
27 straipsnis. Draudimo paslaugos 
 

PVM neapmokestinamos visų rūšių draudimo ir perdraudimo paslaugos, išskyrus 

nurodytąsias šio Įstatymo 46 straipsnyje, taip pat su draudimo ir perdraudimo paslaugomis 

susijusios paslaugos, kurias teikia draudimo ir perdraudimo tarpininkai. 

 

PVM įstatymo 27 straipsnio komentaro: 

1) 2 dalį papildyti taip:  

„Kai ūkio subjektas už vienkartinę įmoką, kurią jam sumoka daiktą iš trečiojo asmens 

įsigijęs klientas, įsipareigoja pasitvirtinus sutartyje numatytai rizikai (pvz., sugedus buitinei 

technikai bei elektroniniams prietaisams) nemokamai sutaisyti kliento įsigytą daiktą arba pakeisti 

jį analogišku, tai toks įsipareigojimas PVM tikslais laikomas draudimo sandoriu, kuris PVM 

neapmokestinamas. Tokiems sandoriams priskiriami sandoriai dėl pirkinio garantijos pratęsimo 

bei pirkinio draudimo paslaugų suteikimo. 

Pirkinio garantijos pratęsimo paslauga - paslauga, kai pasibaigus gamintojo suteiktos 

originalios garantijos galiojimo laikui, apdraustasis daiktas yra nemokamai sutaisomas (vieną, du 

ar daugiau kartų) arba pakeičiamas analogišku (jei taisymas nėra galimas). Pratęsta garantija yra 

analogiška gamintojo suteiktai garantijai, tik galioja ilgiau – pasirinktinai nuo 1 iki 5 metų 

(įsigalioja nuo gamintojo garantijos pabaigos).  

Pirkinio draudimo paslauga – įsigijus pirkinio draudimą pirkinys yra suremontuojamas arba 

pakeičiamas įvykus gamintojo garantijoje nenumatytiems įvykiams: sudužus, pažeidus vandeniu, 

ugnimi arba policijos patvirtintos vagystės atveju (t. y. pirkinio draudimo paslauga taikoma tais 

atvejais, kai, esant dar nepasibaigusiai pirkinio gamintojo garantijai, pirkinio gamintojas atsisako 

suremontuoti ar pakeisti pirkinį dėl atvejų, kuriems nenumatyta taikyti garantinį aptarnavimą).  

 

3 pavyzdys 

Bendrovė nėra draudimo įmonė, kaip ji suprantama pagal Lietuvos draudimo įstatymą ir jai 

nėra išduota licencija vykdyti draudimo veiklą. Bendrovė asmenims, įsigijusiems buitinę techniką 

bei elektroninius prietaisus (toliau – klientas), teikia pirkinio garantijos pratęsimo paslaugas.  

Šias Bendrovės teikiamas paslaugas klientai gali įsigyti buitine technika bei elektroniniais 

prietaisais prekiaujančiose parduotuvėse (toliau – Partneriai). Su klientais, nusprendusiais įsigyti 

pirkinio garantijos pratęsimo paslaugas, Partneris Bendrovės vardu sudaro Pirkinių garantijos 

pratęsimo sutartis bei jiems išduoda tai patvirtinančius sertifikatus. Klientas sumoka vienkartinį 

mokestį, o Bendrovė įsipareigoja, pasibaigus gamintojo suteiktos originalios garantijos galiojimo 

laikui, nemokamai sutaisyti kliento įsigytą daiktą arba pakeisti jį analogišku (įvykus pirkinio 

gedimui, klientas turi kreiptis į Bendrovę, kuri nurodo klientui į kurį aptarnavimo centrą reikia 

pristatyti prekę). Kliento sumokėtos įmokos negrąžinamos klientui, jeigu per sutartyje numatytą 

laikotarpį nebūna nustatyta gedimų arba jeigu remonto išlaidos būna mažesnės už šią įmoką. Jeigu 

atsiranda gedimas (-ų), kurio (-ių) taisymo išlaidos viršija sumokėtą įmoką, prekės pirkėjui 

nereikia padengti jokių papildomų išlaidų. 

Visais atvejais už pirkinio garantijos pratęsimą yra atsakinga Bendrovė, o pogarantinį 

remontą atlikusios įmonės sąskaitas išrašo Bendrovei, kuri jas ir apmoka. Bendrovė klientams 

nemoka fiksuotų išmokų, bet garantuoja prekės remontą arba prekės pakeitimą į naują (jeigu ji 

neremontuotina). 

Klausimai: 

1.Ar Bendrovės teikiamos pirkinio garantijos pratęsimo paslaugos PVM tikslais laikomos 

draudimo paslaugomis?  

2. Kaip pateiktu atveju turi būti įforminamas Bendrovės klientui teikiamų pirkinių garantijos 

pratęsimo paslaugų suteikimas klientams?  

Atsakymai: 

1. Nagrinėjamu atveju sutartis dėl pirkinių garantijos pratęsimo paslaugos su klientu sudaro 

Partneris Bendrovės vardu. Pagal sutarties sąlygas klientas sutartyje numatytą įmoką Bendrovei 

sumoka per Partnerį, o Bendrovė už vienkartinę įmoką, mokamą kliento, įsipareigoja pasitvirtinus 

sutartyje numatytai rizikai – sugedus buitinei technikai bei elektroniniams prietaisams, 

nemokamai sutaisyti kliento įsigytą daiktą arba pakeisti jį analogišku. Tokiu atveju darytina 



išvada, kad pirkinių garantijos pratęsimo sandorio prasme tiesioginis ryšys egzistuoja tarp 

Bendrovės ir kliento (t. y. klientas žino, jog tikrasis paslaugų teikėjas yra Bendrovė), o kliento 

mokama įmoka iš esmės yra draudimo įmoka, kurią sumokėjęs asmuo tampa apsaugotas nuo 

sutartyje numatytos rizikos, kurią šiuo atveju prisiima Bendrovė. Toks sandoris PVM tikslais 

laikomas draudimo sandoriu, kuriam taikoma PVM įstatymo 27 straipsnyje nustatyta PVM 

lengvata. 

2. Bendrovės klientui teikiama pirkinių garantijos pratęsimo (pirkinių draudimo) paslauga turi 

būti įforminama PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašyta tik tokiu atveju, 

jei Bendrovės klientui išduodamas pirkinių garantijos pratęsimą (ar pirkinio draudimą) 

patvirtinantis sertifikatas turi privalomus PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, nustatytus PVM 

įstatymo 80 straipsnyje. Tokį sertifikatą ar PVM sąskaitą faktūrą klientui turi išrašyti Bendrovė ar, 

esant susitarimui su Partneriu, Partneris Bendrovės vardu.  

 

 2) 5 dalį papildyti 2 pavyzdžiu (komentaro 2 pavyzdį laikyti 3 pavyzdžiu): 

 

 3 pavyzdys 

Buitine technika ir/ar elektroniniais prietaisais prekiaujanti parduotuvė (toliau – Parneris) su 

pirkinio garantijos pratęsimo ir pirkinio draudimo paslaugas teikiančia  Bendrove (toliau – 

Bendrovė) sudarė sutartį, kurioje Parneris įsipareigojo suteikti Bendrovei tarpininkavimo, ieškant 

klientų, sandorį. Partneris už jo Bendrovei teikiamas paslaugas ima sutartą atlygį – komisinius nuo 

įmokų, surinktų už Bendrovės klientui suteiktų pirkinių garantijos pratęsimo ir/ar pirkinių 

draudimo paslaugų.  

Ar Parnerio Bendrovei teikiamos tarpininkavimo paslaugos apmokestinamos PVM? 

Pagal PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas su draudimo paslaugomis susijusios paslaugos, 

kurias teikia draudimo tarpininkai, PVM neapmokestinamos. 

Parnerio Bendrovei teikiamų paslaugų esmė yra klientų paieška, įsigyjant garantijos pratęsimo 

ir/ar pirkinių draudimo paslaugas (kurios PVM tikslais laikomos draudimo paslaugomis) ir santykių 

tarp kliento ir Bendrovės užmezgimas. Tokios paslaugos laikomos tarpininkavimo, sudarant 

draudimo sutartis paslaugomis, ir PVM neapmokestinamos. 

 


