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DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO KELEIVIUI DEKLARACIJOS 
UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PROJEKTO NR. 22-4644 
 
Lietuvos verslo konfederacija, atstovaudama savo narius – PVM gražinimo užsienio turistams 
paslaugas teikiančias įmones – kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR finansų ministerijos 
(toliau – VMI) dėl šiuo metu derinamo Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui 
deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklių projekto Nr. 22-4644 (toliau – Taisyklių projektas). Šiuo 
raštu siūlome numatyti papildomą pereinamąjį laikotarpį, kuomet, iškilus elektroninių 
sistemų nesklandumams, būtų galimybė užsienio keleiviams gauti fizinį antspaudą ant 
popierinės deklaracijos. Taip pat pateikiame keletą techninių pastabų dėl Taisyklių projekto 1 
priedo turinio.  
 
 
I. Dėl pereinamojo laikotarpio 
 
Kaip numatoma 2022 m. liepos 1 d.  įsigaliosiančiose Taisyklėse, visa informacija apie PVM grąžinimą 
užsienio keleiviams bus teikiama tik per prekybininkų ir tarpininkų elektronines sistemas, integruotas 
su VMI e. sistema. Deklaracijų tvirtinimas muitinėje taip pat vyks tik elektroninėmis priemonėmis.  
 
Tačiau, iki pilno šių sistemų paleidimo, nėra galimybės gyvai išbandyti viso proceso – nuo deklaracijos 
užpildymo parduotuvėje iki patvirtinimo muitinėje, duomenų apie prekių išvežimą per VMI e. sistemą 
gavimo ir PVM grąžinimo. Startavus pilnai elektroniniam PVM grąžinimo procesui vienu metu su VMI 
e. sistema turės susijungti daugybė parduotuvių, taip pat tarpininkų platformos. Tad yra labai realus 
scenarijus, kad pirmaisiais mėnesiais bus trikdžių tiek VMI ir muitinės, tiek prekybininkų bei 
tarpininkų e. sistemose, jų tarpusavio „susikalbėjime“. Kol šie trikdžiai bus pilnai išspręsti, 
manome, kad būtų naudinga turėti alternatyvą, išskirtiniais atvejais leidžiančią parduotuvėje 
užsienio keleiviui atspausdinti pagal deklaracijai taikomus reikalavimus užpildytą popierinę 
deklaraciją ir muitinėje ant jos gauti fizinį antspaudą, patvirtinantį prekių išvežimą. Ta pačia 
tvarka, kaip Lietuvos muitinėje bus tvirtinamos kitose ES šalyse išrašytos deklaracijos. Manome, kad 
tokia išimtis galėtų galioti iki 2022 m. gruodžio 1 d. – bandomosios VMI e. sistemos eksploatacijos 
laikotarpiu, kai numatytas klaidų registravimas ir taisymas.  
 
Šiuo tikslu siūlome papildyti Taisyklių projekto 16 punktą, praplečiant atvejų sąrašą, kada 
prekybininkas užsienio keleiviui pateikia popierinę deklaraciją:  
 

„16. Kai užsienio keleivio pageidauja arba kai užsienio keleivis ketina išvykti iš ES 
teritorijos ne per Lietuvos Respublikos sieną, arba kai dėl VMI prie FM žiniatinklio 
paslaugos neveikimo nepavyko pateikti deklaracijos duomenų VMI prie FM, arba kai, 
laikotarpiu nuo Taisyklių įsigaliojimo iki 2022 m. gruodžio 1 d., dėl  prekybininko 
arba tarpininko e. sistemos neveikimo nepavyko pateikti deklaracijos duomenų VMI 



prie FM, prekybininkas turi papildomai parengti užsienio keleiviui popierinę deklaraciją 
su brūkšniniu kodu arba QR kodu. Visais kitais atvejais prekybininkas turi: [...]“ 

 
Taip pat papildyti Taisyklių projekto 20 punktą, sudarant sąlygas muitinės pareigūnams, kai 
popierinės deklaracijos sistemoje nėra elektronui formatu, prekių išvežimą patvirtinti fiziniu 
antspaudu:  
 

„20. Muitinės pareigūnas patikrina užsienio keleivio pateiktas deklaracijoje įrašytas 
prekes ir įvertina, ar jos visos išvežamos, ar nėra pažeisti Nutarimo taisyklių 5 punkte 
apibrėžti reikalavimai. Prekių patikrinimo rezultatai pažymimi Muitinės departamento 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) e. 
sistemoje. Jei, dėl Taisyklių 16 punkte nurodytų priežasčių, laikotarpiu nuo Taisyklių 
įsigaliojimo iki 2022 m. gruodžio 1 d., prekybininkas užsienio keleiviui parengė 
popierinę deklaraciją, užsienio keleivis ją pateikė Muitinės pareigūnui ir Muitinės 
pareigūnas neturi galimybės patikrinimų rezultatų pažymėti Muitinės 
departamento e. sistemoje, muitinės pareigūnas prekių patikrinimo rezultatus 
pažymi popierinėje deklaracijoje ir popierinę deklaraciją su pareigūno žymomis 
grąžina užsienio keleiviui.“ 
 

Kartu siūlome Taisyklių projektą papildyti nauju 40 punktu, kuris nustatytų išimtis minėtuoju 
pereinamuoju laikotarpiu dėl duomenų per VMI e. sistemą pateikimo: 
 

„40. Laikotarpiu nuo Taisyklių įsigaliojimo iki 2022 m. gruodžio 1 d., jei, pagal 
Taisyklių 16 punkto nuostatas, dėl VMI prie FM žiniatinklio paslaugos, prekybininko 
arba tarpininko e. sistemos neveikimo, užsienio keleiviui buvo parengta popierinė 
deklaracija, prekybininkas neprivalo įgyvendinti Taisyklių 18,  23 punktų ir 
Taisyklių III skyriaus nuostatų dėl deklaracijos duomenų pateikimo.“ 

 
Suprantame, kad ši laikina išimtis reikštų, jog itin maža dalis PVM grąžinimo atvejų liktų užfiksuoti tik 
popieriniu formatu (kaip buvo iki šiol). Tačiau tai leistų išvengti rizikos, kad, išskirtiniais atvejais, dėl 
įvairių e. sistemų trikdžių, užsienio keleiviai negalėtų pasinaudoti PVM grąžinimo paslauga. Mūsų 
vertinimu, tokia išimtis iš esmės būtų suderinama su 2022 m. liepos 1 d. įsigaliosiančioje LR 
Vyriausybės Nutarimo Nr. 899 redakcijoje įtvirtinta tvarka. Kadangi šio nutarimo 11 punktas numato 
galimybę, techninių kliūčių atveju, muitinei tvirtinti prekių išvežimą uždedant fizinį antspaudą: „11. 
PVM grąžinamas, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte užsienio keleivio Lietuvos 
Respublikoje įsigytų prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos patvirtinamas e. sistemos 
priemonėmis. Jeigu e. sistema prekių išvežimas nepatvirtinamas dėl atitikties Taisyklėse nustatytoms 
sąlygoms tikrinimo arba toks patvirtinimas negalimas dėl e. sistemoje iškilusių techninių kliūčių, 
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas atspausdina deklaraciją ir prekių išvežimą iš Europos 
Sąjungos teritorijos patvirtina ant jos uždėdamas žymą. Dėdamas žymą muitinės pareigūnas turi 
patikrinti iš Europos Sąjungos teritorijos išvežamų prekių atitiktį Taisyklėse nustatytoms sąlygoms.“ 
 
 
II. Dėl 1 priedo 
 
Kartu norime atkreipti de mesį, jog Taisyklių projekto 1 priede pateikta informacija ne iki galo atitinka 
naujausią, VMI puslapyje skelbiamą, PVM grąžinimo užsienio keleiviui duomenų mainų specifikacijos 
versiją (0.12 2022-02-23). Pavyzdžiui: 



 I dalies „Deklaracijos antrašte“ elemento 1.1 DocId reikšmės užpildymo paaiškinime pateikta tik 
dalis informacijos – trūksta pirmųjų dviejų pastraipų (tekstą palyginus su VMI puslapyje skelbiama 
versija);  

 IV dalies „Pardavimas“ elemento 1.1 CashRegisterReceipt ir elemento 1.2 InvoiceNo užpildymo 
paaiškinimuose trūksta dalies informacijos. Nėra nuorodos į tai, kad elemente InvoiceNo galima 
įvesti ne tik PVM sąskaitos - faktūros, bet ir grynųjų pinigų prie mimo kvito, kasos pajamų orderio 
ar kito atsiskaitymo dokumento numerį. Taip pat elemento InvoiceNo trumpas aprašymas ne iki 
galo atitinka VMI puslapyje skelbiamą versiją.  

 
Tikėtina, kad panašių neatitikimų tarp Taisyklių projekto ir mine tųjų duomenų mainų specifikacijų 
gali būti ir daugiau. Tad siūlytume iš šių specifikacijų į Taisyklių projektą perkelti naujausią 
deklaracijos duomenų rinkmenos aprašymo versiją.   
 
Tikimės, kad tvirtinant Taisykles bus atsižvelgta į rašte pateiktus pasiūlymus ir bus užtikrinta 
galimybė sklandžiai palaipsniui pereiti prie pilnai skaitmeninio PVM grąžinimo proceso. Esant 
poreikiui, galime šiuos pasiūlymus detaliau pristatyti ir aptarti susitikimo metu. Dėkojame už 
bendradarbiavimą.  
 
 
 

Pagarbiai 
 
 
Generalinė direktorė       Eglė Radišauskienė 
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