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Pagrindinės sąvokos: pirkimo PVM atskaita – tai PVM sumos už įsigytas prekes ar gautas 
paslaugas dalies buhalterinis (aritmetinis) atskyrimas.  

Ūkinės operacijos turinys – konkretūs ekonominiai-ūkiniai ar gamybiniai ūkio subjekto 
veiksmai, kuriuos atlikus pasikeičia turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydis ir struk-
tūra.  
Keywords: Input VAT deduction is the bookkeeping (arithmetic) separation of part of the VAT 
sum for goods acquired or services received. 

The scope of the economic operation is the specific economic-business or production 
actions of the business entity, after performance of which the size and structure of the 
assets, equity or liabilities are subject to change. 
 

S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje analizuojami šiandien ypač aktualūs teoriniai ir praktiniai klausimai, kylan-
tys pirkimo PVM atskaitos srityje ir aktualūs visiems mokestinių-teisinių santykių dalyviams. 
Trumpai apžvelgiamos PVM atsiradimo istorinės prielaidos. Analizuojami atskiri šiuo metu 
Lietuvoje galiojantys norminiai aktai, reglamentuojantys pirkimo PVM atskaitos pagrindus, 
buhalterinės apskaitos dokumentų juridinę galią. Sprendžiamos esminės praktinės problemos, 
nagrinėjant atskirus atvejus, kai apskaitos dokumentas formaliai atitinka įstatymų reikala-
vimus, tačiau juridinės galios neturi, aptariami esminiai Lietuvoje galiojančių įstatymų reikala-
vimai, keliami apskaitos dokumentų rekvizitams, gilinamasi į kiekvieno atskiro rekvizito 
reikšmę, galiojimo sąlygas. Nustatomi esminiai šiuo metu Lietuvoje galiojančių įstatymų at-
skirų nuostatų prieštaravimai ir neapibrėžtumai. Straipsnyje lyginami atskiri mokestiniai-tei-
siniai terminai, analizuojama jų lingvistinė, teisinė prasmė ir reikšmė bendroje finansinės ap-
skaitos sistemoje. Bandoma nuodugniau pažvelgti į atskirų terminų ir finansinių-teisinių są-
vokų turinį ir taikant sisteminės analizės, sąvokų interpretacijos, gramatinio–loginio, prakti-
nės analizės ir norminių aktų analizės metodus suformuluojamos pirkimo PVM atskaitos ir 
ūkinės operacijos turinio sąvokos. Nustatomos sąlygos, kada apskaitos dokumentas laikyti-
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nas turinčiu juridinę galią ir kada ne, ir šiuo pagrindu formuluojamos rekomendacijos, leidžian-
čios mokesčių mokėtojui atskaityti pirkimo PVM, o mokesčio administratoriui suteikiančios 
galimybę efektyviau administruoti šią sudėtingą PVM atskaitos procedūrą.  

Straipsnis parengtas analizuojant bei apibendrinant Lietuvos mokesčių teisės aktų ir 
finansų teisės aktų nuostatas, užsienio šalių ir Lietuvos autorių ir mokesčių teisės specia-
listų, nagrinėjusių straipsnyje keliamas problemas, nuomones.  
 

Áþanga 
 
Sakoma, kad trys ið keturiø mokesèiams skirtø klausimø, kuriuos mëgina iðsiaiðkinti ne 

tik praktikai, bet ir mokslininkai, yra susijæ su pridëtinës vertës mokesèiu. Lietuvoje kasmet 
kyla daug ginèø ir nesutarimø tarp mokesèius administruojanèiø pareigûnø ir mokesèiø mo-
këtojø bûtent dël PVM apskaièiavimo ir ðio mokesèio atskaitos. Ðiuo metu Lietuvos mokes-
èiø politikoje daug nesklandumø, susiklostanèiø PVM atskaitos teisinio reglamentavimo sri-
tyje. Literatûros mokesèiø klausimais iðleista nemaþai, taèiau PVM atskaitos procesas ir su 
ðiuo procesu susijæ klausimai neanalizuoti visiðkai, net ir glaustas ðio reiðkinio tyrimas Lietu-
voje neatliktas. Todël teisës normos, reglamentuojanèios PVM atskaitos procesinius klausi-
mus, praktikoje aiðkinamos ir taikomos skirtingai. Tiek norminëje paèiø mokesèiø, tiek jø 
administravimo bazëse ypaè daug dëmesio turëtø bûti skiriama PVM atskaitos proceso, kaip 
ypaè reikðmingo mokestinio-teisinio reiðkinio Lietuvoje, ávardijimui ir tiksliam ðio reiðkinio 
terminø suformulavimui, santykiø, kylanèiø tarp mokesèio administratoriaus ir mokesèiø mo-
këtojo atskaitant PVM, tyrimui, nes dauguma apibendrinamøjø iðvadø daroma vadovaujantis 
ne autoritetinga mokslininkø nuomone, o teisës aktø, reglamentuojanèiø PVM atskaitos pro-
cesà, praktine analize. 

Ðio mokslinio straipsnio tyrimo objektas yra PVM atskaitos samprata, atvejai, kai PVM 
atskaita galima ir kai negalima, ûkinës operacijos turinio samprata ir ðios sampratos átaka 
PVM atskaitos procesui. 

 
Pridëtinës vertës mokesèio ávedimas Lietuvoje 

 
Pridëtinës vertës mokestá 1954 m. ávedë M. Lore. Jis nagrinëjo aktualius Prancûzijos 

mokesèiø sistemos klausimus. M. Lore pirmasis apraðë ðio mokesèio veikimo schemà ir pa-
siûlë já ávesti vietoj tuo metu buvusio apyvartos mokesèio, siekiant paðalinti ðiam mokesèiui 
bûdingà „kaskadiná efektà“. M. Lore savo teorijoje nurodë, kad PVM tarifas turëtø bûti taiko-
mas bendrajai prekës ar paslaugos vertei, akumuliuotai visose ankstesnëse prekiø judëjimo 
stadijose [1, p. 69]. Be PVM, istorijoje nëra þinoma kito atvejo, kai teoriðkai sukurtas mokes-
tis taip greitai bûtø ágyvendintas praktikoje ir daugelyje ðaliø taptø vartojimo mokesèiu [2, p. 
29]. Prie PVM paplitimo daugiausiai prisidëjo Europos Ekonominës Bendrijos (EEB) 1967 m. 
balandþio mënesá priimtos Pirmoji ir Treèioji direktyvos, pagal kurias EEB ðalys privalëjo 
ávesti PVM kaip pagrindiná netiesioginá mokestá. Prancûzijoje ðis mokestis galutinai buvo 
ávestas tik 1968 m., o vëliau sparèiai paplito kitose ðalyse. Vokietija tapo antràja ðalimi, ku-
rioje buvo ávestas PVM. Daugelis ðaliø ðá mokestá ávedë palyginti neseniai, pavyzdþiui, Veng-
rijoje jis ávestas dar komunistinës santvarkos sàlygomis – 1988 m., Japonijoje – 1989, Èeki-
joje, Slovakijoje, Estijoje, Latvijoje – 1993 metais.  

Lietuvos Respublikos Seimas 1993 m. gruodþio 22 d. priëmë Pridëtosios vertës mo-
kesèio ástatymà, kuris vëliau pervadintas á Pridëtinës vertës mokesèio ástatymà. Ðis ástatymas 
Lietuvoje ásigaliojo 1994 m. geguþës 1 d. ir pakeitë iki tol galiojusá bendràjá akcizà [3, p. 2]. 
Lietuvos teisinëje mokesèiø sistemoje PVM ástatymas buvo taisytas daugiau kaip tris ðimtus 
kartø, ir nors didþioji dalis klausimø buvo iðspræsta, daugelis jø liko problemiðki, ne iki galo 
apibrëþti, o tai sudaro prielaidas atsirasti vis naujiems ir tobulesniems piktnaudþiavimo at-
vejams.  
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Per pirmuosius ketverius PVM ástatymo Lietuvoje galiojimo metus (1995–1998 m.) ða-
lies biudþeto pajamas ið esmës sudarë netiesioginiø mokesèiø ámokos, kuriø 70 proc. buvo 
PVM. Spartaus ðio mokesèio áplaukø didëjimo prieþastis buvo PVM lengvatø panaikinimas ir 
PVM tarifo lietuviðkoms maisto prekëms padvigubinimas (nuo 9 iki 18 proc.) [4, p. 6–7]. 
Lietuvoje ðio mokesèio ávedimà lëmë du veiksniai: pagrindinës gyventojø grupës pragyve-
nimo lygis (matuojamas pajamø dydþiu, tenkanèiu vienam gyventojui) ir susiformavæ ðio 
mokesèio vertinimo stereotipai (atsiþvelgiant á uþdavinius, kuriuos kelia rinkos ekonomika 
apmokestinimui) [5]. 

PVM – tai netiesioginis bendrasis vartojimo mokestis, kuriuo ið esmës apmokestinama 
visa prekiø tiekimo ar paslaugø teikimo metu sukurta pridedamoji vertë, taip pat importuo-
jamos prekës ir paslaugos. Kaip teigia rusø autorius N. N. Tiutiuriukovas, PVM ávedamas 
kiekvienoje gamybos bei prekybos pakopoje ir gyvuoja tol, kol pasiekia galutiná vartotojà – 
tikràjá PVM mokëtojà [6, p. 29].  

Mokesèiø specialistas A. V. Brizgalinas nurodo, kad ðio mokesèio apmokestinamoji 
bazë nesutampa su apmokestinimo objektu, nes jà sudaro mokesèio objektas, bûsimo mo-
kesèio objektas (avansas) ir kitos lëðos, kuriø gavimas susijæs su PVM mokëjimu [7, p. 535].  

PVM yra populiarus, nes atitinka keturis esminius apmokestinimo principus: teisin-
gumà, ekonominá efektyvumà, administravimo paprastumà, mokestiniø áplaukø produkty-
vumà ir elastingumà [8, p. 11–15], be to, yra glaudþiai susijæs su vartojimu, todël priimtinas 
politiðkai ir maþiau atkreipia visuomenës dëmesá, nes apmokestinimo bazë palyginti nekon-
centruota [9, p. 37]. 

 
PVM atskaitos samprata, probleminiai aspektai 

 
Ðiuo metu Lietuvoje ypaè aktuali problema – pirkimo (importo) PVM atskaita, kuri lai-

kytina sudëtine bendros finansø apskaitos dalimi ir vadintina universalia, tarptautine verslo 
kalba, tuo pabrëþiant jos svarbà ðalies mokestiniuose-teisiniuose procesuose [10; 2, p. 6]. 
Teisë á PVM atskaità yra PVM mechanizmo pagrindas, sudarantis sàlygas surinkti mokestá 
dalimis per ávairias gamybos ir iðplatinimo stadijas. 

Tam, kad iðsamiai iðnagrinëtume pirkimo PVM atskaitos svarbiausias problemas, ban-
dykime panagrinëti, kà reiðkia þodis „atskaita“ lingvistine prasme. 

„Dabartinës lietuviø kalbos þodynas“ nurodo, kad þodis atskaita – tai atskaitymas, 
matuojamo dydþio ávertinimas; atskaitymas – atskaitomoji suma; atskaityti – atskirti, palikti 
kieno nors naudai iðmokamosios pinigø sumos dalá [11, p. 58]. „Teisiniø terminø þodyne“ 
teigiama, kad atskaitymai gali bûti amortizaciniai, ið pelno ir buhalteriniai [12, p. 21]. 

Teisine prasme, pagal PVM ástatymo, galiojanèio nuo 2002 m. liepos 1 d., 2 straipsná 
PVM atskaita – tai pirkimo ir (arba) importo PVM dalis. Pirkimo PVM – tai PVM suma, sumo-
këta arba priklausanti sumokëti uþ ásigytas prekes arba paslaugas, taip pat PVM suma, ap-
skaièiuota uþ pasigamintà ilgalaiká materialøjá turtà [13].  

Apibendrinant anksèiau iðdëstytus teiginius, darytina iðvada, kad pirkimo PVM atskaita 
– tai PVM sumos uþ ásigytas prekes ar gautas paslaugas dalies buhalterinis (aritmetinis) at-
skyrimas. 

Iðsiaiðkinæ, kas yra pirkimo PVM atskaita, glaustai paanalizuokime ástatymo nustatytas 
sàlygas, kurioms esant minima atskaita yra galima ir kada ne. 

Teisæ atskaityti sumokëtà pirkimo ar importo PVM turi tik kaip PVM mokëtojai ásiregist-
ravæ apmokestinamieji asmenys. Asmuo, nors ir vykdantis ekonominæ veiklà, bet nesantis 
PVM mokëtoju, PVM mokëjimo atþvilgiu tampa galutiniu vartotoju, todël tokio asmens su-
mokëtas (mokëtinas) tiekëjui ásigytø prekiø ar paslaugø pirkimo PVM bei á muitinës sàskaità 
sumokëtas importuotø prekiø importo PVM jam nekompensuojamas, t. y. jis neturi teisës á 
PVM atskaità. Paþymëtina ir tai, kad kaip PVM mokëtojas áregistruotas ûkio subjektas gali at-
skaityti pirkimo ar importo PVM tik tuo atveju, jei ásigytos prekës ir paslaugos yra skirtos 
PVM apmokestinamø prekiø tiekimui ir paslaugø teikimui. PVM apmokestinamø prekiø (pa-
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slaugø) tiekimu laikomas prekiø ir paslaugø, apmokestinamø standartiniu 18 procentø PVM 
tarifu ir lengvatiniais 9 procentø ir 5 procentø bei nuliniu PVM tarifu, tiekimas. Todël nes-
varbu, kokio dydþio PVM mokëtojui priklauso apskaièiuoti uþ savo tiekiamas PVM prekes ar 
teikiamas paslaugas, mokëtojas turi teisæ átraukti á PVM atskaità ðiai PVM apmokestinamai 
veiklai ásigytø prekiø ir paslaugø visà pirkimo ar importo PVM sumà. Taip pat pirkimo ar im-
porto PVM galima atskaityti, jeigu ásigytos prekës ar gautos paslaugos yra skirtos prekëms 
tiekti ar paslaugoms teikti uþ ðalies teritorijos ribø, kai toks prekiø tiekimas ar paslaugø tei-
kimas bûtø apmokestinamas PVM, jeigu jis vyktø ðalies teritorijoje.  

PVM ástatymo 64 straipsnyje nurodyta, kad pirkimo PVM gali bûti átraukiamas á PVM at-
skaità tik tuo atveju, jeigu PVM mokëtojas turi PVM sàskaità-faktûrà arba kità ðiame ástatyme 
nurodytà apskaitos dokumentà, kuris nustatyta tvarka gali arba turi bûti naudojamas prekiø 
tiekimui ir arba paslaugø teikimui arba avansui áforminti. Turimame apskaitos dokumente 
PVM suma turi bûti iðskirta, o PVM mokëtojas nurodytas kaip prekiø ir (arba) paslaugø pir-
këjas, jeigu ðiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Turimas apskaitos dokumentas privalo tu-
rëti visus ðio ástatymo ir kitø teisës aktø reikalaujamus rekvizitus, o ðio dokumento blankas 
turi bûti prekiø tiekëjo (paslaugø teikëjo) ásigytas teisës aktø nustatyta tvarka ir atitikti teisës 
aktø reikalavimus, keliamus ðiam blankui. Pagal PVM ástatymo 80 straipsná PVM sàskaita-
faktûra privalo turëti visus buhalterinæ apskaità reglamentuojanèiø ástatymø nustatytus pri-
valomus apskaitos dokumento rekvizitus. PVM sàskaitoje-faktûroje privalo bûti nurodyta: 
prekiø tiekëjo ar paslaugø teikëjo kodas arba asmens kodas (jeigu tai fizinis asmuo), prekiø 
tiekëjo ar paslaugø teikëjo PVM mokëtojo kodas, prekiø arba paslaugø pirkëjo (kliento) pa-
vadinimas ir kodas arba vardas, pavardë ir asmens kodas (jeigu tai fizinis asmuo), tiekiamø 
prekiø arba teikiamø paslaugø pavadinimas, tiekiamø prekiø arba teikiamø paslaugø apmo-
kestinamoji vertë, PVM tarifas (tarifai), PVM suma, kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybës ar 
jos ágaliotos institucijos nustatyti papildomi rekvizitai [13]. 

Apskaitos dokumentø juridinæ galià reglamentuoja bei privalomus apskaitos doku-
mentø rekvizitus nustato Buhalterinës apskaitos ástatymo, galiojanèio nuo 2002 m. sausio 1 
d., 13 straipsnis, kuriame nurodyta, kad áraðai apskaitos registruose daromi tik pagal ap-
skaitos dokumentus, turinèius ðio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus rekvizitus: apskaitos do-
kumento pavadinimas; ûkio subjekto, suraðiusio apskaitos dokumentà, pavadinimas, kodas; 
apskaitos dokumento data; ûkinës operacijos arba ûkinio ávykio turinys; ûkinës operacijos 
arba ûkinio ávykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine iðraiðka. Jeigu ûkinës operacijos 
arba ûkinio ávykio rezultatas nurodomas kiekybine iðraiðka, turi bûti nurodyti mato vienetai; 
asmens(-ø), kuris(-ie) turi teisæ suraðyti ir pasiraðyti arba tik pasiraðyti apskaitos dokumen-
tus, vardas(-ai) arba pirmoji(-osios) vardo(-ø) raidë(-ës), pavardë(-ës), paraðas(-ai) ir parei-
gos. Mokesèiø apskaitos dokumentø reikalavimus, taip pat ðiø dokumentø gaminimo ir plati-
nimo tvarkà, nustato Vyriausybë. Todël specialus apskaitos dokumentas, kuriame nëra visø 
privalomø bei papildomø privalomø rekvizitø arba jei jis suraðytas ne ant Vyriausybës nu-
statyta tvarka ásigyto blanko, juridinës galios neturi ir daryti áraðus remiantis juridinës galios 
neturinèiu dokumentu buhalterinëje apskaitoje negalima [14]. 

Apibendrinant anksèiau iðdëstytas ástatymø nuostatas, atrodytø, lyg ir viskas aiðku, – 
pirkimo PVM atskaityti galima, jei pirkëjas turi pardavëjo – PVM mokëtojo – iðraðytà PVM sà-
skaità-faktûrà, kurioje yra nurodyti visi ástatymo reikalaujami rekvizitai ir kurios blankas ási-
gytas Vyriausybës nustatyta tvarka. Taèiau iðsamiau ásigilinus á visà ðá mokestiná-teisiná pro-
cesà vis dëlto kyla keletas klausimø:  

1. ar galima atskaityti pirkimo PVM, jei asmuo, iðraðæs PVM sàskaità-faktûrà, buvo 
ásteigtas ir (ar) áregistruotas kaip PVM mokëtojas panaudojus suklastotus doku-
mentus, áskaitant atvejus, kai panaudojami pamesti ar kitaip prarasti asmens doku-
mentai? 

2. ar galima atskaityti pirkimo PVM, jei asmuo, iðraðæs PVM sàskaità-faktûrà, ásteigtas 
ar áregistruotas kaip PVM mokëtojas pasinaudojant statytiniais asmenimis, áskaitant 
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ámones, kuriø savininkai ar vadovai patvirtina, kad nieko neþino apie tikràjà ámonës 
veiklà? 

3. ar galima atskaityti pirkimo PVM, jei asmuo, iðraðæs PVM sàskaità-faktûrà, neteikia 
PVM deklaracijø arba deklaruoja, kad veiklos nevykdo, taèiau ið tikrøjø veikla vyk-
doma? 

4. ar galima atskaityti pirkimo PVM, jei asmuo, iðraðæs PVM sàskaità-faktûrà, ásteigtas, 
kaip PVM mokëtojas áregistruotas ir naudojamas visuomenei prieðiðkais interesais, 
vykdo kitokià, negu nurodyta steigimo dokumentuose, veiklà ar naudojamas kaip 
priedanga neteisëtai veiklai vykdyti? 

5. ar galima atskaityti pirkimo PVM, jei asmuo, iðraðæs PVM sàskaità-faktûrà, dël kurio 
vykdytø sandoriø ar neteisëtos veiklos, susijusios su apgaulës bûdu susigràþintu ar 
á biudþetà nesumokëtu PVM, iðkelta baudþiamoji byla? 

Á visus iðkeltus klausimus yra vienas kategoriðkas atsakymas – ne, pagal anksèiau nu-
rodytø ûkio subjektø iðraðytas PVM sàskaitas-faktûras pirkimo PVM atskaita negalima, nes 
laikytina, kad tokio asmens iðraðytoje PVM sàskaitoje-faktûroje neteisingai nurodytas as-
mens, atsakingo uþ ûkinës operacijos teisingà áforminimà, vardas, pavardë, pareigos ir pa-
raðas arba neteisingas ûkinës operacijos turinys. 

Daþnas mokesèiø mokëtojas á PVM atskaità áskaito pirkimo PVM sumas, iðskirtas PVM 
sàskaitose-faktûrose, kuriose nurodyti visi ástatymo reikalaujami rekvizitai, taèiau problema 
ta, kad daþnai vienas ar keli rekvizitai bûna tik formaliai nurodyti apskaitos dokumente, o ið 
tiesø jie bûna neteisingi. Todël apskaitos dokumentø rekvizitai, kaip ástatymo nustatyti pri-
valomi tam tikrø dokumentø turinio elementai, kuriø nesant dokumentai negalioja, turi bûti 
ne tik formaliai nurodyti apskaitos dokumente, bet ir turi bûti tikri. Buhalterinës apskaitos 
ástatymo nustatyti privalomi rekvizitai reiðkia, kad bûtent apskaitos dokumente nurodytas 
subjektas dokumente nurodytomis sàlygomis atliko ûkinæ operacijà ir dokumentà suraðæs ir 
pasiraðæs asmuo yra tas pats asmuo, bei jis yra ágaliotas pasiraðyti apskaitos dokumentà, 
todël nepakanka, kad apskaitos dokumentas bûtø suraðytas ant nustatyta tvarka iðduoto 
blanko, bet turi bûti ið tikrøjø, apskaitos dokumente nurodytomis sàlygomis, ávykusi ûkinë 
operacija. Vien formalus bûtinø rekvizitø viseto buvimas apskaitos dokumente nëra pakan-
kamas pagrindas toká dokumentà laikyti turinèiu juridinæ galià. 

Vertinant mokestinius-teisinius santykius, reguliuojanèius teisës normø turiná loginiu ir 
teleologiniu aspektais, yra pagrindas pripaþinti, jog ðios normos reguliuoja teisëtà ûkio sub-
jektø veiklà ir nustato tokios veiklos pagrindu iðraðomø apskaitos dokumentø, ið kuriø susi-
formuoja teisës ir pareigos vykdant vieðàsias prievoles, reikalavimus, todël tai, jog neteisë-
toje veikloje nors vienas ið ûkiniø santykiø dalyviø laikësi visø formaliø, ástatymø nustatytø 
apskaitos dokumentø ásigijimo ir jø rekvizitø reikalavimø, nesukuria teisiø, tapaèiø kylan-
èioms ið sàþiningos ir teisëtos veiklos. Todël mokesèiø teisës aktuose vartojama sàvoka „ju-
ridinæ galià turinèiuose“ vertintina kaip teisinë kategorija, nustatanti ne tik formaliuosius rei-
kalavimus (formalusis rekvizitø áraðymas), bet ir turinio, kaip objektyviai egzistuojanèios juri-
diniø faktø visumos, reikalavimus [15]. 

Kiekvienam mokesèiø mokëtojui nustatoma pareiga PVM apskaièiuoti tik pagal juridinæ 
galià turinèius apskaitos dokumentus, o tai, ar dokumentai turi juridinæ galià, ar jos neturi, 
daro átakà mokesèiø mokëtojo mokestinës prievolës valstybei dydþiui, todël mokesèiø mo-
këtojo teisës ir pareigos dël pardavëjo tinkamo mokesèiø ástatymø reikalavimø atliekant ûki-
nes operacijas vykdymo kontrolës iðplaukia ne ið imperatyvia forma ástatyme átvirtintos to-
kios prievolës, o ið ástatymo nustatytø mokesèiø mokëtojo teisiø vykdant mokestines prie-
voles valstybei turinio ir tiesiogiai priklauso nuo ûkiniø operacijø partnerio veiklos teisëtumo.  

Mokesèiø mokëtojas turi galimybæ pasirinkti, ar nesiëmus visø priemoniø uþtikrinant 
kitos sandorio ðalies veiksmø teisëtumà rizikuoti ámokø biudþetui dydþiu, kuris priklauso nuo 
anksèiau minëtø ástatymø apibrëþtø juridinæ reikðmæ turinèiø faktø, ar teisëtomis priemonë-
mis paðalinti bet kokias prielaidas apgaulingiems komercijos partnerio veiksmams, kartu ga-
rantuojant efektyviausià savo prievoliø valstybei vykdymà. 
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Taèiau daþnam mokesèiø mokëtojui kyla klausimas, kokius konkreèius veiksmus mo-
kesèiø mokëtojas turëtø atlikti, norëdamas ásitikinti ûkiniø operacijø partnerio veiklos teisë-
tumu? Apibendrinant Vyriausiojo administracinio teismo praktikà darytina iðvada, kad mo-
kesèiø mokëtojas, prieð sudarydamas konkreèius sandorius, turëtø patikrinti ûkinës opera-
cijos partnerio asmens tapatybæ, t. y. ar tikrai prisistatæs konkreèiu ûkio subjektu asmuo yra 
tas pats asmuo, ar minëtas asmuo turi teisæ iðraðyti ir pasiraðyti apskaitos dokumentus, t. y. 
ar minëtas asmuo turi ágaliojimà (prokûrà) atstovauti tam tikram ûkio subjektui, ar dirba 
konkreèioje ámonëje. Praktika rodo, kad minëtø prevenciniø veiksmø nepakanka norint ásiti-
kinti ûkiniø operacijø partnerio veiklos teisëtumu, todël mokesèiø mokëtojui taip pat pravartu 
þinoti, ar ûkinës operacijos partneris turi apskaitos dokumente nurodytø prekiø ásigijimo do-
kumentus, bei svarbu pasitikrinti, ar ûkio subjektas ásteigtas teisëtai. Visi ðie iðvardyti veiks-
mai turëtø padëti mokesèiø mokëtojui apsisaugoti nuo nesàþiningø komerciniø partneriø 
veikø ir iðvengti mokestinës atsakomybës.  

Ðiuo metu vienas ið daugiausiai diskusijø sukelianèiø apskaitos dokumento rekvizitø 
yra ûkinës operacijos turinys. Ir nors, kaip anksèiau minëta, mokesèius reglamentuojantys 
ástatymai jau ne kartà buvo keisti, taèiau jie vis tiek vis dar painûs ir neiðsamûs, nes, kaip 
matyti ið anksèiau iðdëstytø ástatymø nuostatø, tam, kad apskaitos dokumentas turëtø juri-
dinæ galià, jame privalo bûti nurodytas rekvizitø visetas, á kurá áeina ir ûkinës operacijos turi-
nys, taèiau në vienas ástatymas Lietuvoje neávardija tokio mokestinio-teisinio reiðkinio kaip 
„ûkinës operacijos turinys“, todël kyla klausimas, kas gi yra ûkinës operacijos turinys ir kas já 
sudaro? Atsakymo nerasime në viename norminiame akte, todël taikydami gramatiná-loginá ir 
praktinës analizës metodus bandysime atsakyti á ðá klausimà.  

Rusø autoriai V. Gurejevas ir D. Vinickis nurodo, kad ûkines operacijas paprastai su-
daro daugelis aktyviø gamybiniø ar kitokiø ûkinio pobûdþio veiksmø [16; 95 p.]. 

„Dabartinës lietuviø kalbos þodynas“ nurodo, kad þodis turinys reiðkia reikalo ar reiðki-
nio esmæ, pagrindinæ mintá, temà, pagrindinæ prasmæ, þodis ūkinis – tai ekonominis, skirtas 
ûkio reikalams, o operacija – proceso baigtinë dalis, veiksmas [11; 863, 869, 461 p.] „Teisi-
niø terminø þodyne“ nurodyta, kad operacija gali bûti atsiskaitomoji, bankinë, kasos, nepre-
kinë ir piniginë [12, p. 106].  

Pagal Buhalterinës apskaitos ástatymo 2 straipsná ûkinë operacija – ûkio subjekto 
veikla, keièianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo bei ásipareigojimø dydá ir (arba) struktûrà 
[14].  

Gramatiðkai-logiðkai apibendrinus anksèiau iðdëstytas nuostatas, darytina iðvada, kad 
ûkinës operacijos turinys – konkretûs ekonominiai-ûkiniai ar gamybiniai ûkio subjekto 
veiksmai, kuriuos atlikus pasikeièia turto, nuosavo kapitalo ar ásipareigojimø dydis ir struk-
tûra.  

Ðioje straipsnio dalyje darytina iðvada, jog tam, kad apskaitos dokumentas turëtø juri-
dinæ galià, pagal jame iðdëstytø rekvizitø visetà turi bûti aiðku, kokiomis sàlygomis ir kokia 
konkreèiai ûkinë operacija – kokie konkretûs ekonominiai-ûkiniai ar gamybiniai veiksmai ir 
tarp kokiø ûkio subjektø buvo atlikti, nes kiekvieno apskaitos dokumento rekvizito paskirtis 
yra atspindëti ávykusias ûkines operacijas ir jø turiná. 

 
 

Iðvados 
 
1. Pirkimo PVM atskaita – tai PVM sumos uþ ásigytas prekes ar gautas paslaugas da-

lies buhalterinis (aritmetinis) atskyrimas.  
2. PVM atskaita negalima: 
– kai PVM sàskaità-faktûrà iðraðo asmuo, kuris ásteigtas ir (ar) áregistruotas kaip PVM 

mokëtojas, panaudojus suklastotus dokumentus, áskaitant atvejus, kai panaudojami 
pamesti ar kitaip prarasti asmens dokumentai; 
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– kai apskaitos dokumentà iðraðo asmuo, ásteigtas ar áregistruotas kaip PVM mokëto-
jas, pasinaudojant statytiniais asmenimis, áskaitant ámones, kuriø savininkai ar vado-
vai patvirtina, kad nieko neþino apie tikràjà ámonës veiklà;  

– kai asmenys neteikia PVM deklaracijø arba deklaruojantys, kad veiklos nevykdo, ta-
èiau ið tikrøjø veikla vykdoma, arba asmuo, kuris ásteigtas kaip áregistruotas PVM 
mokëtojas ir naudojamas visuomenei prieðiðkais interesais, vykdo kitokià, negu stei-
gimo dokumentuose nurodyta, veiklà ar naudojamas kaip priedanga neteisëtai veik-
lai vykdyti; 

– kai asmuo, dël kurio vykdytø sandoriø ar neteisëtos veiklos, susijusios su apgaulës 
bûdu susigràþintu ar á biudþetà nesumokëtu PVM, iðkelta baudþiamoji byla.  

Iðvardytø asmenø iðraðyti apskaitos dokumentai neturi juridinës galios, nes laikytina, 
kad ûkinës operacijos tarp tokiø ûkio subjektø, kokie nurodyti apskaitos dokumentuose, 
neávyko. 

3. Apskaitos dokumentø rekvizitai, kaip ástatymo nustatyti privalomi tam tikrø doku-
mentø turinio elementai, kuriø nesant dokumentai negalioja, turi bûti ne tik formaliai nurodyti 
apskaitos dokumente, bet ir turi bûti tikri. 

4. Nepakanka, kad apskaitos dokumentas bûtø suraðytas ant nustatyta tvarka iðduoto 
blanko, bet turi bûti ið tikrøjø, apskaitos dokumente nurodytomis sàlygomis, ávykusi ûkinë 
operacija. Vien formalus bûtinø rekvizitø viseto buvimas apskaitos dokumente nëra pakan-
kamas pagrindas toká dokumentà laikyti turinèiu juridinæ galià. 

5. Mokesèiø mokëtojas, prieð sudarydamas konkreèius sandorius, turëtø patikrinti ûki-
nës operacijos partnerio asmens tapatybæ, t. y. ar tikrai prisistatæs konkreèiu ûkio subjektu 
asmuo yra tas pats asmuo, taip pat ar minëtas asmuo turi teisæ iðraðyti ir pasiraðyti apskai-
tos dokumentus, t. y. ar minëtas asmuo turi ágaliojimà (prokûrà) atstovauti tam tikram ûkio 
subjektui, ar dirba konkreèioje ámonëje bei pasiteirauti, ar ûkinës operacijos partneris turi 
apskaitos dokumente nurodytø prekiø ásigijimo dokumentus, ar sandorio partneris ásteigtas 
teisëtai. 

6. Ûkinës operacijos turinys – konkretûs ekonominiai-ûkiniai ar gamybiniai ûkio sub-
jekto veiksmai, kuriuos atlikus pasikeièia turto, nuosavo kapitalo ar ásipareigojimø dydis ir 
struktûra.  
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SUMMARY 
 

The paper deals with issues of special importance as of today that arise in the field of input 
VAT deduction. A brief review is given of the historical preconditions for emergence of VAT. Analysis 
is provided of certain normative acts currently valid in Lithuania, which regulate the fundamentals of 
input VAT deduction, the legal force of accounting documents; separate cases are studied when an 
accounting document formally is in conformity with the requirements of law but does not have the 
legal force; essential requirements, set for the particulars of accounting documents, are discussed. 
Separate tax-law terms are compared in the paper, and concepts of input VAT deduction and of the 
contents of an economic operation are formulated with the help of teleological, grammatical-logical, 
practical analysis and normative act analysis methods; conditions are determined when an 
accounting document is to be considered as being or not being of legal force.  

The paper was prepared by making analysis and generalization of the legal acts in the field of 
taxes in Lithuania and provisions of legal acts relating to finance, opinions of foreign and Lithuanian 
authors and specialists in tax law, which were involved in studying problems considered in the paper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


