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Mokesčių naujienos 

 

Supaprastintas PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimas į registrus 

Nuo 2016 spalio 1 d. visi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

(toliau – PVM) mokėtojai  privalo elektroniniu būdu teikti gaunamų ir 

išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis per i.MAS posistemį i.SAF. 

Anksčiau PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys buvo pateikiami pildant 

duomenis i.SAF portale arba įkeliant užpildytą rinkmeną (xml failą). 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos (toliau - VMI prie FM) 2017 kovo 29 d. pranešimu paskelbė, kad 

duomenys į i.SAF gali būti teikiami pasinaudojant žiniatinklio paslauga 

(angl. Web Service), tokiu būdu leidžiant automatiškai perduoti registrų 

duomenis VMI ir savarankiškai administruoti gaunamus pranešimus iš i.MAS 

sistemos.  

Daugiau informacijos rasite čia. 

Paaiškinimas dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms 

VMI prie FM, atsižvelgdama į pastaruoju metu susiklosčiusią praktiką, 

pateikė paaiškinimą dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida, 

teikiamos paramos religinėms bendruomenėms, bendrijoms.  

Paaiškinime pabrėžiama, jog, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, parama laikoma paramos teikėjų 

savanoriškas ir neatlygintinas paramos dalykų teikimas šiame įstatyme 

nustatytais tikslais ir būdais nurodytiems paramos gavėjams. Tuo tarpu, kai 

vienetai, užsiimantys vaizdo ar ryšio sklaida, skiria paramą religinėms 

bendruomenėms ir bendrijoms, kaip atlygį už galimybę joms 

priklausančiuose statiniuose, dažniausiai bokštuose, talpinti šiems 

vienetams priklausančią telekomunikacinę įrangą, negali taikyti Lietuvos 

Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatų, 

leidžiančių sumažinti savo pajamas, paramai skiriant iki 40 proc. gautų 

pajamų.  

Tokį vertinimą nulemia tai, kad toks paramos teikimas neatitinka 

neatlygintinumo kriterijaus, nustatyto Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje. 

Daugiau informacijos rasite čia. 

Papildytas PVM įstatymo komentaras 

VMI prie FM parengė Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 19 straipsnio 4 

dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą, atsižvelgiant į 

2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos PVM įstatymo Nr. IX-751 19 

straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriame įtvirtintas lengvatinio 5 procentų 

PVM tarifo taikymas nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, kurių 

išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 eurų. 

Komentare išskiriama: 

a) nekompensuojamais receptiniais vaistais, kurių išorinės 

pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 eurų, 

yra laikomi tokie vaistiniai preparatai, kurių įsigijimas 

konkrečioje tiekimo grandyje nėra kompensuojamas iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;  

b) lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taip pat gali būti taikomas 

skaičiuojant pardavimo PVM už iš kitos valstybės narės 

įsigyjamus ar importuojamus iš trečiųjų šalių receptinius 
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partnerė 

+370 5 255 3000 

kjarve@deloittece.com  
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https://www.vmi.lt/cms/naujienos4/-/asset_publisher/4nulSwa0NPmE/content/pvm-saskaitas-fakturas-teikti-bus-paprasciau?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fnaujienos4%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4nulSwa0NPmE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_4nulSwa0NPmE_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_4nulSwa0NPmE_keywords%3D%26_101_INSTANCE_4nulSwa0NPmE_delta%3D2%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_4nulSwa0NPmE_cur%3D2%26_101_INSTANCE_4nulSwa0NPmE_andOperator%3Dtrue
https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/del-paramos-skyrimo-religinems-bendruomenems-ir-bendrijoms/10174;jsessionid=9A1DDF582EC94E08A03C3D4A03C6A1CE?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2Fkonsultacines-medziagos-katalogas%3Bjsessionid%3D9A1DDF582EC94E08A03C3D4A03C6A1CE%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Pec85c90jXW4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_Pec85c90jXW4_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_Pec85c90jXW4_keywords%3D%26_101_INSTANCE_Pec85c90jXW4_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_Pec85c90jXW4_cur%3D2%26_101_INSTANCE_Pec85c90jXW4_andOperator%3Dtrue
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vaistus, jeigu tokių įsigyjamų receptinių vaistų išorinės pakuotės 

apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 300 eurų. 

Daugiau informacijos rasite čia. 

Parengtas naujas paslaugų, priskirtinų statybos darbams, sąrašas 

Siekiant užtikrinti vienodą ir prognozuojamą mokesčių teisės taikymą, VMI prie FM, 

bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, pateikia sąrašus paslaugų, 

kurios priskiriamos statybos darbams pagal Lietuvos Respublikos įstatymo 2 str. 90 dalį. 

Sąrašas aktualus siekiant taikyti atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą statybos darbams 

numatytą Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 96 str.   

Daugiau informacijos rasite čia. 

Parengtos preliminarios Avansinio pelno mokesčio deklaracijos 

VMI prie FM parengė preliminarias einamųjų metų Avansinio pelno mokesčio deklaracijas (forma 

FR0430 v2). Formas galima rasti Elektroninio deklaravimo sistemoje 

(http://deklaravimas.vmi.lt) pasirinkus atstovaujamą asmenį bei meniu punktą Deklaravimas ir 

Preliminarios deklaracijos.  

Daugiau informacijos rasite čia. 

Atnaujinti leidiniai ir lentelės 

VMI prie FM informuoja apie atnaujintus leidinius ir lenteles: 

- „Prievolė pirkėjui apskaičiuoti įsigytų iš užsienio prekių ir paslaugų PVM“; 

- „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“; 

- „Dėl verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinės (plačiosios) patikslinimo“; 

- „Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimas“. 

 

Teisės naujienos 

Patvirtinta tvarka dėl užsieniečių profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo 

kvalifikacijai 
2017 m. kovo 22 d. Vyriausybė priėmė tvarkos aprašą dėl profesinės patirties prilyginimo 
aukštojo mokslo kvalifikacijai (toliau – Aprašas). Šis Aprašas aktualus užsieniečiams, kurie 

ketina kreiptis dėl ES Mėlynosios kortelės išdavimo Lietuvoje, tačiau neturi aukštojo mokslo 
diplomo.  
 
Aprašas numato, kad darbdavys, norintis įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos užsienietį, 
turintį ne mažiau kaip 5 metų atitinkamą profesinę patirtį, turi pateikti šiuos dokumentus:   
 

- užsieniečio sudarytas darbo sutartis, įrodančias 5 metų profesinę patirtį; 

- užsienio darbdavių išduotus dokumentus apie užsieniečio įgytas kompetencijas, darbo 
užduotis, profesinės veiklos trukmę;  

- užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius, kad 
užsieniečio darbdaviai buvo teisėtai įsisteigę visą užsieniečio darbo laiką; 

- užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotus dokumentus apie užsienio 
valstybėse mokėtus mokesčius pagal sudarytas darbo sutartis; 

- kitus užsieniečio įgytas kompetencijas pagrindžiančius dokumentus (jeigu yra).  

 
Jeigu užsienietis profesinę patirtį įgijo užsiimdamas profesine veikla savarankiškai, pateikiami 
kiti Apraše numatyti dokumentai.  
 
Sprendimą dėl profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai priima Ūkio ministro 
įsakymu sudaryta komisija. Sprendimas turi būti priimamas per 1 mėnesį.  

 
Aprašas įsigaliojo 2017 m. kovo 28 d.  
 
Daugiau informacijos rasite čia.  

http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-pridetines-vertes-mokescio-istatymo-19-straipsnio-4-dalies-apibendrinto-paaiskinimo-komentaro-papildymo?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_DkY4_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_keywords%3D%26_101_INSTANCE_DkY4_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_cur%3D2%26_101_INSTANCE_DkY4_andOperator%3Dtrue
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-papildyto-mokesciu-moketoju-pateiktu-paslaugu-kurios-priskiriamos-nepriskiriamos-statybos-darbams-sara-1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_DkY4_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_keywords%3D%26_101_INSTANCE_DkY4_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_cur%3D2%26_101_INSTANCE_DkY4_andOperator%3Dtrue
http://deklaravimas.vmi.lt/
https://www.vmi.lt/cms/vmi-naujienos/-/asset_publisher/SyuQPdSIE49Y/content/pirmaji-karta-suformuotos-preliminariosios-avansinio-pelno-mokescio-deklaracijos?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fvmi-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SyuQPdSIE49Y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_SyuQPdSIE49Y_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_SyuQPdSIE49Y_keywords%3D%26_101_INSTANCE_SyuQPdSIE49Y_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_SyuQPdSIE49Y_cur%3D2%26_101_INSTANCE_SyuQPdSIE49Y_andOperator%3Dtrue
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-leidinio-%E2%80%9Eprievole-pirkejui-apskaiciuoti-isigytu-is-uzsienio-prekiu-ir-paslaugu-pvm%E2%80%9C-atnaujinimo
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/id/9205106
http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-verslo-liudijima-isigyjancio-gyventojo-atmintines-placiosios-patikslinimo?accessibility=true?rqtj
http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-2991.pdf/f30f38b8-79fc-45ce-9135-3892870ff1b0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b4978d012b911e79800e8266c1e5d1b
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