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DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 
216 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 96 STRAIPSNIO  
TAIKYMO“ PAKEITIMO ĮSAKYMO 
 
 

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau 
― VMI prie FM), informuoja apie 2015 rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro 
įsakymą Nr. 1K-273 „Dėl finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 216 „Dėl Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo“ pakeitimo“ (toliau 
Įsakymas), kuris įsigaliojo 2015 m. rugpjūčio 25 d. Pagal šio įsakymo 1 punkto nuostatas: 

 
„Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 96 

straipsnio 1 dalyje nurodytu prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atveju prekių tiekėjo (paslaugų 
teikėjo) išrašytame apskaitos dokumente apskaičiuota PVM suma visais atvejais PVM mokėtojo, 
kuriam dokumentas išrašomas (t.y. <...> apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo, kurio 
užsakymu atliekami statybos darbai, įskaitant atvejus, kai tiekiamos prekės (kilnojamieji pagal 
prigimtį daiktai), kurios instaliuojamos (montuojamos) statinyje, kuriame atliekami statybos 
darbai, ir po tokio instaliavimo (montavimo) tampa neatsiejama statinio dalimi, jeigu tokios 
prekės yra tiekiamos pagal vieną sutartį kartu su atitinkamais instaliavimo (montavimo) ir 
(arba) kitais statybos darbais, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 
straipsnio 15 dalyje), išskaitoma ir sumokama į biudžetą laikantis PVM įstatymo 96 straipsnio 3 
dalies nuostatų“. 

 
Vadinasi, atvirkštinis PVM mechanizmas nuo 2015 m. rugpjūčio 25 d. taikomas ne tik 

statybos darbų, bet ir tiekiamų prekių (kilnojamųjų pagal prigimtį daiktų), kurios 
instaliuojamos (montuojamos) statinyje, kuriame atliekami statybos darbai, ir po tokio 
instaliavimo (montavimo) tampa neatsiejama statinio dalimi, atžvilgiu, jeigu tokios prekės 
tiekiamos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui pagal vieną sutartį kartu su atitinkamais 
instaliavimo (montavimo) ir (arba) kitais statybos darbais, kaip jie apibrėžti Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje. 

 
Iki šio Įsakymo įsigaliojimo atvirkštinis PVM apmokestinimo mechanizmas pagal PVM 

įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, buvo taikomas tik PVM įstatymo 7 str. 4 
punkte numatytų statybos darbų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 
straipsnio 15 dalyje, atžvilgiu, o prekių tiekimo atveju atvirkštinis PVM apmokestinimas nebuvo 
taikomas. 
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