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Parduodame į ES:
mitai apie PVM
sutaupymą
prekyboje
ATMINTINĖ VADOVUI
VEIKSMŲ PLANAS

Kaip sutaupyti iki 40%
neplanuotų išlaidų?
Ką deleguoti buhalterijai
ir vadybininkams?

VADOVŲ MITAI:

“
1

Mus nuolat tikrina VMI
Mitas
ir grąžina iš biudžeto PVM.
Todėl mes neturime
jokių PVM rizikų.

“
2

PVM rizikas „išgaudys“
puiki mūsų buhalterė,
tvarkydama dokumentus
po sandorio fakto.

“
3

0% PVM tarifas mums
taikomas automaIškai, jei
Iekiamos prekės išgabentos
iš Lietuvos arba iš ES.

“
4
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Jei tarpininkaujame tarp
ES įmonių, Lietuvoje nekyla
jokių PVM prievolių, nes
prekės neužsuka į Lietuvą.

“
5

Niekas nereikalauja
IkrinI, kas įsigyja prekes.
Mūsų darbas – parduoI, o ne
IkrinI pirkėjo reputaciją.

“
6

VMI turi įrodyI ir
pagrįsI, kad prekių pardavimo sandoris netenkina 0%
PVM tarifo reikalavimų.

“
7

PVM rizikų dėl nulinio
tarifo turi tik tie, kurie
dirba su abejotinais
tarpininkais.

REALYBĖ:
NETIESA, turite. Tai, kad VMI sugrąžino
Jums iš biudžeto PVM skirtumą, visiškai
negarantuoja, kad Jūsų įmonė
0% PVM tarifą pritaikė teisingai.

NEIŠGAUDYS, nes buhalterė (-is) gali
pastebėti tik jau įvykusius sandorius,
kuriuos „pagamino“ vadybininkai ar
komersantai.

NETIESA. VMI dažnai LT įmonėms
priskaičiuoja 21% PVM net tada, kai
tiekiamos prekės būna išgabentos iš
Lietuvos arba eksportuotos iš ES.

KYLA. Tereikia įrodyti, kad
Lietuvoje esantis tarpininkas
neteisingai taikė trikampės
prekybos taisyklę.

REIKALAUJA. Teismo atveju gali
apsiginT Tk tas Tekėjas, kuris
Tkrino pirkėjo turinį ir teisingai pritaikė
trikampės prekybos taisyklę.

KLAIDA. Teismų prakTka aiškiai sako:
įmonei, taikančiai 0% PVM tarifą,
kyla pareiga surinkT pakankamai
įrodymų.

NE TIK. Jei sandorio schema yra
klaidinga, nepadės net ir tai, kad jo
šalys yra susijusios įmonės arba
respektabilios bendrovės.

VEIKSMŲ SĄRAŠAS VADOVUI:

a)

PATIKRINTI, AR JUMS TAI AKTUALU:
Šie klausimai Jums aktualūs , jei Jūsų įmonė:
- parduoda prekes į ES valstybes ir naudoja 0% PVM tarifą;̨ arba
- tarpininkauja prekyboje Tekiant prekes tarp ES valstybių;̨ arba
- vykdo apskaitą aukščiau įvardintoms įmonėms.

b)

DELEGUOTI DARBUS ĮMONĖS DARBUOTOJAMS:
- Vadybininkams - patikrinti, ar pardavimo sandoris atitinka taisykles;
- Buhalterei (-iui) - susipažinti su sandorių įforminimo galimybėmis.

KĄ DELEGUOTI VADYBININKAMS:
Kiekvienu atveju paIkrinI, ar sandoris aIInka 7 būInas trikampės prekybos sąlygas:
1. Yra Tk vienas prekių gabenimas.
2. Prekių gabenimas susijęs su pirmąja sąskaita.
3. Nėra ketvirto prekeivio ar ketvirtos valstybės.
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4. Visi trys prekeiviai yra PVM mokėtojai ES, kiekvienas prekeivis - skirTngoje valstybėje.
5. Tarpininko „nėra“ pirkėjo ar pardavėjo valstybėje.
6. Prekės iš karto perduodamos Tesiai pirkėjui.
7. Nuosavybė perduodama pirkėjui pirkėjo valstybėje.
Jei bent vienas atsakymas „NE“, peržiūrėI sudaromą sandorį.
Greičiausias būdas sužinoT, ką ir kaip taisyT - peržiūrėT Mokesčių SUFLERIO
konsultacijas ir vaizdo medžiagą (įskaičiuota į Mokesčių SUFLERIO abonementą).

KĄ DELEGUOTI BUHALTERIJAI:
Perskaityti paaiškinimą su MERITS mokesčių patarėjų komentarais kitame puslapyje.

1
2
3
4

IŠSAMŪS KOMENTARAI:
Mitas Nr. 1: Mus nuolat Ikrina VMI ir grąžina iš biudžeto PVM. Todėl mes neturime jokių
PVM rizikų.
MERITS mokesčių patarėjų komandos komentaras:
NeTesa, turite. Tai, kad VMI sugrąžino Jums iš biudžeto PVM skirtumą, visiškai negarantuoja,
kad Jūsų įmonė 0 proc. PVM tarifą pritaikė teisingai. VMI dažnai mokesTnio paTkrinimo
metu paTkrina ir tuos laikotarpius, už kuriuos buvo sugrąžintas PVM skirtumas. Radusi
klaidų, 0 proc. PVM tarifą perskaičiuoja į 21 proc. PVM skirtumo grąžinimas nesuteikia jokių
garanTjų įmonei jausTs saugiai.
Mitas Nr.2. 0 proc. PVM rizikas „išgaudys“ kvaliﬁkuotas buhalteris.
MERITS mokesčių patarėjų komandos komentaras:
Neišgaudys, nes buhalteris gali pastebėT Tk jau įvykusius sandorius, kuriuos „pagamino“
komersantai ir vadybininkai. 0 proc. PVM tarifo rizikas įmonėse „gamina“ ir Tražuoja
komercijos grandis. Buhalteriai nesudarinėja prekių pardavimo sandorių, nesidera su pirkėju,
nedėlioja prekybinių schemų. Todėl, kokie kvaliﬁkuoT buhalteriai bebūtų, jie tegali gali
apTkT jau sudarytą sandorį, kuriame 0 proc. PVM tarifas pritaikytas nepagrįstai.
Mitas Nr.3. 0% PVM tarifas taikomas automaIškai, jei Iekiamos prekės išgabentos iš
Lietuvos arba eksportuotos iš ES.
MERITS mokesčių patarėjų komandos komentaras:
NeTesa. MokesTnių ginčų prakTka rodo, kad VMI dažnai LT įmonėms priskaičiuoja 21 proc.
PVM ir tais atvejais, kai Tekiamos prekės būna išgabentos iš Lietuvos arba eksportuotos iš ES.
Taigi, prekių išgabenimas arba eksportas jokiu būdu negarantuoja 0 proc. PVM tarifo! Šiai
problemai spręsT nėra vienos universalios priemonės, nes kiekvienas sandoris – skirTngas.
Plačiau apie tai – Mokesčių SUFLERIO seminare internetu lapkričio 16 d.
Mitas Nr.4. LT tarpininkas perka prekes vienoje ES valstybėje ir perparduoda šias prekes
kitoje ES valstybėje. Lietuvoje nekyla jokių PVM prievolių ir rizikų, nes prekės net neužsuka
į Lietuvą.
MERITS mokesčių patarėjų komandos komentaras:
KYLA. Tereikia VMI įrodyT, kad LT tarpininkas neteisingai taikė trikampės prekybos taisyklę.
Teismų prakTka suteikia teisę VMI priskaičiuoT LT tarpininkui 21 proc. PVM ir tais atvejais,
kai LT tarpininkas vienoje ES valstybėje narėje (pavyzdžiui, Lenkijoje) įsigytas prekes
perpardavė kitos ES valstybės narės pirkėjui (pavyzdžiui, Latvijos įmonei), o prekės net
neužsuko į Lietuvą. Kaip to išvengT? Sandoris turi aTTkT 7 būTnas trikampės
prekybos sąlygas (žr. skiln „Ką deleguoT vadybininkams?“).

5

Mitas Nr.5. Mokesčių teisės aktai nereikalauja IkrinI, ar prekes įsigyjanIs tarpininkas turi
pakankamai „turinio“. Mūsų darbas – parduoI, o ne IkrinI pirkėjo reputaciją.

6

Mitas Nr.6. VMI turi įrodyI ir pagrįsI, kad prekių pardavimo sandoris netenkina 0 proc.
PVM tarifo reikalavimų.

7

Mitas Nr.7. 0 proc. PVM rizikų turi Ik Ie, kurie dirba su abejoInais tarpininkais.

MERITS mokesčių patarėjų komandos komentaras:
Reikalauja, nes tokiais atvejais teismų prakTka gina Tk apdairų Tekėją. Jeigu Tekėjas
neįsiTkino, ar prekes įsigyjanTs tarpininkas turėjo pakankamai „turinio“, jeigu Tekėjas
nežino, ar prekes užsakę asmenys veikė pirkėjo vardu; jeigu Tekėjas nepaTkrino, ar prekes
gabenęs vežėjas veikė pirkėjo vardu, jeigu Tekėjas perdavė prekes asmenims, kurie neturi
jokio ryšio su pirkėju, toks Tekėjas greičiausiai bus laikomas neapdairiu ir nesąžiningu. To gali
pakakT, kad VMI prekių Tekimo sandoriui pritaikytų 21 proc. PVM ir pareikalautų LT
pardavėjo sumokėT kitose valstybėse narėse „nugvelbtą“ PVM. Seminare internetu
sužinosite, kokiu „turiniu“ reikia pasirūpinT.

MERITS mokesčių patarėjų komandos komentaras:
Klaida. Teismų prakTka aiškiai sako: įmonei, taikančiai 0 proc. PVM tarifą, kyla pareiga
surinkT pakankamai įrodymų, kurie aiškiai ir vienareikšmiškai pagrįstų teisę taikyT lengvaTnį
PVM tarifą. Todėl mokesčių administratoriui mokesTnio tyrimo ar mokesTnio paTkrinimo
metu pakanka konstatuoT, kad įmonė „nepateikė pakankamai įrodymų 0 proc. PVM tarifui
pagrįsT“ ir to pagrindu prekių Tekimo sandorį apmokesTnT 21 proc. PVM tarifu.

MERITS mokesčių patarėjų komandos komentaras:
Turi ir kiT. Jei sandorio schema yra klaidinga, nepadės net ir tai, kad jo šalys yra susijusios
įmonės arba respektabilios bendrovės. PVM sukčiavimas – tai Tk viena iš priežasčių,
lemiančių 0 proc. PVM tarifo perskaičiavimą į 21 proc. Tačiau VMI dažnai „aTma“ 0 proc.
PVM tarifą iš LT pardavėjo ir visiškai „tvarkingose“ prekybinėse schemose. Kai VMI nustato
PVM Tkslais klaidingai „sudėliotą“ prekių Tekimų grandinę (pavyzdžiui, kai prekes išsigabena
„pirkėjo pirkėjas“), LT įmonės Tekimą priskiria vieTniam 21 proc. PVM tarifu
apmokesTnamam Tekimui. Tokios klaidos atveju nepadės nei tai, kad Jūsų prekybos
partneris yra susijusi įmonė arba kita respektabili bendrovė.

APIE ŠIĄ ATMINTINĘ
Šią ̨ atminTnę Jums paruošė̇ MERITS mokesčių patarėjų komanda. MERITS - tai didžiausia
nepriklausoma mokesčių konsultavimo bendrovė Lietuvoje. Tarp MERITS klientų - Arginta,
Audimas, Acme, Dojus Agro, E-energija, Girteka, Grigiškės, Lietuvos Draudimas, Limedika,
MG Valda, Palink/IKI, Ryterna, Statoil Lietuva, Sanitas, koncernas SBA ir daug kitų.

