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Teisė į PVM atskaitą

PVM mokėtojo vykdoma veikla PVM įstatymo požiūriu

Suteikia teisę
į PVM atskaitą

Nesuteikia teisės
į PVM atskaitą
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1. PVM apmokestinamų prekių tiekimas,
paslaugų teikimas;
2. Prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas
už šalies teritorijos ribų tuo atveju, kai toks
prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas
nebūtų neapmokestinamas pagal PVMĮ
nuostatas, jei vyktų šalies teritorijoje.

Kita veikla (PVM neapmokestinamų
prekių tiekimas, paslaugų teikimas)

Prekės (paslaugos) paskirtis

Reklamai

PVM atskaita =
pirkimo (importo)
PVM

PVM mokėtojas
neturi teisės į
PVM atskaitą

Reprezentacijai

PVM atskaita =
50 proc. pirkimo
(importo) PVM
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Reprezentacinių išlaidų PVM atskaita
Reprezentacinių
išlaidų
(PVMĮ 62 str.
2 d.)PVM atskaita
(PVMĮ 62 str. 2 d.)

Prekė (paslauga)
Leidžiami
atskaitymai

50 %
Apmokestinamoji
vertė

Pirkimo
PVM

50 %
PVM atskaita

50 %

Neleidžiami
atskaitymai

50 %

ĮSIDĖMĖTINA!
Įsidėmėtina!

„62 straipsnis. Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo ir importo PVM, kurio
atskaita apribota
„62 straipsnis. Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo
<...>
ir importo
kurio atskaita apribota
2. Negali PVM,
būti atskaitomas:
ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo
1) pirkimo
<...>
išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus nepriskiriamos prie reprezentacinių
sąnaudų,
taip
pat 50 procentų pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas
2. Negali
būti
atskaitomas:
prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius
1) pirkimo prie
ir (arba)
importosąnaudų;
PVM už reprezentacijai skirtas prekes
teisės aktus priskiriamos
reprezentacinių
ir paslaugas,
kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą
<...>“
(galioja nuo 2019 01 01 pagal
12 04 LRnepriskiriamos
įstat. Nr. XIII-1681) prie reprezentacinių
reglamentuojančius
teisės2018aktus
PVM PVM
įstatymouž
62 straipsnis
sąnaudų, taip pat 50 procentų pirkimo ir (arba) importo
reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal
pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus
priskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų;

<...>“

(galioja nuo 2019 01 01 pagal 2018 12 04 LR įstat. Nr. XIII-1681)
PVM įstatymo 62 straipsnis
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ĮSIDĖMĖTINA!
„<...> taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas reklama ir reprezentacija suprantamos taip, kaip tai apibrėžta LR Pelno mokesčio įstatyme. <...>“
PVM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies komentaras

ĮSIDĖMĖTINA!
„<...> Reprezentacijos, kaip ir reklamos išlaidos yra būtinos apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai vykdyti. todėl reklamai skirtų prekių pirkimo PVM įmonė turi teisę įtraukti į atskaitą,
kaip prekių, skirtų PVM apmokestinamai veiklai. <...>“
PVM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies komentaras

ĮSIDĖMĖTINA!
„<...> Nors PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą įtraukti ir reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo ar importo PVM, tačiau ši teisė yra apribota – galima atskaityti šį PVM tiek, kiek atitinkamas
išlaidas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, <...>,
atsižvelgiant į tai, kad neatskaitomo pirkimo (importo) PVM priskyrimas leidžiamiems atskaitymams
pagal Pelno mokesčio įstatymą yra susijęs su pačių išlaidų priskyrimu leidžiamiems atskaitymams, turėtų būti dengiami iš PVM mokėtojo pelno). <...>“
PVM įstatymo 62 straipsnio 2 dalies komentaras
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