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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LITŲ PERSKAIČIAVIMO Į EURUS TEIKIANT PRAŠYMUS DĖL 
REGISTRAVIMOSI PVM MOKĖTOJAIS IR ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PVM 
TARIFO SCHEMA  
 

  
 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 

siekdama tinkamai pasirengti euro įvedimui bei apie tai informuoti mokesčių mokėtojus, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro 
įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos 
strategijos patvirtinimo“ patvirtintu Nacionalinio euro įvedimo planu, paaiškina, kaip 
apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 12, 15, 
40, 71, 711, 79, 80, 84 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatytos privalomo registravimosi 
PVM mokėtojais ribos po euro įvedimo. 

  
1. 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų  

paslaugų  atlygio sumos perskaičiavimas į eurus  pereinamuoju laikotarpiu.  
Nuo euro įvedimo dienos (2015-01-01) pagal PVM įstatymo 71 straipsnio nuostatas 

prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už vykdant 
ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas viršija 45 000 
eurų. (Iki 2014 m. gruodžio 31 dienos galioja 155 000 Lt (44 891 eurų) atlygio riba).  

 Skaičiuojant pereinamuoju laikotarpiu, t.y. 2015 metais, paskutiniųjų 12 mėnesių 
laikotarpiu gautą (gautiną) atlygį gali patekti ir atlygis, gautas (gautinas) už atitinkamus 
mėnesius iki euro įvedimo.   Todėl:  

  iki euro įvedimo kalendorinių mėnesių įeinančių į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį 
gautas (gautinas) atlygis litais turi būti perskaičiuojamas (konvertuojamas) į eurus pagal 
nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (t.y.  sumos litais į eurus  perskaičiuojamos 
atitinkamą sumą dalijant iš lito ir euro perskaičiavimo kurso – 3,45280). Perskaičiuota 
(konvertuota) į eurus  suma suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal 
matematinę apvalinimo taisyklę iki 2 skaitmenų po kablelio, t. y. euro cento tikslumu. Jeigu 
trečias skaičius po kablelio  mažesnis už 5, apvalinama į mažesnę pusę, jei lygus 5 ar didesnis 
už 5 – į didesnę);  

  prie šios  konvertuotos į eurus sumos yra pridedama po euro įvedimo dienos (2015-01-
01) kalendorinių mėnesių (įeinančių į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį) gautas (gautinas) 
atlygis eurais (gali būti imamas 2 skaitmenų po kablelio tikslumu);  

  Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės 
vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/keisti registrinius duomenis FR0388 2 versijos formoje 
(toliau - Prašymas), kuris siunčiamas per VMI prie FM portalo autorizuotų elektroninių paslaugų 
sritį Mano VMI, įteikiamas tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) 
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ar išsiunčiamas paštu AVMI,  reikalaujama nurodyti 12 paskutiniųjų mėnesių atlygio suma yra 
nurodoma eurais, t.y.  apskaičiuotoji atlygio bendra suma apvalinama iki sveiko skaičiaus ( 49 
centai ir mažiau yra atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi euru). 

 
2. Prekių įsigyjamų iš kitų valstybių narių vertės perskaičiavimas  į eurus 

pereinamuoju laikotarpiu. 
 
 Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) pagal PVM įstatymo 711 straipsnio nuostatas 

prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu visų asmens įsigytų iš kitų valstybių narių 
prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė 
(neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) 
praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ar einamaisiais kalendoriniais metais 
numatoma, kad iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių vertė viršys 14 000 eurų ribą. (Iki 2014 
m. gruodžio 31 dienos  galioja 35 000 Lt (10 137 eurų) riba). 

Asmenys iš kitų valstybių narių praėjusiais kalendoriniais metais, t.y. 2014 m., įsigytų 
prekių vertę litais turi perskaičiuoti (konvertuoti) į eurus pagal nustatytą euro ir lito 
perskaičiavimo kursą ir nurodyti Prašymo atitinkamame laukelyje. Pažymėtina, kad nuo euro 
įvedimo dienos (2015-01-01) Prašyme, praėjusiais ir einamaisiais kalendoriniais metais įsigytų iš 
kitų valstybių narių prekių vertė yra nurodoma eurais, t.y. apvalinama iki sveiko skaičiaus.                                 

Atkreiptinas dėmesys, kad iki euro įvedimo (iki 2014 m. gruodžio 31 dienos) prievolė 
registruotis PVM mokėtojų dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių atsiranda, jeigu įsigyjamų 
prekių vertė praėjusiais ar einamaisiais viršijo 35 000 Lt (perskaičiavus  (konvertavus) į eurus  
10 137 eurų).  Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. ši riba padidinta iki 14 000 eurų, tai  
pereinamuoju laikotarpiu, t.y.  2015 m., tuo atveju, jeigu įsigyjamų prekių vertė 2014 m. 
neviršijo  14 000 eurų ir nenumatoma 2015 m. įsigyti prekių iš kitų valstybių narių už didesnę 
negu 14 000 eurų sumą, asmenys, kurie yra įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo 
gali nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01), pateikti Prašymą išsiregistruoti iš PVM 
mokėtojų, jeigu jiems dėl prekių ir (ar) paslaugų tiekimo šalies teritorijoje neatsirado prievolė 
būti PVM mokėtojais.  

 
3. Nuotolinės prekybos būdu atgabentų prekių vertės perskaičiavimas į eurus 

pereinamuoju laikotarpiu. 
 
Įvedus eurą (nuo 2015-01-01) pasikeičia  privalomo užsienio asmenų registravimo PVM 

mokėtojais dėl nuotolinės prekybos riba.  Prievolė registruotis atsiranda, jeigu tiekiamų į 
Lietuvos Respubliką atgabentų prekių, kitų negu akcizais apmokestinamų, vertė (neįskaitant 
PVM) einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų ar praėjusiais kalendoriniais metais 
tokių prekių vertė viršijo 35 000 eurų. (Iki 2014 m. gruodžio 31 dienos atitinkamai galiojo 125 
000 Lt (36 203 eurų) riba).  

 Atkreiptinas dėmesys, kad nuostatos dėl per praėjusius kalendorinius metus 
atgabenamų prekių vertės (t.y. dėl 35 000 eurų ribos) yra taikomos nuo 2016 m. sausio 1 
dienos. Todėl 2015 metais prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda, jeigu 2014 m. 
nuotoliniu būdu patiektų prekių vertė viršija 125 000 Lt, t.y. perskaičiavus  (konvertavus) į 
eurus viršija 36 203 eurų, ar einamaisiais kalendoriniais metais (2015 m.) numato, kad 
nuotoliniu būdu patiektų prekių vertė viršys 35 000 eurų.  

Nuo euro įvedimo dienos (2015-01-01) Prašyme, nuotoliniu būdu patiektų prekių vertė 
praėjusiais ir einamaisiais kalendoriniais metais nurodoma eurais, t.y. apvalinama iki sveiko 
skaičiaus.  

                      
4. Fizinių asmenų, kurie registruojasi Ūkininkais, kuriems taikoma 

kompensacinio PVM tarifo schema,  Prašymo formoje deklaruojamų sumų perskaičiavimas į 
eurus. 

 Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) fiziniai asmenys, kurie registruojasi 
Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, apskaičiuodami ir 
perskaičiuodami (konvertuodami) iš litų į eurus 12 paskutiniųjų mėnesių atlygį už vykdant 
ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas,  o taip pat iš 
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kitų valstybių narių 2014 m. įsigyjamų prekių vertę turi vadovautis šio rašto 1 ir 2 punktų 
nuostatomis.  

 Įvedus eurą  teikiamo Prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio 
pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, /išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma 
kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema REG815 formoje 12 paskutiniųjų 
mėnesių atlygis, o taip pat ir iš kitų valstybių narių praėjusiais ir kalendoriniais metais įsigytų 
prekių vertė, yra nurodomi eurais, t.y. apvalinama iki sveiko skaičiaus.   

 
 
 

Viršininko pavaduotojas,  
atliekantis viršininko funkcijas      Dainoras Bradauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


