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Projekto rengėjas: Žemės ūkio ministerija.
Projekto tikslas: išplėsti lengvatą smulkiesiems ūkininkams, nustatant, kad kompensacinio PVM tarifo
ūkininkams schema (kriterijus tenkinantys smulkūs ūkininkai gali gauti 6 proc. kompensacinio dydžio priedą
nuo parduotos produkcijos ar suteiktų paslaugų kainos) galėtų būti taikoma asmenims, kurių registruotas
ūkininko ūkio žemės plotas arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas neviršija 20 ha (šiuo metu – 7 ha).
Dabartinė situacija: asmenys, įsiregistravę ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo
schema, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6
procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų)
mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba)
teikiamas žemės ūkio paslaugas). Kompensacinio PVM tarifo schema taikoma tik nustatytus kriterijus
atitinkantiems ūkininkams, pavyzdžiui, jei:
 Registruotas ūkininko ūkio žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha;
 Pinigais ar bet kokia kita forma gautas atlygis per metus už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje
patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma nėra didesnė kaip 45 000 eurų;
 Jeigu bent vienas ūkininko partneris (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai
asmenys, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartį) yra įregistruotas PVM mokėtoju.
Projekto lydraštyje nurodoma, kad dabar galiojanti kompensacinio PVM tarifo schema ūkininkams yra
nepatraukli, nes asmenys ūkininkaujantys 7 ha ir mažesniuose ūkiuose, uždirba gerokai mažesnes pajamas
negu 45 000 eurų. Be to, dauguma tokio dydžio ūkių iš viso neparduoda užaugintos produkcijos, o sunaudoja
savo šeimos poreikiams.
Projekto esmė: išplėsti lengvatą smulkiesiems ūkininkams, nustatant, kad kompensacinio PVM tarifo
ūkininkams schema galėtų būti taikoma asmenims, kurių registruotas ūkininko ūkio žemės plotas arba
suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas neviršija 20 ha, o ne 7 ha, kaip yra nustatyta šiuo metu.
Projekto lydraštyje nurodyta, kad įgyvendinus siūlymą daugiau ūkininkų galėtų naudotis kompensacinio
PVM tarifo schema, taip pat daugiau smulkiųjų ūkininkų būtų paskatinti savo užaugintą žemės ūkio
produkciją parduoti oficialiai bei reikalauti iš produkcijos supirkėjų jos pirkimą įforminančių dokumentų.
Pažymėtina, kad galimos potencialios papildomos valstybės biudžeto išlaidos dėl kompensacinio PVM
gavėjų skaičiaus padidėjimo preliminariai siektų 3,4 mln. eurų.
Derinimas: atsižvelgta į Finansų ministerijos ir Teisingumo ministerijos pastabas.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė projektui pastabų ir siūlymų neturi.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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