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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: pritarti, kad Finansų ministerija kreiptųsi į Europos Komisiją su prašymu leisti Lietuvai
nuo 2021 m. sausio 1 d. padidinti metinės apyvartos, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM
mokėtojais ribą nuo 45 000 iki 55 000 Eur.
Dabartinė situacija: Tarybos direktyva yra pagrindinis dokumentas reglamentuojantis apmokestinimo PVM
tvarką ES. ES Taryba, remdamasi Europos Komisijos pasiūlymu, gali vieningai leisti bet kuriai valstybei
narei imtis specialių priemonių, nukrypstant nuo direktyvos nuostatų.
Valstybė narė, pageidaujanti taikyti nuo PVM direktyvos nukrypstančias priemones, turi siųsti prašymą
Europos Komisijai ir pateikti jai visą būtiną informaciją.
2011 m. ES Taryba suteikė teisę Lietuvai nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė
apyvarta neviršija 45 000 Eur. Leidimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Projekto esmė: pritarti, kad Finansų ministerija kreiptųsi į Europos Komisiją su prašymu leisti Lietuvai nuo
2021 m. sausio 1 d. padidinti metinės apyvartos, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM
mokėtojais ribą nuo 45 000 iki 55 000 Eur.
Projektas siūlomas, nes ankstesnis iš ES Tarybos gautas leidimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Siūloma kreiptis dėl didesnės ribos (55 000 Eur), įvertinus valstybės institucijų ir asocijuotų struktūrų
pasiūlymus (smulkiajam verslui atstovaujantys asmenys siūlo ribą didinti iki 85 000 Eur), taip pat įvertinus
faktą, kad nuo 2011 m. iki 2020 m. balandžio mėn. infliacija Lietuvoje sudarė 14 proc.
Derinimas: neatsižvelgta į Lietuvos banko siūlymą nesieti ribos didinimo su infliacija, nurodant, kad
anksčiau kreipiantis į Europos Komisiją argumentuota buvo infliaciniais procesais, taip pat didesnės ribos
nustatymas būtų naudingas smulkiajam verslui nukentėjusiam nuo COVID-19.
Neatsižvelgta į Lietuvos darbdavių konfederacijos, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, Lietuvos
smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos siūlymą ribą didinti iki
85 000 Eur, nurodant, kad tai neatitiktų direktyvos reikalavimų ir išsiskirtų iš kitų valstybių nustatytų ribų.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė projektui turi techninio pobūdžio pastabų, tai pat pažymi, kad
Vyriausybei turėtų būti teikiamas ne rezoliucijos, bet sprendimo projektas.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės pasitarime.
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