minuso 
ženklu.  

 
Pavyzdys 
 

 
Cinkuota skarda prekiaujanti įmonė A (prekių pardavėja) su įmone B (prekių pirkėja) 2013-

01-04 sudarė sutartį, kurioje numatė, kad tuo atveju, jei įmonė B iki 2013-10-25 nupirks prekių 
daugiau kaip už 50 000 Lt, jai įmonė A metų pabaigoje visoms pirktoms prekėms suteiks 10 proc. 
kainos nuolaidą. 

Iki 2013-10-23 įmonė B iš įmonė A nupirko 25 t cinkuotos skardos už 71995 Lt, t. y.: 
1) 2013-06-20 pagal PVM sąskaitą faktūrą serija (serija QWE Nr. 110321)  
             5 t x 2380 Lt – 11900 Lt 
             21 proc. PVM – 2499 Lt 
             Iš viso:             14399 Lt 
2) 2013-07-09 pagal PVM sąskaitą faktūrą (serija QWE Nr. 110500) 
            10 t x 2380 Lt – 23800 Lt 
             21 proc. PVM – 4998 Lt 
            Iš viso:               28798 Lt 



3) 2013-09-20 pagal PVM sąskaitą faktūrą (serija QWE Nr. 110780) 
            10 t x 2380 Lt – 23800 Lt 
            21 proc. PVM – 4998 Lt 
             Iš viso:              28798 Lt 

Įmonė A įmonei B 2013-12-30 išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą (serija QWE Nr. 
111200 ), nes per numatytą laikotarpį prekių buvo nupirkta daugiau kaip už 50 000 Lt, todėl įmonė 
A sumažina visų pirktų prekių pardavimo kainą: 

 
Kreditinė PVM sąskaita faktūra 

Serija QWE Nr. 111200 
2013-12-30 

                                                                                                 
 
Koreguojamos laikotarpio 
nuo 2013-01-04 iki 2013-12-30  
išrašytos PVM sąskaitos faktūros 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eil.       Prekės             Mato         Kiekis           Vieneto        Suma      PVM       PVM         Iš viso 
Nr.    pavadinimas       vnt.                                  kaina                         tarifas      suma  
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
1. cinkuota skarda     t                 25           2380,00       59500,00        21      12495,00    71995,00 
                                                                   - 238,00        -5950,00         21    - 1249,50       -7199,50 
Iš viso                                                          2142,00        53550,00       21      11245,50     64795,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Priežastis: tikslinama dėl cinkuotos skardos kainos nuolaidos. 
 

 
Pavyzdys 

 
Cinkuota skarda prekiaujanti įmonė A, PVM mokėtoja, per klaidą įmonei C, PVM mokėtojai, 2013-
01-18 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. QWE Nr. 111198 nurodė per mažą cinkuotos skardos 
kiekį (t. y. vietoje 5 tonų nurodė 3 tonas). Atsižvelgdama į tai, ji išrašo kreditinę PVM sąskaitą 
faktūrą, kurioje, be kitų šio straipsnio 3 (4) dalyse nustatytų rekvizitų, kreditinėje PVM sąskaitoje 
faktūroje nurodo: 

Kreditinė PVM sąskaita faktūra 
2013-02-20 

QWE Nr. 1111206 
Eil.      Prekės                Mato      Kiekis     Vieneto          Suma      PVM       PVM        Iš viso 
Nr.  pavadinimas            vnt.                    kaina be PVM                 tarifas      suma  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  cinkuota skarda         t            3            2380,00         7140,00      21      1499,40      8639,40 
Tikslinama:                                +2           2380,00       +4760,00      21     +999,60     +5759,60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iš viso:                                         5           2380,00         11900,00    21        2499,00      14399,00 
Tikslinama 2013-01-18 PVM sąskaita faktūra 
QWE Nr. 111198 (padidintas cinkuotos skardos kiekis) 
 

10. Tuo atveju, kai pagal Įstatymo 14 straipsnį nuo sumokėto avanso prekių tiekėjas 
(paslaugų teikėjas) išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiavo (privalėjo apskaičiuoti) PVM, 
tačiau, praėjus tam tikram laikui, pirkėjui grąžino avansą, išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra. 

 



Pavyzdys 
 

Pagal UAB ,,X“ (paslaugos pirkėjas) ir UAB ,,Y“ (paslaugos teikėjas) 2012-05-02 sutartį 
UAB ,,Y“ įsipareigojo po 12 mėnesių pradėti UAB ,,X“ biuro remonto darbus ir iki 2013-05-27 
remontą užbaigti su sąlyga, kad užsakovė sumokės 5900 Lt (įskaitant 21 proc. PVM) avansą. 

UAB ,,Y“ 2012-05-03 išrašo PVM sąskaitą faktūrą.  
 
Avansas už biuro remonto darbus (įskaitant PVM)    5900 Lt 
PVM tarifas                                                                  21 proc. 
PVM suma                                                                   1024 Lt 
 
Darbai bus atlikti iki 2013-05-27. 
 

UAB ,,Y“ 2013-01-07 UAB ,,X“ praneša, kad negalės laiku įvykdyti remonto darbų ir 
grąžina avansą. Avanso grąžinimas įforminamas kreditine PVM sąskaita faktūra: 

 
,,Kreditinė PVM sąskaita faktūra“ 
 
UAB ,,Y“                                                                   UAB ,,X“ 
 
2013-01-08 
 
Avansas už biuro remonto darbus                                    - 4876 Lt 
PVM tarifas                                                                        21 proc. 
PVM suma                                                                       - 1024 Lt 
Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje taip pat nurodomi ir kiti šio straipsnio 3 (4) 

dalyje nurodyti rekvizitai. 
Priežastis: avanso grąžinimas  

 
11. Kreditinė PVM sąskaita faktūra, kurioje įforminami anksčiau įvykusio prekių tiekimo 

(paslaugų teikimo) sandorio aplinkybių pasikeitimai, kurie priklauso nuo abiejų sandorio šalių 
susitarimo (pvz., patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamosios vertės, jų kiekio 
tikslinimas, suteiktų nuolaidų arba paimto antkainio įforminimas, prekių (ar jų dalies) grąžinimo dėl 
broko ir/ar kitų priežasčių įforminimas ir pan.), gali būti išrašyta tik esant abiejų sandorio šalių 
(pardavėjo ir pirkėjo) sutikimui dėl tokios kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo. 

12. Tuo atveju, kai pirkėjas atsisako priimti pardavėjo išrašytą kreditinę PVM sąskaitą 
faktūrą, motyvuodamas tuo, kad sutartyje nebuvo numatytos šios aplinkybės, o ir pats pardavėjas 
sutinka, kad jis nepagrįstai išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai laikoma, kad tokia kreditinė 
PVM sąskaita faktūra teisinės galios neturi ir mokestinių pasekmių nesukelia. Tokia išrašyta 
kreditinė PVM sąskaita faktūra turi būti anuliuojama, t. y. žymima žodžiu ,,Anuliuota”, nurodoma 
anuliavimo data ir anuliavimas patvirtinamas dokumentą išrašiusio asmens parašu.  

13. Anuliuota kreditinė PVM sąskaita faktūra privalo būti saugoma 10 metų nuo jos 
išrašymo dienos.  

14. Jeigu pardavėjas išrašytą anuliuotą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į savo 
vedamą išrašomų Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą, jame turi atžymėti, kad 
įtraukta į šį registrą PVM sąskaita faktūra yra anuliuota. Be to, pardavėjas neturi teisės išrašytoje 
anuliuotoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų aplinkybių pasikeitimų įtraukti į PVM 
apskaitą ir šios kreditinės PVM sąskaitos pagrindu patikslinti PVM deklaracijos. 

15. Tuo atveju, kai pirkėjas atsisako priimti pardavėjo išrašytą kreditinę PVM sąskaitą 
faktūrą, kurioje pvz., keičiamos (didinamos) prekių (paslaugų) kainos, apmokestinamoji vertė, 
prekių rūšis ir pan., ir dėl šių aplinkybių vyksta teisminis (arbitražinis) ginčas, tai, kol nėra priimtas 
galutinis sprendimas, laikoma, kad kreditinė PVM sąskaita faktūra neturi teisinės galios ir 



mokestinių pasekmių nesukelia. Priėmus sprendimą, patvirtinantį išrašytoje kreditinėje PVM 
sąskaitoje faktūroje nurodytas aplinkybes, šios sąskaitos duomenys turi būti įtraukti į pardavėjo ir 
pirkėjo PVM apskaitą bei mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją. Be to, išrašytą kreditinę PVM 
sąskaitą faktūrą pardavėjas turi įtraukti į išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų 
registrą, o pirkėjas – į gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą. Priėmus 
sprendimą, nepatvirtinantį išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų aplinkybių, 
tokią kreditinę PVM sąskaitą faktūrą pardavėjas privalo anuliuoti tokia pačia tvarka, kaip nurodyta 
šio komentaro 14 punkte.  

16. PVM mokėtojas turi teisę išrašyti pirkėjui (klientui) kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ne 
tik dėl priežasčių, kurios priklauso nuo abiejų sandorio šalių susitarimo, bet ir ištaisydamas 
padarytas Įstatymo taikymo klaidas ar netikslumus, paaiškėjusius po prekių tiekimo (paslaugų 
teikimo) įforminimo (pvz., patikslindamas patiektoms prekėms (suteiktoms paslaugoms) pritaikytą 
neteisingą PVM tarifą, patikslindamas perimtų iš kito asmens surinktų kaip parama (labdara) 
piniginių lėšų išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (kai PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta, nors neturėjo 
būti išrašyta), patikslindamas, vykdant savivaldybės ar valstybės funkcijas suteiktų paslaugų, kurios 
nėra PVM objektas, išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ir pan.). Tokiais atvejais ne tik prekių (paslaugų) 
pardavėjui, išrašiusiam kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, joje nurodytus pakeitimus privaloma 
įtraukti į PVM apskaitą ir PVM deklaracijoje patikslinti patiektų prekių (suteiktų paslaugų) 
apmokestinamąją vertę ir pardavimo PVM sumą, bet ir prekių (paslaugų) pirkėjui suponuojama 
pareiga jam išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytus pakeitimus įtraukti į PVM 
apskaitą ir PVM deklaracijoje patikslinti PVM atskaitą, nepaisant to, ar prekių (paslaugų) pirkėjas 
priėmė ar atsisakė priimti tokias paaiškėjusias aplinkybes įforminančią kreditinę PVM sąskaitą 
faktūrą. Be to, išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą pardavėjas turi įtraukti į išrašomų pridėtinės 
vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą, o pirkėjas – į gaunamų pridėtinės vertės mokesčio 
sąskaitų faktūrų registrą.  

17. Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą galima išrašyti už bet kokį laikotarpį.  
18. Iš PVM mokėtojų išsiregistravęs asmuo, kuriam atsiranda prievolė tikslinti aplinkybių 

pasikeitimus ir tuos pasikeitimus įforminti kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje, apskrities 
valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, 
į kurią buvo įtraukti išrašytų patiektų prekių (paslaugų) PVM sąskaitų faktūrų, kurios tikslinamos, 
pirminiai duomenys (kadangi išsiregistravusiam iš PVM registro asmeniui kreditinės PVM 
sąskaitos faktūros išrašymo momentu jau nebėra prievolės teikti einamojo mokestinio laikotarpio 
PVM deklaracijos).  

19. Pasitaiko atveju, kai tarp PVM mokėtojų kyla ginčai dėl paslaugų (prekių) pripažinimo 
suteiktomis (patiektomis). Jeigu kilusio teisminio ginčo metu teismas, tarkime, dalies suteiktų 
paslaugų nepripažįsta, tai kreditinė PVM sąskaita faktūra išrašoma tada, kada įsigaliojo teismo 
nutartis.  

 
Pavyzdys 
 

Įmonė X 2009 m. suteikė paslaugas įmonei Y ir išrašė PVM sąskaitas faktūras. Įmonė X 
visas pajamas ir pardavimo PVM pripažino ir deklaravo 2010 m. Įmonė Y dalies suteiktų 
paslaugų nepripažino, nepasirašė darbų priėmimo akto ir nesumokėjo už jas. Kilo teisminis 
ginčas. 2010 m. gruodžio mėn. teismas priėmė nutartį, pagal kurią pripažįstamos suteiktos 
paslaugos, tačiau ne už visą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą. Teismo nutartis įsigaliojo 
2011 m. gegužės mėn. Šiuo atveju įmonė X turi patikslinti PVM sąskaitą faktūrą, išrašydama 
kreditinę PVM sąskaitą faktūrą 2011 m. gegužės mėnesį, t. y. kada įsigaliojo teismo nutartis.  

 
20. Neretai iškyla klausimų, susijusių su kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymu, 

mokestinio patikrinimo metu nustačius, kad PVM sąskaitose faktūrose buvo nenurodytas ar 
neteisingai nurodytas PVM tarifas.  



PVM įstatymo nuostatos nedraudžia PVM mokėtojui išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą 
už laikotarpį, patikrintą mokesčių administratoriaus, ar mokestinius ginčus nagrinėjančiai 
institucijai priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo. 

 
Pavyzdys 

 
Įmonė L 2008 m. suteikė įmonei M paslaugas, kurias priskyrė prie PVM 

neapmokestinamų paslaugų. Todėl PVM sąskaitose faktūrose PVM nebuvo išskirtas, nurodant, 
kad teikiamos paslaugos yra neapmokestinamos PVM. Tačiau 2010 m. buvo nagrinėjamas 
mokestinis ginčas dėl suteiktų paslaugų pobūdžio ir priimtas sprendimas, kuriuo patvirtinta, jog 
suteiktos paslaugos turėjo būti apmokestintos PVM. Todėl už suteiktas paslaugas turėjo būti 
apskaičiuotas ir sumokėtas PVM.  

Ar įmonė L, gavusi sprendimą, gali 2011 m. išrašyti kreditines PVM sąskaitas faktūras 
įmonei M už 2008 m. suteiktas paslaugas, jose apskaičiuodama PVM? Ar įmonė M turi teisę 
įtraukti į PVM atskaitą PVM, sumokėtą pagal 2011 m. išrašytas kreditines PVM sąskaitas 
faktūras? 

Įmonė L turi teisę išrašyti įmonei M kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, joje nuo paslaugų 
apmokestinamosios vertės nurodydama PVM, o įmonė M turi teisę šį PVM atskaityti, jeigu jos 
įsigytos paslaugos skirtos PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai PVM apmokestinamai 
veiklai vykdyti.  

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 
nuostatas mokesčio permoka gali būti grąžinta, jei ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir 
prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus. Jei 2008 m. už įmonės L suteiktas paslaugas 
PVM nebuvo apskaičiuotas, tačiau 2011 m., priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo, buvo 
išrašytos kreditinės PVM sąskaitos faktūros, įmonė M pagal tokias kreditines PVM sąskaitas 
faktūras sumokėtą PVM gali įtraukti į PVM atskaitą, tačiau turi būti atsižvelgiama į Mokesčių 
administravimo įstatyme nustatytą mokesčių permokos grąžinimo senaties terminą. 

 
21. Šalių susitarimu minėtų aplinkybių pasikeitimas gali būti įformintas ne prekių tiekėjo ar 

paslaugų teikėjo išrašomu kreditiniu dokumentu, o pirkėjo (kliento) išrašomu debetiniu dokumentu, 
jeigu pirkėjas (klientas) yra PVM mokėtojas. 

Vadinasi, pirkėjas (klientas) PVM mokėtojui debetinį dokumentą gali išrašyti ne tik prekių 
grąžinimo ar paslaugų atsisakymo atveju, bet ir kitais atvejais, pvz., kai suteikiamos tam tikros 
nuolaidos, dėl PVM įstatymo taikymo klaidos ar netikslumo, paaiškėjusio po prekių tiekimo arba 
paslaugų teikimo įformino, jeigu yra abiejų šalių susitarimas. 

 
Pavyzdys  
 

Įmonė A, PVM mokėtoja, prekiaujanti mediena, 2013 m. sausio mėnesį įmonei B, PVM 
mokėtojai, pardavė 1000 kubinių metrų medienos po 60 Lt už 1 kubinį metrą ir išrašė PVM sąskaitą 
faktūrą. Vasario mėnesį B įmonė nustatė, kad ši mediena neatitinka kokybės reikalavimų, todėl ją 
grąžino įmonei A. Taigi įmonė B (pirkėja) šalių susitarimu išrašo įmonei A (pardavėjai) debetinį 
dokumentą, kuriame laisva forma įrašo ,,Debetinė PVM sąskaita faktūra“, nurodo kitus privalomus 
rekvizitus (plačiau skaityti šio komentaro 3 (4) dalių komentaruose). 

 
,,Debetinė PVM sąskaita faktūra“ 
                                       2013-02-04 
 
Pirkėja įmonė B                                                               Pardavėja įmonė A 
 

Prekės pavadinimas     mato vnt.     kiekis    vieneto     suma (Lt)     PVM     PVM     Iš viso su PVM 
                                                                      kaina (Lt)   be PVM       tarifas    suma (Lt)             (Lt) 



Mediena                       kub. m.      1000         60            60000             21         12600            72600 

 
Prekių pirkimo faktas buvo įformintas 2013-01-15 PVM sąskaita faktūra (serija AAA Nr. 
XXXXXXX). 

 
 
Pavyzdys 
 

1 situacija 
Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, 2013-01-21 suteikė vežimo paslaugas Lietuvos įmonei 

B, PVM mokėtojai (t. y., iš Klaipėdos atvežė prekes į Vilnių). Įmonė A išrašė įmonei B PVM 
sąskaitą faktūrą SM Nr. 256, kurioje nuo vežimo paslaugos apmokestinamosios vertės, 300 litų, 
apskaičiavo 21 proc. PVM (63 litus). Paaiškėjo, kad PVM sąskaitoje faktūroje buvo nurodyta per 
didelė vežimo paslaugos apmokestinamoji vertė. Abi šalys susitarė, kad paslaugos pirkėja (įmonė 
B) išrašys įmonei A (pardavėjai) debetinį apskaitos dokumentą ir joje patikslins minėtą vertę. 
Plačiau apie šiame dokumente nurodomus rekvizitus skaityti šio straipsnio 3 (4) dalių 
komentaruose.  

 
Debetinė PVM sąskaita faktūra 

2012-02-01 
Paslaugos pavad.   mato   kiekis    vieneto       suma             PVM     PVM   Iš viso su PVM   
                                 vnt.                 kaina (Lt)   be PVM        tarifas     suma                    Lt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vežimo paslauga   vnt.         1           300             300               21         63                      363 
Tikslinama:                           1          -50               -50                          -10,50               -60,50 
Iš viso                                    1          250             250                          52,50               302,50 
Tikslinama 2013-01-21 d. PVM sąskaita faktūra SM Nr. 256. 
 

2 situacija 
Lietuvos įmonė A pastebėjo, kad PVM sąskaitoje faktūroje (SM Nr. 256) nurodyta per maža 
vežimo paslaugos apmokestinamoji vertė. Todėl šalių susitarimu įmonė B (pirkėja) įmonei A išrašo 
debetinį apskaitos dokumentą, kuriame padidina paslaugos apmokestinamąją vertę.  

 
Debetinė PVM sąskaita faktūra 

2012-02-01 
Paslaugos pavad.   mato vnt.  kiekis    vieneto      suma         PVM     PVM      Iš viso su PVM 
                                                               kaina (Lt)  be PVM     tarifas     suma                    Lt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vežimo paslauga        vnt.         1          300,00        300,00         21          63,00                 363,00 
Tikslinama:                                1         +50,00         +50,00                      +10,50               +60,50 
Iš viso                                          1        350,00        350,00                       73,50                 423,50 
 
Tikslinama 2013-01-21 d. PVM sąskaita faktūra SM Nr. 256. 

 
3. Kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodomi šio Įstatymo 80 straipsnio 1 

dalyje nustatyti PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai (įskaitant netikslinamus rekvizitus), 
tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai 
nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) ar pateikiami kiti duomenys 
(jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) apie 
tikslinamus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo buvo patiektos prekės ar suteiktos 
paslaugos, ir kt.). 

 



Komentaras 
 
1. Tiek kreditinėse PVM sąskaitose faktūrose, tiek debetiniuose apskaitos dokumentuose 

turi būti nurodyti visi PVM sąskaitai faktūrai nustatyti privalomi rekvizitai, nurodyti PVM įstatymo 
80 straipsnio 1 dalyje, taip pat ir netikslinamieji rekvizitai. Taip pat tokiuose dokumentuose turi būti 
nurodyta:  

1.1. tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data,  
1.2. serija,  
1.3. numeris (jeigu įmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys 

tikslinami) ar  
1.4. pateikiami kiti duomenys (jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos 

dokumento duomenys tikslinami) apie tikslinamus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo buvo 
patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, ir kt.).  

2. Šiuose dokumentuose taip pat laisva forma nurodoma, kad tai atitinkamai kreditinė arba 
debetinė PVM sąskaita faktūra. 

3. Kreditinės PVM sąskaitos faktūros ir debetinio dokumento serija ir numeris turi būti 
sudaromas tokia pat tvarka, kaip ir PVM sąskaitų faktūrų, t. y. numeris turi būti sudaromas 
didėjančia seka.  

Numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios), PVM mokėtojų 
pasirinkimu, gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų.  

Be to, PVM mokėtojai privalo užtikrinti PVM sąskaitos faktūros ir debetinio dokumento 
numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtingose PVM sąskaitose faktūrose ir 
debetiniuose dokumentuose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija). 

 
4. Neatsižvelgdamas į šio straipsnio 3 dalies nuostatas, asmuo gali pasirinkti 

kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodyti šio Įstatymo 80 straipsnio 9 dalyje 
nustatytus supaprastintų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus. Tokiais atvejais kreditiniuose ir 
debetiniuose dokumentuose, be nustatytų supaprastintų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitų 
(įskaitant netikslinamus rekvizitus), nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo 
data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys 
tikslinami) ar pateikiami kiti duomenys (jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos 
dokumento duomenys tikslinami) apie tikslinamus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo 
buvo patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, ir kt.) ir kiti tikslinami rekvizitai, kai 
tikslinamas apskaitos dokumentas, išrašytas vadovaujantis šio Įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis. Šios dalies nuostatos netaikomos šio Įstatymo 79 straipsnio 14 dalyje nustatytais 
atvejais. 

 
Komentaras 
 
1. PVM mokėtojas (neatsižvelgiant į tai, kokia buvo išrašyta pirminė PVM sąskaita faktūra: 

supaprastinta, ar ne) turi teisę pasirinkti kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje ar debetiniame 
dokumente nurodyti ir PVM įstatymo 80 straipsnio 9 dalyje nustatytus supaprastintus PVM sąskaitų 
faktūrų rekvizitus. 

Tokiais atvejais kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose, be nustatytų supaprastintų 
PVM sąskaitų faktūrų rekvizitų (įskaitant netikslinamus rekvizitus), nurodoma: 

1.1. tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data,  
1.2. serija,  
1.3. numeris (jeigu įmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys 

tikslinami) ar 
1.4. pateikiami kiti duomenys (jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos 

dokumento duomenys tikslinami) apie tikslinamus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo buvo 
patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, ir kt.)  



1.5. ir kiti tikslinami rekvizitai, kai tikslinamas apskaitos dokumentas, išrašytas 
vadovaujantis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies nuostatomis.  

2. Supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai negali būti nurodyti tokiose kreditinėse 
PVM sąskaitose faktūrose ar debetiniuose dokumentuose, kai jie išrašomi PVM įstatymo 79 
straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais (pvz., nuotolinės prekybos sandorių įforminimui, prekėms, 
kurioms taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVM įstatymo 49 straipsnį ir kitais atvejais). Plačiau 
skaityti PVM įstatymo 79 straipsnio 14 dalies komentarą. 

 


