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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: siūloma pritarti Seimo narių Andriaus Bagdono, Romualdo Vaitkaus, Virgilijaus Aleknos,
Editos Rudelienės, Simono Gentvilo, Mindaugo Skritulsko, Roberto Šarknicko teikiamo įstatymo projekto
tikslui (paskatinti elektromobilių įsigijimą), tačiau nepritarti įstatymo projektu siūlomoms teisinio
reguliavimo priemonėms.
Dabartinė situacija: pagal dabar galiojančias PVM įstatymo nuostatas apribojimai dėl PVM įtraukimo į
apskaitą netaikomi tik specialios paskirties lengviesiems automobiliams, atsižvelgiant į automobilio
registracijos dokumentus. Įstatymo projektu siūloma perkant elektromobilius netaikyti apribojimo dėl
pirkimo arba importo PVM atskaitos M1 klasės elektromobiliams iki 50 000 eurų vertės, taip siekiant
paskatinti elektromobilių, kaip ekologiškų transporto priemonių, įsigijimą.
Projekto esmė: siūloma pritarti įstatymo projekto tikslui, bet nepritarti siūlomoms teisinio reguliavimo
priemonėms, nes:
 Jau šiuo metu yra taikomos arba numatytos taikyti šios alternatyvios elektromobilių įsigijimo
skatinimo priemonės:
o 2021 metais juridiniams asmenims kompensuojama dalis išlaidų už įsigytus naujus
elektromobilius. Kompensacijos skiriamos Lietuvoje veiklą vykdantiems juridiniams
asmenims, kurie įsigyja naujus M1, M2, N1, N2 klasių elektromobilius. Už kiekvieną naują
M1 ar N1 klasės elektromobilį skiriama 4 000 eurų išmoka, už kiekvieną naują M2 ar N2
klasės elektromobilį – 10 000 eurų. Papildoma 1 000 eurų išmoka numatyta už kiekvieną
sunaikintą ir iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išregistruotą M1
klasės transporto priemonę;
o 2021 metais fiziniams asmenims taip pat skiriamos kompensacinės išmokos už
elektromobilių įsigijimą, kurios dydis vienam pareiškėjui yra 2 500 eurų, įsigijus naudotą
(ne senesnį negu 5 metai), ir 5 000 eurų, įsigijus naują elektromobilį. Pareiškėjas, norintis
gauti papildomą 1 000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę ir
ją išregistruoti;
o 2022 metais elektromobilių įsigijimo fiziniams ir juridiniams asmenims skatinimą
planuojama finansuoti iš Modernizavimo fondo. Aplinkos projektų valdymo
agentūra skelbs kvietimus įmonėms ir fiziniams asmenims teikti paraiškas nuo 2022
metų;
o Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“
lėšomis numatyta finansuoti privačių elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros
įrengimą namų ūkiuose, daugiabučių namų kiemuose, įmonių, įstaigų ir organizacijų
darbovietėse.
 Valstybės biudžetas per metus galėtų netekti apie 2 mln. eurų;
 Jau ir šiuo metu įsigyjant lengvąjį automobilį (iki 8 vietų, neskaičiuojant vairuotojo), įskaitant
elektromobilį, perpardavimui, automobilių nuomos paslaugoms teikti ar keleivių pervežimo už atlygį
paslaugoms teikti pirkimo ar importo PVM arba jo dalis gali būti įtraukta į PVM atskaitą, toks
siūlymas keltų riziką asmeniniais tikslais naudotinus elektromobilius įsigyti apmokestinamųjų
asmenų vardu;
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Pagal Tarybos direktyvos dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos su visais pakeitimais
nuostatas teisės į įsigyjamų (importuojamų) prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM atskaitą ar jos
dalį suteikimas iš esmės turi būti siejamas su apmokestinamojo asmens apmokestinamųjų PVM
sandorių vykdymu.

Derinimas: projektas patikslintas pagal 2021 m. rugsėjo 7 d. tarpinstituciniame pasitarime išsakytas
pastabas.
Susisiekimo ministerija ir Energetikos ministerija pritaria įstatymo projektui.
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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