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Metinės PVM deklaracijos pateikimas 

 Metinę PVM deklaraciją privalo pateikti:  
• PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie deklaruojamais 

ataskaitiniais kalendoriniais metais vykdė mišrią veiklą ir įsigytų 
prekių bei paslaugų pirkimo (importo) PVM nustatyta tvarka 
paskirstė proporcingai ir pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius, 
apskaičiuotos dalies dydis (procentais) nuo PVM atskaitos 
apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi daugiau kaip 5 procentais;  

• PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie nuo 2002-07-01 
įsigytą (pasigamintą) ilgalaikį materialųjį turtą naudojo ne vien PVM 
įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti; 

• PVM mokėtojai, kurių įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo 
turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, 
o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais faktiškai šis 
turtas buvo naudojamas tik PVM neapmokestinamai veiklai 
vykdyti.  
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Metinės PVM deklaracijos pateikimas 

 

 

• PVM mokėtojai, fiziniai asmenys, kurie ekonominei 
veiklai buvo priskyrę įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą ir 
pirkimo PVM ar jo dalį įtraukė į PVM atskaitą, o 
deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais 
ekonominei veiklai faktiškai naudojo kitokią (mažesnę 
ar didesnę), negu buvo deklaruota, šio turto dalį 
(procentais); 
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Metinės PVM deklaracijos pateikimas 

 Kartu su metine PVM deklaracija FR0516 

pateikiamas 

• Priedas FR0516A, kai PVM mokėtojas PVM įstatymo 67 

ir 70 straipsnių nustatyta tvarka privalo patikslinti nuo 

2002-07-01 įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato 

(statinio) esminį pagerinimą) ilgalaikio materialiojo turto 

pirkimo (importo) PVM atskaitą, jei pagal praėjusių 

kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotos PVM dalies 

dydis (procentais) nuo faktiškai atskaityto pirkimo PVM 

dalies skiriasi daugiau kaip 5 procentais.  
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Metinės PVM deklaracijos pateikimas 

    Pateikimo terminas 

 

• Deklaruojamų ataskaitinių kalendorinių metų 

metinė PVM deklaracija FR0516 ir jos priedas 

FR0516A turi būti pateikti iki kitų kalendorinių 

metų spalio 1 dienos.  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 

• Metinėje PVM deklaracijoje ir priede nurodomos 

sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 

49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir 

daugiau laikomi litu; nurodomi procentai 

apvalinami iki artimiausio didesnio sveikojo 

skaičiaus (pvz., 20,3 procentų laikomi 21 

procentu).  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 Apmokestinamojo asmens duomenų 
įrašymas  

 Būtinai turi būti užpildytas: 

 2 laukelis  – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);  

 3 laukelis  – mokesčių mokėtojui suteiktas PVM mokėtojo kodas (be 
prefikso LT); 

 6 laukelis – „Patikslinta“ turi būti  pažymimas X ženklu, pateikiant 
pirminę deklaraciją ar jos priedą, X ženklu turi būti pažymimas šios 
eilutės langelis „Pirminė“;  

 8 laukelis  – deklaruojami ataskaitiniai  kalendoriniai metai, už  
kuriuos teikiama metinė PVM deklaracija ir jos priedai.  

 

 Deklaracija laikoma nepateikta, jeigu neužpildomas ar klaidingai 
užpildomas bent vienas iš šių laukelių. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 A dalis ,,Pirkimo (importo) PVM atskaitos 

dalies tikslinimas“  

 10 laukelis 

• Turi būti įrašoma deklaruojamais ataskaitiniais 

metais, už kuriuos teikiama metinė PVM 

deklaracija, taikytas PVM atskaitos procentas.   

• Jis buvo nurodomas mokestinio laikotarpio PVM 

deklaracijos FR0600 28 laukelyje. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 11 laukelis 

• PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas PVM įstatymo 60 
straipsnyje nustatyta tvarka pagal faktinius praėjusių kalendorinių 
metų rodiklius. 

• Šis PVM atskaitos procentas apskaičiuojamas: 

     kaip santykis praėjusių kalendorinių metų faktiškų pajamų 
(išskyrus patį PVM) iš PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodyto 
prekių tiekimo ir paslaugų teikimo su PVM mokėtojo praėjusių 
kalendorinių metų faktiškomis pajamomis (išskyrus patį PVM)  
iš bet kokios veiklos.  

• Apskaičiuojant PVM atskaitos procentą pagal faktinius rodiklius turi 
būti imamas visas praėjusių kalendorinių metų faktinis atlygis, 
nepriklausomai nuo to, ar PVM mokėtojas mišrią veiklą vykdyti buvo 
pradėjęs nuo kalendorinių metų pradžios ar vėliau. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 11 laukelis (tęsinys) 

• Apskaičiuojant PVM atskaitos  procentą,  prie PVM mokėtojo 
pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos pridedamos gautų 
ir panaudotų subsidijų sumos (LR FM 2004-03-31 įsakymas Nr. 1K – 
107) tokia tvarka: 

• kai panaudota subsidija ar dotacija ilgalaikiam turtui (kurio PMĮ 1 
priedėlyje nustatytas trumpesnis kaip 4 metų) nusidėvėjimo 
(amortizacijos) laikotarpis) įsigyti, tai pridedama visa panaudotos 
subsidijos ar dotacijos suma; 

• kai panaudota subsidija ar dotacija prekėms ir paslaugoms įsigyti, 
tai tokia suma pridedama prie faktinių pajamų tų kalendorinių metų, 
kuriais tokia subsidija ar dotacija finansinėje apskaitoje 
pripažįstama pajamomis.   
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 11 laukelis (tęsinys) 

• prie PVM mokėtojo pajamų (išskyrus patį PVM), iš bet kokios veiklos, 
nepridedamos  tos subsidijos, kurios: 

•  remiantis PVM įstatymo 15 str. 5 dalimi įtraukiamos į apmokestinamąją 
vertę;  

•  yra tiesiogiai susijusios su veikla, nurodyta  PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje;   

•  gaunamos pagal LR tarptautinę sutartį ir (arba) techninės pagalbos 
programas ir projektus.  

• Technine pagalba laikoma negrąžintina parama, kurią Lietuvos Respublikai  
teikia  užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos. 

Įsidėmėtina! 

 PVM mokėtojų iš ES struktūrinių fondų gautos lėšos nelaikomos 
subsidijomis, gautomis pagal techninės pagalbos sutartis. Apskaičiuojant 
PVM atskaitos procentą šios panaudotos sumos, kaip valstybės biudžeto 
subsidijos, pridedamos prie PVM mokėtojo pajamų bendra aukščiau 
nurodyta tvarka.   
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

11 laukelis (tęsinys) 

• Apskaičiuojant PVM atskaitos procentą neturi būti 

atsižvelgiama į tokias pajamas, kurios gautos: 

 - iš ilgalaikio turto, naudoto PVM mokėtojo  ekonominėje 

veikloje, tiekimo; 

 - iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM 

įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų 

teikimo tuo atveju, jeigu tie sandoriai yra atsitiktinio 

pobūdžio ir PVM mokėtojas įprastai nesiverčia  tokios 

rūšies veikla.  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 12 laukelis 

• Įrašomas procentas, apskaičiuojamas pagal formulę: (10 lauk. – 11 
lauk.)  / 10 lauk. X 100 proc. 

• Skaičius gali būti  teigiamas arba neigiamas, t. y. su (-) ženklu. 

• Jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotas PVM 
atskaitos procentas (nurodytas 11 laukelyje) nuo tais kalendoriniais 
metais taikyto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais (12 
laukelis), PVM atskaita gali būti netikslinama. 

• Kai 10 laukelyje nurodytas PVM atskaitos procentas yra mažesnis 
už 11 laukelyje nurodytą procentą, tai PVM mokėtojo apskaičiuota 
mokėtina į biudžetą PVM suma gali būti atitinkamai mažinama, 
arba apskaičiuota grąžintina iš biudžeto PVM suma – 
atitinkamai didinama. 

• PVM mokėtojas gali pildyti 12 laukelį ir tada, kai 10 ir 11 
laukeliuose įrašyti procentai skiriasi ne daugiau kaip 5 
procentais. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 B dalis. PVM įstatymo 66 straipsnyje nurodytų prekių 

(paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumų, atskaitytų  praėjusiais 

kalendoriniais metais, tikslinimas 

 PVM įstatymo 60 str. 1 dalyje nustatyta tvarka atskaitytos 

įsigytų prekių (paslaugų), skirtų PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje 

nurodytai veiklai vykdyti, pirkimo (importo) PVM sumos, 

patikslinimas 

     13 laukelis  

• Faktiškai atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma, taikant 

„pajamų“  kriterijų, apskaičiuota pagal deklaracijos 10 laukelyje nurodytą 

procentą. 

    14 laukelis 

• Patikslinta faktiškai atskaityta PVM suma, nurodyta šios deklaracijos 13 

laukelyje (13 X 12 ) / 100). 

• Šio laukelio suma gali būti teigiama  arba  neigiama, t.  y.  su (-) ženklu. 
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Metinės PVM deklaracijos užpildymas 

 1 pavyzdys  
 

     Metinės PVM deklaracijos 10; 11; 12; 13 ir 14 laukelių pildymas 
• Mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas 2015 metais įsigijo prekių ir 

paslaugų. Pirkimo PVM buvo atskaitytas pagal PVM atskaitos procentą, 
apskaičiuotą taikant „pajamų“ kriterijų, pagal 2014 metų faktinius rodiklius. 
Šis atskaitos procentas sudarė 60 proc. ir buvo nurodomas mokestinio 
laikotarpio PVM deklaracijos 28 laukelyje. 

     2015 metais buvo įtraukta į PVM atskaitą: 

• 60 000 Eur nuo įsigytų prekių 100 000 Eur pirkimo PVM sumos (100 000 x 
60 proc.); 

• 18 000 Eur nuo įsigytų paslaugų 30 000 Eur pirkimo PVM sumos (30 000 x 
60 proc.); 

• 90 000 Eur nuo mišriai veiklai naudojamo ilgalaikio turto, kurio pirkimo PVM 
buvo atskaitytas taikant „pajamų“ kriterijų, eksploatavimo remonto išlaidų 
150 000 Eur pirkimo PVM sumos (150 000 x 60 proc.). 

• Iš viso buvo įtraukta į PVM atskaitą 168 000 Eur  (60 000 + 18 000 + 90 
000) pirkimo PVM.  
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Metinės PVM deklaracijos užpildymas 

 (tęsinys) 

• PVM mokėtojo 2015 metais faktiškos pajamos (išskyrus patį PVM) iš bet 
kokios veiklos  sudarė – 270 0000 Eur, o iš prekių bei paslaugų, nurodytų 
PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje, teikimo – 1 300 000 Eur. Be to, PVM 
mokėtojas 2015 metais gavo iš valstybės biudžeto 1 100 000 Eur dydžio 
subsidiją materialiam turtui (prekėms, paslaugoms) įsigyti. 2015 metais iš 
šių lėšų buvo įsigyta prekių už 80 000 Eur (ši panaudota subsidija 2015 
metų finansinėje apskaitoje buvo pripažinta pajamomis). 

• PVM atskaitos procentas, nustatytas pagal 2015 metų faktinius rodiklius, 
apskaičiuojamas taip: 

• prie faktiškų pajamų pridedama gauta ir 2015 metais prekėms įsigyti 
panaudota subsidija. Bendros pajamos kartu su subsidija sudaro 278 0000 
Eur (2 700 000 + 80 000); 

• PVM atskaitos procentas sudaro 47 proc. (1 300 000 / 2 780 000) x 100 
proc. 

• Naudotas PVM atskaitos procentas nuo apskaičiuoto pagal faktiškus 
rodiklius procento skiriasi 22 proc. ((60 – 47) / 60 x 100).  

• Patikslinta faktiškai atskaityta PVM suma (mokėtina į biudžetą suma) 
sudaro 36 960 Eur (168 000 x 22/100). 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

    (tęsinys) 
 

    2015  metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 

    

• 10 laukelyje – 60 (2015 metais naudotas PVM atskaitos procentas); 

• 11 laukelyje – 47 (pagal faktinius 2015 metų rodiklius apskaičiuotas 
PVM atskaitos procentas); 

• 12 laukelyje – 22 (naudoto PVM atskaitos procento skirtumas 
(procentais) nuo apskaičiuoto pagal faktiškus rodiklius procento); 

• 13 laukelyje – 168 000 Eur (įtraukta į PVM atskaitą 168 000 Eur 
pirkimo (importo) PVM suma); 

• 14 laukelyje – 36 960 Eur (patikslinta faktiškai atskaityta PVM 
suma).  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 PVM įstatymo 60 str. 2 ir 4 dalyje nustatyta tvarka atskaitytos 
įsigytų prekių (paslaugų), susijusių su mišriai veiklai 
naudojamu ilgalaikiu turtu, pirkimo (importo) PVM sumos 
patikslinimas 

    15 laukelis  

• Pagal kitą kriterijų faktiškai atskaityta įsigytų prekių ir (paslaugų),  
susijusių su PVM įstatymo 60 str. 2 dalyje nurodytu mišriai veiklai 
naudojamu ilgalaikiu turtu, pirkimo (importo) PVM sumos dalis. 
 

    16 laukelis 

• Pagal faktinius praėjusių metų rodiklius patikslinta atskaityta, 
deklaracijos 15 laukelyje nurodyta, PVM suma. 

• Patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama pagal  formulę (15 x 
(A5-A8)/A5). 

• Šio laukelio suma gali būti teigiama  arba  neigiama, t. y.  su (-) 
ženklu. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 Primename! 

• Kai praėjusiais kalendoriniais metais buvo panaudota 
subsidija ar dotacija  PVM įstatymo 67 straipsnyje 
nurodytam  ilgalaikiam turtui įsigyti (pasistatyti), tai 
tikslinant to  ilgalaikio turto PVM atskaitą, prie PVM 
mokėtojo faktinių pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet 
kokios veiklos turi būti pridedama (LR FM 2004-03-31 
įsakymas Nr. 1K – 107) : 

• kasmet po 1/10 subsidijos ar dotacijos, panaudotos 
nekilnojamam pagal prigimtį daiktui, kurio PVM atskaita 
tikslinama 10 metų, ir 

• kasmet po 1/5 subsidijos ar dotacijos, panaudotos 
ilgalaikiam turtui, kurio atskaita tikslinama 5 metus, 
įsigyti. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 2 pavyzdys  
 

     Metinės PVM deklaracijos 15 ir 16 laukelių pildymas 

• Mišrią veiklą vykdančiam PVM mokėtojui AVMI suteikė teisę mišriai veiklai 
vykdyti skirto pastato pirkimo PVM atskaityti ne pagal „pajamų“, o pagal 
„ploto“ kriterijų. Pastatas įsigytas 2015 metais ir PVM mokėtojas numatė 40 
proc. šio pastato naudoti PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti (nuomoti 
ne PVM mokėtojams), o 60 proc. ploto naudoti PVM apmokestinamai 
veiklai.  

• 2015 metais buvo įsigytos tokios prekės ir paslaugos, susijusios su mišriai 
veiklai naudojamo pastato eksploatavimu: 

• elektros energija, kurios pirkimo PVM sudarė 20 000 Eur, o į PVM atskaitą, 
buvo įtraukta 12 000 Eur suma (20 000 x 60 proc.); 

• šiluminė energija, kurios pirkimo PVM sudarė 50 000 Eur, o į PVM atskaitą, 
buvo įtraukta 30 000 Eur suma (50 000 x 60 proc.); 

• kitos komunalinės paslaugos, kurių pirkimo PVM sudarė 10 000 Eur, o į 
PVM atskaitą, buvo įtraukta) 6 000 Eur  suma (1 000 x 60 proc.); 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

     (tęsinys) 

• remonto darbai, kurių pirkimo PVM sudarė 250 000 Eur, o į PVM 
atskaitą buvo įtraukta 150 000 Eur suma (250 000 x 60 proc.); 

• Iš viso buvo atskaityta 198 000 Eur (12 000 + 30 000 + 6 000 +150 
000)  naudojamo pastato pirkimo PVM. 

• Pagal faktinius 2015 metų rodiklius tik 30 proc. mišriai veiklai 
naudojamo pastato buvo panaudota PVM neapmokestinamai veiklai 
ir 70 proc. pastato ploto panaudota PVM apmokestinamai veiklai 
vykdyti. 

• Apskaičiuota patikslinta PVM atskaitos suma (grąžintina iš biudžeto 
PVM suma) sudaro (-33 000 Eur) (198 000 x (60 – 70)/60). 

• 2015  metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 

• 15 laukelyje – 198 000 Eur (2015 metais atskaityta įsigytų prekių 
(paslaugų) pirkimo PVM suma); 

• 16 laukelyje – (-33 000) (patikslinta įsigytų  prekių (paslaugų) PVM 
atskaitos suma). 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 Fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigytų prekių (paslaugų), 
susijusių su ekonominei veiklai priskirtu ilgalaikiu turtu, 
atskaitytos pirkimo (importo) PVM sumos patikslinimas 

 

 

     17 laukelis 

• Atskaityta įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su ekonominei veiklai 
priskirto ilgalaikio turto (ar jo dalies) naudojimu, pirkimo (importo) PVM 
suma. 

  

     18 laukelis  

• Pagal faktinius praėjusių metų rodiklius patikslinta atskaityta deklaracijos 17 
laukelyje nurodyta PVM suma; 

 

• Patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama pagal  formulę (17 x (A5 –
A8)/A5). 

      Duomenys imami iš kartu su deklaracija pateikto priedo FR0516A. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

19 laukelis 

 

• Susumuota  14, 16 ir 18 laukelių suma.  Ši suma 

gali būti teigiama  arba  neigiama, t. y.  su (-) 

ženklu.  

 



25 

Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 3 pavyzdys  

     17 ir 18 laukelių pildymas 

• Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, 2015 metais įsigijo 
traktorių, šį traktorių priskyrė ekonominei veiklai vykdyti 
90 proc. ir  apie tai deklaravo AVMI. 

• 2015 metais  šiam traktoriui eksploatuoti buvo įsigyta: 

• degalų, kurių pirkimo PVM sudarė 1 500 Eur, o į PVM 
atskaitą buvo įtraukta 1 350 Eur (1 500 x 90 proc.); 

• atsarginių dalių, kurių pirkimo PVM sudarė 3 000 Eur, o į 
PVM atskaitą buvo įtraukta 2 700 Eur (3 000 x 90 proc.).   

• Iš viso buvo atskaityta  4 050 Eur (1 350 + 2 700) 
traktoriui eksploatuoti įsigytų prekių pirkimo PVM.   
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 (tęsinys) 

    1 situacija 

• Faktiškai 2015 metais traktorius ekonominėje veikloje buvo 
naudojamas mažiau, nes fizinis asmuo jį daugiau naudojo 
asmeniniame ūkyje ir pagal paties skaičiavimus faktiškai traktorius 
ekonominei veiklai vykdyti  buvo naudojamas 70 proc.  

• Traktoriaus priskyrimo ekonominei veiklai (90 proc.) ir faktiško 
panaudojimo ekonominei veiklai (70 proc.) duomenys turi būti 
deklaruojami FR0516A priedo atitinkamai A5 ir A8 laukeliuose. 

• Patikslinta 2015 metais atskaityta prekių, susijusių su traktoriaus 
eksploatavimu, pirkimo PVM suma (mokėtina į biudžetą) sudaro 900 
Eur (4 050 x (90 – 70/90).  

• 2015  metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 

• 17 laukelyje  –  4 050 Eur (atskaityta traktoriui eksploatuoti įsigytų 
prekių pirkimo PVM suma);  

• 18 laukelyje  –  900 Eur  (patikslinta PVM atskaitos suma). 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 (tęsinys) 

     2 situacija 

• Įsigytą traktorių, kurį ekonominei veiklai buvo priskyręs  90 proc., 
2015 metais faktiškai naudojo 100 proc.  

• Traktoriaus priskyrimo ekonominei veiklai (90 proc.) ir faktinio 
panaudojimo ekonominei veiklai (100 proc.) duomenys deklaruojami 
kartu su metine PVM deklaracija pateikto FR0516A priedo A5 ir A8 
laukeliuose. 

• Patikslinta 2015 metais atskaityta prekių ir paslaugų, susijusių su 
traktoriaus eksploatavimu, pirkimo PVM suma (šiuo atveju grąžintina 
iš biudžeto suma) sudaro (- 450 Eur) (4 050 x (90 – 100)/90),  

• 2015  metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 

• 17 laukelyje  –  4 050 Eur (atskaityta traktoriui eksploatuoti įsigytų 
prekių pirkimo PVM suma);  

• 18 laukelyje  –  (- 450) Eur (patikslinta PVM atskaitos suma). 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 C dalis. PVM įstatymo 67, 70 ir 128 straipsniuose  
nurodyto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos 
metinės sumos tikslinimas 

     20 laukelis  

• Ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo (importo) PVM 
atskaita tikslinama 5 arba 10 metų, PVM įstatymo 60 
straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota metinė PVM 
atskaitos tikslinimo suma. 

• Ši suma turi būti įrašoma iš pateikto priedo FR0516A 
A10 laukelio. 20 laukelį pildo tik juridiniai asmenys. 

• Ši suma gali būti teigiama  arba  neigiama, t. y.  su (-) 
ženklu.  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 21 laukelis 

• Kai laikinai per visus praėjusius kalendorinius 
metus (ar jų dalį) PVM mokėtojas ilgalaikį 
materialųjį turtą, kurio pirkimo (importo) PVM ar 
jo dalį buvo įtraukęs į PVM atskaitą, naudojo 
vien PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti. 

• Pvz., pastatas, kurio pirkimo PVM (ar jo dalis) 
buvo įtrauktas į PVM atskaitą, kalendoriniais 
metais  buvo išnuomotas be PVM asmenims, 
neįsiregistravusiems PVM mokėtojais. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 21 laukelio suma apskaičiuojama pagal formulę:  

• metinė PVM atskaitos tikslinimo suma = pirkimo PVM/m* (A 
(pradinė) – A (pagal faktą))/100 proc., kur:  

• pirkimo PVM – visa to turto vieneto pirkimo (importo) PVM suma. 
Turto vienetu PVM įstatymo nustatyta tvarka laikomas ir pastato 
(statinio) esminis pagerinimas;  

• m – PVM įstatyme nustatytas atskaitos tikslinimo laikotarpis 
(metais);  

• A (pradinė) – atskaityta pirkimo (importo) PVM dalis (procentais) 
turtą įsigijus (importavus);  

• A (pagal faktą) – turto naudojimas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje 
nurodytoje veikloje pagal pasibaigusių kalendorinių metų faktinius 
rodiklius (procentais). 

• Šio laukelio suma negali būti neigiama.  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 Pažymėtina: 

• Jeigu paaiškėja, jog PVM mokėtojo įsigytas ilgalaikis 
materialusis turtas, kurio pirkimo buvo atskaitytas, 
nebebus naudojamas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje 
nurodytai veiklai (pvz., ilgalaikis materialusis turtas yra 
prarastas, perduotas kitam asmeniui ar dėl kitų 
priežasčių šio ilgalaikio turto jau nėra įmonėje), tai  

    tokio ilgalaikio materialiojo turto  PVM atskaita tikslinama 
metinėje PVM deklaracijoje  ir mokestinio laikotarpio, 
kurį paaiškėjo  minėtos aplinkybės, PVM 
deklaracijoje.  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 
 4 pavyzdys  
 

     Metinės PVM deklaracijos 21 laukelio pildymas 

     1 situacija 

• Įmonė 2015 m. sausio mėnesį už 2 000 000 Eur (be PVM) įsigijo pastatą, ir  
pirkimo PVM 420 000 buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Pastatas laikinai 2015 
metais buvo išnuomotas be PVM, asmenims, neįsiregistravusiems PVM 
mokėtojais.  

• Patikslinta PVM atskaitos suma (mokėtina į biudžetą suma) apskaičiuojama 
taip: 

• 420 000/10x(100 – 0)/100 proc.= 42 000 Eur, kur : 

• 10 – PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis metais; 

• 100 – atskaityta pirkimo PVM dalis procentais ilgalaikio turto įsigijimo 
momentu; 

• 0 – faktiškas turto naudojimas procentais PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje 
nurodytai veiklai 2015 metais. 

• 2015  metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 

• 21 laukelyje – 42 000 Eur (patikslinta metinė PVM atskaitos suma).  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 2 situacija 

• Įmonė 2015 m. sausio mėnesį už 2 000 000 Eur (be 
PVM) įsigijo pastatą ir  pirkimo PVM 420 000 įtraukė į 
PVM atskaitą. Pastatas laikinai 2015 metų liepos–
gruodžio mėnesiais buvo išnuomotas be PVM 
asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais.  

• 2015 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti 
patikslinta šio pastato metinė (tenkanti 6 mėnesiams) 
pirkimo PVM atskaitos suma.  

• Patikslinta PVM atskaitos suma (šiuo atveju mokėtina į 
biudžetą suma) apskaičiuojama taip: 

• 420 000/120 x 6 x(100 – 0)/100 proc.= 21 000 Eur;  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 (tęsinys) 

• 120 – PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis mėnesiais; 

•  6 –  pastato naudojimo PVM neapmokestinamai veiklai 
vykdyti laikotarpis mėnesiais 2015 metais;  

• 100 – atskaityta pirkimo PVM dalis procentais ilgalaikio 
turto įsigijimo momentu; 

• 0 – faktiškas turto naudojimas procentais PVM įstatymo 
58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai 2015 metais. 

• 2015 metų metinėje PVM deklaracijoje įrašoma: 

• 21 laukelyje turi būti įrašyta 21 000 Eur (patikslinta 
metinė PVM atskaitos  suma).  
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

  

     22 laukelis 
• PVM mokėtojo, fizinio asmens, ekonominei veiklai vykdyti priskirto ilgalaikio 

materialiojo turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma. 

• Ši suma turi būti įrašoma iš FR0516A priedo A10 laukelio. 
 

     24 laukelis 
• Susumuotos 20, 21, 22 laukelių sumos.  

• Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso (-) 

ženklu. 
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Metinės PVM deklaracijos pildymas 

 D dalis. Atsiskaitymas su biudžetu 
 

   25 laukelis 

• Bendra atskaityta pirkimo PVM suma, kuri lygi 19 ir 24 laukelių 
sumai.  

• Ši suma gali būti teigiama, arba neigiama, t. y. su minuso (-) ženklu. 
 

   26 laukelis 

• Mokėtina į biudžetą PVM suma.   
 

   27 laukelis 

• Grąžintina iš biudžeto PVM suma. 
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Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 
 A1 laukelis  

• Įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio turto kodas, kurio pirkimo PVM ar jo 
dalis buvo atskaityta: 

• 1 – nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas – PVM atskaita tikslinama 
10 metų; 

• 11 –  pastatas (statinys)  esminis pagerinimas;  

• 2 – kitas ilgalaikis materialusis turtas – PVM atskaita tikslinama  5 
metus.  

    A2 laukelis  

• A1 laukelio eilutėse nurodyto konkretaus ilgalaikio turto įsigijimo 
(pasigaminimo)  data (metai, mėnuo). 

   A3 laukelis 

• A1 laukelyje nurodyto konkretaus ilgalaikio turto vieneto  pirkimo 
(importo) PVM suma, kurią PVM mokėtojas buvo įtraukęs į 
mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos atitinkamai  25, 26 ar 27 
laukelį.  
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Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 
  

       A4 laukelis 

• Taikytas turto pirkimo (importo) PVM sumos paskirstymo kriterijaus kodas, kai 
taikomas: 

• „pajamų“ kriterijus – 01; 

• „ploto“ – 02; 

• „pajėgumų“ – 03; 

•  kitas – 04; 

•  fizinio asmens, PVM mokėtojo, ekonominei veiklai priskirto materialiojo ilgalaikio 
turto – 05. 

 

       A5 laukelis 

• Pagal A4 laukelyje nurodytą kriterijų faktiškai atskaityta ilgalaikio materialiojo turto 
pirkimo (importo) PVM dalis (procentais). 

•   

       A6 laukelis 

•  Ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaitos metinės sumos tikslinimo 
laikotarpis (mėnesiais). 

  

       A7 laukelio pildymas 

• Materialiojo ilgalaikio turto PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga (metai ir 
mėnuo). 
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Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 

 Dalies „Turto PVM atskaitos  metinės tikslinimo 
sumos apskaičiavimas“  

    A8 laukelis  

• Praėjusiais kalendoriniais metais apskaičiuotas turto faktinio panaudojimo 
procentas, pagal kurį turi būti perskaičiuota šio turto metinė  pirkimo 
(importo) PVM atskaita. 

•  Kai: 

 - pirkimo PVM buvo paskirstytas pagal „pajamų“ kriterijų ir negauta subsidijų 
(dotacijų), – gali būti toks, koks nurodytas FR0516 11 laukelyje; 

 - pirkimo PVM buvo paskirstytas pagal kitą kriterijų, pvz., „ploto“, – 
nurodoma faktiškai panaudota apmokestinamai veiklai vykdyti pastato ploto 
dalis (procentais) ir apskaičiuojamas kaip faktinio šio pastato ploto, 
panaudoto PVM įstatymo 58 str. nurodytai veiklai, santykis su visu to 
pastato statinio plotu; 

 - fizinis asmuo, PVM mokėtojas, ilgalaikį materialųjį turtą ar jo dalį buvo 
deklaravęs AVMI, tačiau šį turtą faktiškai naudojo didesniu ar mažesniu 
procentu,  – nurodomas faktinis šio turto panaudojimas (procentais). 
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Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 

 A9 laukelis 

• Ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinė 

tikslinimo suma, kuri apskaičiuojama pagal: 

• į FR0516A priedo A9 laukelio preambulę įrašytą formulę: 

(A3/m x A6x(A5 – A8))/100.  

• Šioje formulėje: 

• m – tai visas turto PVM atskaitos  tikslinimo  laikotarpis 

(mėnesiais); 

• m – 120 (10 metų  x 12 mėn.), kai turto kodas 1 arba 11; 

• m – 60 (5 metai x 12 mėn.), kai turto kodas 2. 



41 

Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 

 A10 laukelis 

• Bendra ilgalaikio materialiojo turto PVM 
atskaitos metinė tikslinimo suma, kuri lygi visų 
A9 laukelio eilučių sumų sumai.  

• A10 laukelio suma turi būti įrašoma į metinės 
deklaracijos 20 laukelį, kai: 

• FR0516 ir  FR0516A priedą pateikia juridinis 
asmuo, PVM mokėtojas, arba 

• į 22 laukelį, kai FR0516 ir FR0516A priedą 
pateikia fizinis asmuo, PVM mokėtojas.  
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Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 

 5 pavyzdys  

 

     PVM deklaracijos ir jos priedo FR0516A pildymas 

• 2015 metais spalio mėnesį PVM mokėtojas už 900 000 Eur įsigijo 
naują administracinį pastatą, skirtą mišriai veiklai vykdyti. Pirkimo 
PVM sudarė 189 000 Eur. PVM mokėtojas kreipėsi į AVMI su 
prašymu leisti šio pastato pirkimo PVM atskaitos dalį apskaičiuoti 
pagal pastato ploto, skirto šiai veiklai vykdyti, santykį su visu pastato 
plotu, imant 2015 metų prognozuojamus rodiklius. Gavęs sutikimą iš 
AVMI, PVM mokėtojas apskaičiavo, kad pagal ploto kriterijų PVM 
apmokestinamai veiklai bus naudojama 70 proc. pastato ploto.  

• Į 2015 metų spalio mėnesį įtraukė į PVM atskaitą minėto pastato 
132 300 Eru pirkimo PVM sumos dalį (189 000 x 70 proc.).  

• Faktiškai 2015 metais šis pastatas buvo naudotas 62 proc.  
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Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 
  (tęsinys) 

• Į 2015 metų metinę PVM deklaraciją ir jos FR0516A priedą turi būti 
įrašoma:  

• A1 laukelis – 1 (ilgalaikio materialiojo turto (pastato) kodas);    

• A2 laukelis – 2015 10 (pastato įsigijimo ir PVM įtraukimo į PVM atskaitą 
data);  

• A3 laukelis – 189 000 (pastato pirkimo PVM suma);  

• A4 laukelis –  02 (taikytas PVM atskaitos kriterijus); 

• A5 laukelis – 70 (PVM atskaitos procentas taikytas  pastato įsigijimo 
momentu); 

• A6 laukelis – 3 (mėnesių skaičius, kurių 2015 metais tikslinama PVM 
atskaita); 

• A7 laukelis – 2025 09 (pastato PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio 
pabaiga); 

• A8 laukelis – 62 (PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas pagal faktiškus 
2015 metų rodiklius); 

• A9 laukelio suma – patikslinta metinė PVM atskaitos suma 378 Eur ((189 
000/120x3x(70-62))/100 

• Iš FR0516A priedo A9 laukelio suma (378 Eur) įrašoma į A10 laukelį ir 
įrašoma į 2015 metų metinės PVM deklaracijos 20 laukelį. 
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Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 

 6 pavyzdys:  

     PVM deklaracijos ir jos FR0516A priedo pildymas 

• Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, 2015 metų spalio mėnesį 
ekonominei veiklai vykdyti įsigijo pastatą, kurio vertė 500 000 Eur, 
105 000 Eur pirkimo PVM. PVM mokėtojas buvo nusprendęs, kad 
pastatą  naudos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai visą jo 
pirkimo PVM sumą (105 000 Eur) įtraukė į PVM atskaitą.  

• 2015 metais faktiškai šis pastatas buvo naudojamas mišriai veiklai 
vykdyti (dalis pastato buvo išnuomota asmenims, 
neįsiregistravusiems PVM mokėtojais. 

• Pagal 2015 metų faktinius rodiklius pajamų, gautų iš įstatymo 58 str. 
1 dalyje nurodytos veiklos, dalis bendrose pajamose iš bet kokio 
prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sudarė 80 proc.  
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Metinės PVM deklaracijos FR0516A priedo 

pildymas 

     (tęsinys) 

• Į 2015 metų metinę PVM deklaraciją ir jos FR0516A priedą turi būti 
įrašoma:  

• A1 laukelis – 1 (ilgalaikio materialiojo turto (pastato) kodas);    

• A2 laukelis – 2015 10 (pastato įsigijimo ir įtraukimo į PVM atskaitą data);  

• A3 laukelis – 105000 (pastato pirkimo PVM suma);  

• A4 laukelis – 01 (taikytas PVM atskaitos kriterijus); 

• A5 laukelis – 100 (PVM atskaitos procentas, taikytas  pastato įsigijimo 
momentu); 

• A6 laukelis – 3 (mėnesių skaičius, kurių 2015 metais tikslinama PVM 
atskaita); 

• A7 laukelis – 2025 09 (pastato PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio 
pabaiga); 

• A8 laukelis – 80 (PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas pagal faktiškus 
2015 metų rodiklius); 

• A9 laukelis – 525 (patikslinta metinė PVM atskaitos suma 
((105000/120x3x(100-80))/100; 

•  Iš FR0516A priedo A9 laukelio suma (525 Eur) turi būti įrašoma į A10 
laukelį ir turi būti įrašoma į metinės PVM deklaracijos 22 laukelį. 
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 Deklaracijos tikslinimas 
 

• Jeigu po užpildytos pirminės metinės PVM 
deklaracijos ir jos priedo pateikimo nustatoma, 
kad pateiktoje metinėje PVM deklaracijoje ar jos 
priede yra klaidų ar netikslumų, tuomet turi būti 
pateikta patikslinta visa tų pačių kalendorinių 
metų metinė PVM deklaracija ir jos priedas.  

• Pateiktoje patikslintoje metinėje PVM 
deklaracijoje ir jos priede turi būti nurodomi visi 
(t. y. ne tik tikslinamieji) deklaracijoje ar prieduose 
nurodytini duomenys.  
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Teisės aktai 

 

• Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo  66, 67 ir 87 straipsniai 

• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-05-06 
įsakymas Nr. V-140 „Dėl metinės pridėtinės vertės 
mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų 
FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių 
patvirtinimo“  

•  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-03-31 
įsakymas Nr. 1K-107 „Dėl subsidijų ar dotacijų sumos 
pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos 
atveju taisyklių ir atvejų patvirtinimo“  
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Valstybinės mokesčių inspekcijos 

seminarai  

Užsiregistruoti arba išsiregistruoti galima: 

 

• elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje 

https://www.vmi.lt/renginiai/   

• telefonu 1882  arba +370 5 255 3190.   

 

E. seminarų įrašai skelbiami Renginių sistemoje. 

 

 

 

https://www.vmi.lt/renginiai/
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Valstybinė mokesčių inspekcija  

primena, kad: 

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių 
klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, 
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu 
www.vmi.lt. 

Greičiausiai informatyvius atsakymus visais 
mokesčių klausimais gausite paskambinę 
telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. 

Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė 
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 
5 metus.  

http://www.vmi.lt/
http://vidinis.vmi.lt/lt/?itemId=10123547
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Dėkojame už dėmesį 

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško 

 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama 


