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2014 m. lapkričio 25 d. posėdyje išnagrinėjusi UAB „E1“ (toliau − Pareiškėja) 2014-10-09
skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau
– Inspekcija) 2014-09-25 sprendimo Nr. 69-118, n u s t a t ė:
Inspekcija ginčijamu sprendimu patvirtino Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos (toliau – Klaipėdos AVMI) 2014-06-20 sprendimą Nr. FR0682-373, kuriuo nurodyta
Pareiškėjai sumokėti į biudžetą 76517 Lt pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), 12059,68 Lt
PVM delspinigius, 7652 Lt PVM baudą.
Sprendime nurodoma, jog Klaipėdos AVMI, patikrinusi Pareiškėjos PVM apskaičiavimo
teisingumą už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2012-10-31, nustatė, kad UAB „A2“ (toliau – Įmonė)
2012 m. rugsėjo, spalio mėn. statant daugiabučius gyvenamuosius namus Ž. g., G. k., Klaipėdos r.
sav., pagal įformintus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras atliko statybos darbų už
440883,04 Lt, suma be PVM – 364366,14 Lt, PVM – 76516,90 Lt (PVM sąskaitos faktūros: 201209-28 Nr. AP 12/09284 – 17325 Lt PVM, 2012-10-12 Nr. AP 12/10121 – 59191,90 Lt PVM).
Pareiškėja pagal Įmonės įformintas PVM sąskaitas faktūras 2012 m. rugsėjo, spalio mėn. į PVM
atskaitą įtraukė 76516,90 Lt pirkimo PVM. Klaipėdos AVMI pažymėjo, kad Įmonė minėtos PVM
sumos nedeklaravo. Paskutinė deklaracija pateikta 2012-09-25 už 2012 m. rugpjūčio mėn., joje
deklaruota mokėtina į biudžetą suma 55515 Lt. Įmonė PVM nėra mokėjusi, PVM deklaracijoje
susidaręs mokėtinas į biudžetą PVM būdavo užskaitomas iš ankstesnių mėnesių PVM deklaracijose
susidariusio grąžintino iš biudžeto PVM. Įmonė 2012-11-28 mokesčių administratoriaus iniciatyva
išregistruota iš PVM mokėtojų registro, nes nevykdė ekonominės veiklos ir/ar nevykdė įsigijimų iš
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Europos Sąjungos (toliau – ES) narių, 2013-01-22 įgijo bankrutuojančios įmonės statusą,
2014-05-02 išregistruota iš Juridinių asmenų registro (toliau – JAR).
Nurodoma, jog Klaipėdos AVMI nustatė, kad Pareiškėja ir Įmonė yra dvi susijusios įmonės
(Pareiškėjos akcininkas bei vadovas R. S. ir Įmonės akcininkas bei vadovas P. Č. yra pusbroliai,
Pareiškėja skolino pinigines lėšas Įmonei ir dengė jos skolas, taip pat skolino pinigines lėšas P. Č. ),
todėl padarė išvadą, kad Pareiškėja, vykdydama sandorius su Įmone, žinojo arba galėjo žinoti, jog
Įmonė nesumokės 76517 Lt PVM. Vietos mokesčių administratorius konstatavo, jog Pareiškėja
elgėsi nesąžiningai ir prisidėjo prie Įmonės vengimo mokėti PVM į biudžetą, todėl ji neįgijo teisės į
76517 Lt PVM atskaitą. Pareiškėjai 2014-04-28 patikrinimo aktu Nr. FR0680-337 papildomai
apskaičiuota 76517 Lt PVM. Klaipėdos AVMI, išanalizavusi patikrinimo metu nustatytas aplinkybes
bei įrodymus, įvertinusi Pareiškėjos pateiktas pastabas, 2014-06-20 sprendimu Nr. FR0682-373
patvirtino patikrinimo aktą ir, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 8,
10 straipsniais, 96 str. 1 d. 2 punktu, 132 str. 2 d. 1 punktu, 139 str. 1 dalimi, PVM įstatymo (200203-05 redakcija Nr. IX-751) 64 str. 9 d. 1 punktu, 123 str. 1, 2, 4 dalimis, Pelno mokesčio įstatymo
(2001-12-20 redakcija Nr. IX-675) 2 str. 31 dalimi, nurodė sumokėti 76517 Lt PVM, 12059,68 Lt
PVM delspinigių, 10 proc. 7652 Lt PVM baudą.
Dėl taikytinų teisės aktų ir teismų praktikos nesąžiningumo aspektu Inspekcija sprendime
remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinės teisėjų kolegijos
2013-02-05 nutartimi adm. byloje Nr. A602-705/2013 ir tvirtina, jog iš bylos medžiagos matyti, kad
nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius įrodinėjo vieną iš ESTT nurodomų PVM atskaitą
ribojančių aplinkybių, t. y. pareiškėjo žinojimą/turėjimą žinoti (sąžiningumą), kad jis įsigydamas
prekes ir paslaugas dalyvauja sandoryje, susijusiame su sukčiavimu PVM srityje.
Sprendime tvirtinama, jog Klaipėdos AVMI, atlikusi Pareiškėjos sandorių su Įmone tyrimą,
nustatė šias svarbias aplinkybes:
1. Pareiškėja įformino iš Įmonės statybos darbų pirkimus 2012 m. rugsėjo, spalio mėn., kurių
vertė – 364366,14 Lt, PVM – 76516,90 Lt (PVM sąskaitos faktūros: 2012-09-28 Nr. AP 12/09284 –
17325 Lt PVM, 2012-10-12 Nr. AP 12/10121 – 59191,90 Lt PVM).
2. R. S. yra Pareiškėjos vadovas nuo 2010-03-03, akcininkas nuo 2010-03-08, P. Č. buvo
Įmonės vadovas nuo 2009-09-22 iki 2012-10-18, akcininkas nuo 2009-09-25 iki 2012-10-29. Minėti
asmenis yra pusbroliai (išrašai iš Inspekcijos informacinės sistemos (toliau – IS) apie Pareiškėją ir
Įmonę, Gyventojų registro, Inspekcijos 2013-11-04 operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. (8.27)AB17-14, 4 psl.).
3. Pareiškėja su Įmone 2012 m. rugpjūčio, rugsėjo mėn. atsiskaitinėjo įskaitymų būdu:
3458,64 Lt pervesta UAB „S1“, 2977,71 Lt – AB „L1“, 9257,14 Lt – UAB „P2“, 1833,15 Lt – UAB
„P2“, 4551,16 Lt – UAB „V1“, 1215 Lt – UAB „K1“ ir t. t. (UAB „P2“ 2013-12-17 raštas Nr. 5546,
2012-09-07 trišalė sutartis Nr. 2012/09-1, 2012-09-22 trišalė sutartis Nr. 2012/09-15, 2012-09-26
trišalė sutartis Nr. 2012/09-16, 2012-09-28 trišalė sutartis Nr. 2012/09-17, mokėjimo nurodymai,
kt.).
4. Pareiškėja suteikė 121821,53 Lt paskolų Įmonei: pagal 2012-05-11 paskolos sutartį
Nr. 2012-05-11 laikotarpiui iki 2013-06-30 – 30000 Lt, neskaičiuojant palūkanų, ir pagal
2012-07-17 paskolos sutartį Nr. 2012-07-17 laikotarpiui iki 2012-08-31 – 91821,53 Lt, skaičiuojant
6 proc. metines palūkanas. Paskolų grąžinimas įformintas atsiskaitant per banką: 2012-06-08 –
30000 Lt, 2012-07-27 – 80000 Lt, 2012-08-09 – 12000 Lt (Pareiškėjos paskolų suvestinė, apyvartos
žiniaraštis).
5. Pareiškėja 2012-09-30 suteikė 149942,51 Lt paskolą P. Č. . Paskolos grąžinimas
įformintas kasos pajamų orderiais: 2013-04-30 – 50000 Lt, 2013-05-03 – 50000 Lt, 2013-05-14 –
49942,51 Lt. Pažymima, kad duomenų apie rašytinę sutartį nėra, palūkanos neskaičiuotos
(Pareiškėjos suvestinė pagal kontrahentus, išrašai iš Pareiškėjos kasos knygos, 2013-04-30 kasos
pajamų orderis serija EKF Nr. 0000036, 2013-05-03 kasos pajamų orderis serija EKF Nr. 0000037,
2013-05-14 kasos pajamų orderis serija EKF Nr. 0000038).
6. 2013-01-18 į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – Vilniaus AVMI)
atvyko buvęs Įmonės vadovas P. Č. , kuris pateikė 2012-10-17 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį,
2012-10-19 dokumentų perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, pagal kuriuos Įmonės akcijas

3
jis perdavė E. K. . JAR duomenų, kad E. K. buvo Įmonės vadovas ir (ar) akcininkas, nėra. Su juo,
taip pat su 2012-10-18–2013-01-30 laikotarpiu buvusiu Įmonės vadovu V. M. susisiekti nepavyko.
P. Č. negalėjo paaiškinti, kodėl tuo metu, kai jis buvo vadovu, Įmonė nedeklaravo PVM
apmokestinamų sandorių vertės ir pardavimo PVM pagal 2012 m. rugsėjo, spalio mėn. Pareiškėjai
išrašytas PVM sąskaitas faktūras, teigdamas, kad Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė ir PVM
deklaracijas teikė UAB „A1“. Kodėl Vilniaus AVMI nustatyta tvarka nebuvo pranešta apie apskaitą
tvarkantį asmenį, P. Č. taip pat teigė negalintis komentuoti (Vilniaus AVMI 2013-02-28 raštas Nr.
(4.65)-46-4636, 2013-03-28 operatyvaus patikrinimo pažyma, išrašas iš Inspekcijos IS apie Įmonės
operatyvų patikrinimą).
7. Įmonė 2012-09-28 ir 2012-10-12 Pareiškėjai išrašytose PVM sąskaitose faktūrose
apskaičiuoto 76517 Lt PVM nedeklaravo, t. y. už 2012 m. rugsėjo, spalio mėn. nepateikė PVM
deklaracijų ir PVM nesumokėjo. Įmonė buvo likviduota ir išregistruota iš JAR 2014-05-02. Šiuo
atveju mokestinė nepriemoka nebuvo sumokėta.
Inspekcijos tvirtinimu, aukščiau išdėstyti faktai kaip tam tikra įvykių seka (Pareiškėjos ir
Įmonės ilgalaikė bendra ūkinė veikla, Pareiškėjos akcininkas bei vadovas R. S. ir buvęs Įmonės
akcininkas bei vadovas P. Č. yra pusbroliai, Pareiškėjos paskolos Įmonei ir jos skolų apmokėjimas,
Pareiškėjos paskola P. Č. ) patvirtina, jog Pareiškėjos santykiai su Įmone bei buvusiu Įmonės
akcininku bei vadovu P. Č. rėmėsi abipusiu pasitikėjimu, todėl Pareiškėja, kaip su Įmone susijusi
bendrovė, turėjo realią galimybę žinoti, jog pardavėjas už ūkines operacijas nesumokės 76517 Lt
PVM, todėl pagrįstai pripažintina, kad Pareiškėja elgėsi nesąžiningai, kas paneigia mokesčių
mokėtojos teisę į PVM atskaitą.
Sprendime pažymima, kad Pareiškėjos teiginiai, jog Įmonės nemokumą lėmė kiti veiksniai,
bankroto byla nepripažinta tyčine, nenustatyta kitų faktinių aplinkybių (įmonės vykdė savarankiškas
ekonomines veiklas, jose nedirbo tie patys darbuotojai, buhalterinę apskaitą tvarkė skirtingos
apskaitos įmonės, įmonėse nebuvo tų pačių valdymo organų), todėl nėra pagrindo riboti teisę į PVM
atskaitą, yra nepagrįsti ir atmestini, nes nustatyta Pareiškėjos glaudi sąsaja su Įmone, kuri,
atsižvelgus į LVAT formuojamą praktiką, turi lemiamą reikšmę sprendžiant klausimą dėl teisės į
PVM atskaitą suteikimo, t. y. nustatant mokesčių mokėtojo sąžiningumą PVM mokėjimo srityje.
Atsižvelgiant į tai daroma išvada, jog Klaipėdos AVMI pagrįstai konstatavo, jog nėra teisinio
pagrindo Pareiškėjai suteikti teisę į 76517 Lt PVM atskaitą.
Dėl kitų asmenų mokestinės prievolės Pareiškėja pažymi, kad mokesčių administratorius
netikrino, ar Įmonė 2012 m. rugsėjo, spalio mėn. nedeklaravo tik PVM apmokestinamųjų tiekimų, ar
galbūt nedeklaravo ir tais mėnesiais įsigijimų pagal PVM sąskaitas faktūras, kurias išrašė
subrangovai, bei už kurias Įmonei galėjo atsirasti grąžintinas PVM, kuris būtų užskaitytas mokėtinai
76517 Lt PVM sumai, nes Įmonė nuo rugsėjo mėn. iš viso neteikė PVM deklaracijų. Inspekcija,
pasisakydama dėl šių argumentų, sprendime atsižvelgia į LVAT 2013-10-28 nutartyje adm. byloje
Nr. A602-1316/2013, UAB „S2“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos,
suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę – bylose dėl teisės į PVM atskaitą nesuteikimo ginčo
dalykas yra mokesčių mokėtojo, o ne kitų asmenų mokestinės prievolės. Todėl daro išvadą, jog
Klaipėdos AVMI neturėjo teisinio pagrindo spręsti kitų įmonių mokestinių prievolių klausimo.
Pareiškėja nesutinka su Inspekcijos sprendimu ir 2014-10-09 skunde nurodo, jog mokesčių
administratorius sprendimą grindė Pareiškėjos žinojimu/turėjimu žinoti, kad ji, įsigydama prekes ir
paslaugas, dalyvauja sandoryje, susijusiame su sukčiavimu PVM. Mokesčių administratorius
sprendime rėmėsi teismų praktika dėl PVM atskaitos ribojimo ir citavo LVAT 2014-03-05 nutartį
adm. byloje Nr. A438-235/2014, kurioje teismas konstatavo, kad įrodinėjant žinojimą/turėjimą žinoti
(sąžiningumą) apie dalyvavimą sandoryje, susijusiame su sukčiavimu PVM „<...> privalu įrodyti,
jog prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas sukčiavo PVM, kad prekių tiekimo ar paslaugų teikimo
sandoris, iš kurio kylančią teisę į atskaitą siekiama paneigti, yra susijęs su sukčiavimu PVM, ir, kad
asmuo, siekiantis pasinaudoti PVM atskaitos teise, įsigydamas prekes ir paslaugas, žinojo/turėjo
žinoti apie tai“. Pareiškėjos tvirtinimu, mokesčių administratorius, norėdamas paneigti teisę į PVM
atskaitą, privalo įrodyti trijų aplinkybių visumą, tačiau ginčo atveju sprendimą grindė viena
aplinkybe, t. y. Pareiškėjos žinojimu, kad PVM bus nesumokėtas.
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Skunde nurodoma, jog sprendime mokesčių administratorius nenurodė nei vienos aplinkybės,
kuri pagrįstų UAB „A2“ tikslingą veiklą siekiant išvengti PVM, t. y. mokesčių administratorius
nenustatė, kad UAB „A2“ sukčiavo ir tikslingai siekė išvengti PVM, kad dar prieš sudarant
sandorius su Pareiškėja UAB „A2“ nusprendė nebetęsti veiklos ir ėmėsi atitinkamų veiksmų, pvz.
darbuotojų atleidimo, ilgalaikio/trumpalaikio turto, atsargų sumažinimo, sutarčių nutraukimo ir pan.
Pažymima, kad mokesčių administratorius taip pat turėjo įvertinti aplinkybių visumą, sandorio
sudarymo aplinkybes, šalių veiksmus iki ir po sandorio sudarymo. Teisė į PVM atskaitą gali būti
ribojama tik išimtinais atvejais, todėl mokesčių administratorius negali atimti teisės į PVM atskaitą
iš sąžiningo mokesčių mokėtojo. Vien giminystės ryšiai tarp Pareiškėjos ir UAB „A2“ vadovų,
Pareiškėjos teigimu, nėra pagrindas konstatuoti nesąžiningumą.
Nurodoma, jog mokesčių administratorius sprendime nenurodė jokių aplinkybių,
pagrindžiančių UAB „A2“ sukčiavimą, be to nėra įrodyta, kad UAB „A2“ PVM nesumokėjo
(mokesčių administratorius UAB „A2“ bankroto byloje nebuvo įtrauktas į kreditorių sąrašą). Taigi,
mokesčių administratorius, paneigdamas teisę į PVM atskaitą, nenustatė būtinųjų pagrindų ir sąlygų,
kurias savo formuojamoje praktikoje imperatyviai reikalauja nustatyti LVAT bei ESTT. Pareiškėja
teigia nesutinkanti su mokesčių administratoriaus išvada, kad ji elgėsi nesąžiningai bei turėjo realią
galimybę žinoti, jog UAB „A2“ PVM nesumokės. Pareiškėja teigia mananti, kad sprendimas
atsisakyti suteikti jai teisę į PVM atskaitą yra nepagrįstas ir tai grindžia žemiau nurodytomis
aplinkybėmis:
(i) Paslaugų įsigijimas iš UAB „A2“ atspindi realų ekonominį sandorį ir nėra fiktyvus, todėl
Pareiškėja turi teise į PVM atskaitą.
Skunde nurodoma, jog prielaida teisei į PVM atskaitą atsirasti yra mokesčių mokėtojo atlikti
prekės įsigijimo ir su šia preke sukurtos pridėtinės vertės realizavimo veiksmai. Prekės ar paslaugos
įsigijimas ir jos panaudojimas PVM apmokestinamosioms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti turi
būti realūs, t. y. tokie veiksmai turi būti atlikti iš tiesų, o ne vien užfiksuoti buhalterinės apskaitos
dokumentuose (LVAT plenarinės sesijos 2004-10-27 nutartis adm. byloje Nr. A1-355/2004).
Teigiama, jog mokesčių administratorius patikrinimo metu nustatė, kad Pareiškėja su
rangovu UAB „A2“ 2011-06-13 sudarė statybos rangos darbų sutartį, kad darbai faktiškai buvo
atliekami žemės sklypuose Ž. g. 10, 12 ,14 ,16 ,18 ir 20, G. kaime, Klaipėdos r. sav. Iš mokesčių
administratoriui pateiktų dokumentų matyti, kad šiuose žemės sklypuose buvo statomi daugiabučiai
namai, įrenginėjamos inžinerinės komunikacijos (rangovas – UAB „A2“, subrangovai – UAB „S2“,
UAB „P2“, UAB „K1“, UAB „S2“ ir kiti). Statybų rangos darbai buvo atliekami nuo 2011 m., kai
buvo pasirašyta sutartis, abejonių dėl darbų realumo patikrinimo metu mokesčių administratoriui
nekilo. PVM sąskaitose faktūrose Nr. AP 12/09284 ir Nr. AP 12/10121 atvaizduotos ūkinės
operacijos yra įvykusios, o jų turinys yra toks, koks atvaizduotas buhalterinės apskaitos
dokumentuose.
Mokesčių administratorius nurodė, kad UAB „A2“ 2013-01-22 buvo iškelta bankroto byla,
tačiau skunde pažymima, kad rangos paslaugos Pareiškėjai buvo teikiamos nuo 2011 m. tęstinį
laikotarpį iki 2012 m. spalio mėn., kai sutartis Pareiškėjos vienašališkai buvo nutraukta. Patikrinimo
medžiagoje nėra duomenų, kad UAB „A2“ buvo tyčia privesta prie bankroto, kad Pareiškėja savo
neteisėtais veiksmais būtų prisidėjusi prie PVM nesumokėjimo, kad Pareiškėja, sudarydama rangos
sutartį su UAB „A2“, piktnaudžiavo ir neteisėtais veiksmais siekė mokestinės naudos. UAB „A2“
sandorio sudarymo metu buvo veikianti įmonė, nuo 2009 m. užsiimanti pastatų statybos paslaugų
teikimu. Pareiškėjos tvirtinimu, visa tai pagrindžia, kad sandoriai su Pareiškėja turėjo ekonominį
tikslingumą ir buvo realūs.
Skunde nurodoma, jog už ankstesniame statybos etape suteiktas UAB „A2“ paslaugas dar
prieš išrašant PVM sąskaitas faktūras Nr. AP 12/09284 ir Nr. AP 12/10121 Pareiškėja UAB „A2“
mokėjo periodiškai, o UAB „A2“ visus PVM apmokestinamuosius sandorius taip pat deklaravo
įstatymų nustatyta tvarka. Mokesčių administratorius patikrinimo metu nustatė, kad UAB „A2“
2014-04-11 mokestinių nepriemokų neturėjo, iki to laiko teikė visas PVM deklaracijas bei įstatymų
nustatyta tvarka deklaravo PVM apmokestinamuosius sandorius. Daroma išvada, kad UAB „A2“
buvo sąžiningas mokesčių mokėtojas ir pažeidimų neturėjo.
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Klaipėdos AVMI sprendime nurodė, jog neva dėl iš anksto atliktų mokėjimų pagal rangos
sutartį UAB „A2“ prarado galimybę sumokėti į biudžetą PVM. Pareiškėja pagal išrašytas PVM
sąskaitas faktūras Nr. AP 12/09284 ir Nr. AP 12/10121 su UAB „A2“ atsiskaitė darydama
išankstinius mokėjimus ir dauguma mokėjimų buvo daryti UAB „A2“, tačiau dalį mokėjimų
Pareiškėja atliko tiesiai subrangovams pagal trišalius Pareiškėjos, UAB „A2“ ir subrangovų
susitarimus. Skunde pažymima, kad vykdyti atsiskaitymus naudojant tarpusavio įskaitymus
įstatymai nedraudžia, mokėjimai tiesiogiai subrangovams buvo daromi pagal tarpusavio susitarimą ir
tai atitiko visų šalių interesus.
Teigiama, jog Pareiškėja už darbus, kuriuos atliko pati UAB „A2“, avansu sumokėjo tiesiai
UAB „A2“, už darbus, kuriuos atliko subrangovai, mokėjo tiesiai subrangovams, nes sąskaitas
subrangovai perdavė tiesiai Pareiškėjai. Toks atsiskaitymo būdas ir Pareiškėjai, ir UAB „A2“ buvo
greitesnis bei patogesnis. Mokėdama subrangovams Pareiškėja užsitikrino sklandžią statybų eigą.
Pareiškėja buvo tikra, kad darbai bus vykdomi tiksliai pagal planą, kad su subrangovais bus
atsiskaityta laiku, statybos darbai nebus stabdomi. Pareiškėja buvo sąžininga, visi mokėjimai buvo
daromi mokėjimo pavedimais, mokėdama avansu už paslaugų pirkimą Pareiškėja sumokėjo ir
pirkimo PVM.
Taip pat nurodoma, jog tai, kad Pareiškėja atsiskaitė iš anksto neįtakoja aplinkybės, kad UAB
„A2“ rugsėjo ir spalio mėn. nedeklaravo PVM apmokestinamųjų tiekimų, nuo kurių nebuvo
sumokėtas PVM. Be to, didžioji dalis pinigų už paslaugas pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. AP
12/09284 ir Nr. AP 12/10121, iš viso 256185,25 Lt, buvo pervesta tiesiai UAB „A2“. Mokesčių
administratorius nepagrįstai nurodė, jog Pareiškėja, mokėdama tiesiai subrangovams, atėmė iš UAB
„A2“ galimybę sumokėti PVM. Pažymima, kad tiesiai subrangovams pagal PVM sąskaitas faktūras
Nr. AP 12/09284 ir Nr. AP 12/10121 buvo sumokėta 115176,41 Lt, t. y. dvigubai mažiau, negu
pagal šias sąskaitas faktūras sumokėta tiesiai UAB „A2“.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes skunde daroma išvada, jog sandoris tarp UAB
„A2“ ir Pareiškėjos nebuvo fiktyvus, statybos rangos darbai buvo atliekami realiai, ginčo dėl ūkinių
operacijų, atvaizduotų sąskaitose faktūrose, turinio taip pat nėra. Pareiškėjai buvo suteiktos PVM
apmokestinamosios paslaugos, už kurias ji faktiškai sumokėjo, todėl 76517 Lt į PVM atskaitą
įtraukė pagrįstai.
(ii) Pareiškėja buvo sąžininga, todėl teisės į PVM atskaitą neprarado.
Mokesčių administratorius paneigė Pareiškėjos teisę į PVM atskaitą remdamasis
nesąžiningumo principu, tačiau, Pareiškėjos nuomone, netinkamai aiškino ir taikė ESTT suformuotą
nesąžiningumo (sukčiavimo) doktriną, 2006-11-28 Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB dėl
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos bei PVM įstatymo nuostatas.
Skunde nurodoma, jog mokesčių administratorius įrodinėjo Pareiškėjos nesąžiningumą, kurį
grindė dviem motyvais: pirma, UAB „A2“ vadovu ir vieninteliu akcininku nuo 2010-02-01 iki 201210-18 buvo P. Č. , kuris yra Pareiškėjos vadovo ir akcininko R. S. pusbrolis ir tai neva atskleidžia
įmonių ryšius, Pareiškėja skolino UAB „A2“ direktoriui pinigines lėšas, o tokie sandoriai, mokesčių
administratoriaus nuomone, grindžiami tarpusavio pasitikėjimu. Antra, jeigu Pareiškėja pagal
sąskaitas faktūras, išrašytas UAB „A2“, nebūtų mokėjusi tiesiai subrangovams, UAB „A2“ būtų
turėjusi lėšų sumokėti į biudžetą 76517 Lt PVM, susidariusį dėl suteiktų paslaugų Pareiškėjai.
Pareiškėjos nuomone, šios aplinkybės nesudaro pagrindo Pareiškėjos laikyti nesąžininga bei
apriboti jos teisę pasinaudoti PVM atskaita. Mokesčių administratoriaus surinkti įrodymai
nepagrindžia, kad Pareiškėja žinojo ar turėjo galimybę žinoti, jog ji dalyvauja į kito asmens
sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje ir tai rodo patikrinimo metu nustatytos objektyvios
aplinkybės:
– rangos sutartis su UAB „A2“ buvo sudaryta realiai, sandoris atitiko ekonominę logiką bei
turėjo ekonominį tikslingumą;
– UAB „A2“ buvo ekonominę veiklą vykdanti įmonė, tinkamai ir laiku vykdė mokestines
prievoles, mokesčių administratorius nenustatė, kad UAB „A2“ ar Pareiškėja buvo įsteigtos
neteisėtiems tikslams;
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– mokesčių administratorius nenurodė jokių pagrįstų aplinkybių, jog Pareiškėjos veiksmai
kaip nors prisidėjo prie mokesčių nemokėjimo, kokiu nors būdu nulėmė UAB „A2“ nepriemokos
susidarymą, įmonės bankrotą, o jų nesant nepriemoka nebūtų atsiradusi;
– mokesčių administratorius patikrinimo akte nurodė, kad Pareiškėja elgėsi nesąžiningai ir
prisidėjo prie UAB „A2“ vengimo mokėti PVM į biudžetą, tačiau šios išvados nepagrindė ir
nenurodė, kokiais neteisėtais veiksmais tai buvo daroma. Pareiškėjos nuomone, ji elgėsi labai
atidžiai ir apdairiai, buvo sąžininga, nes, atsiskaičiusi už suteiktas paslaugas, sutartį nutraukė iš
karto, kai UAB „A2“ atsisakė šalinti nustatytus trūkumus;
– mokesčių administratorius patikrinimo metu nustatė, kad UAB „A2“ mokestinių
nepriemokų neturėjo, taigi buvo patikimas sutarties partneris, vykdantis mokestines prievoles. Apie
UAB „A2“ blogą finansinę padėtį ir, kaip mokesčių administratorius nurodė, žinojimą, kad bankroto
bylos iškėlimas UAB „A2“ yra neišvengiamas, kad UAB „A2“ nevykdys prievolės deklaruoti ir
sumokėti PVM, Pareiškėja negalėjo žinoti. Kodėl UAB „A2“ nesumokėjo PVM, Pareiškėjai yra
nežinoma, ji to negalėjo numatyti remiantis jokiomis objektyviomis aplinkybėmis;
– Klaipėdos AVMI patikrinimo akte nurodė, kad UAB „A2“ nesumokėjo PVM, nes neteko
galimybės jo sumokėti dėl to, jog Pareiškėja už dalį suteiktų paslaugų sumokėjo tiesiai
subrangovams, t. y. mokesčių administratoriaus nuomone, PVM nebuvo sumokėtas dėl blogos
finansinės padėties, kuri susidarė dėl Pareiškėjos veiksmų. Skunde pažymima, kad tokia išvada yra
nepagrįsta, nes UAB „A2“ nemokumą galėjo sąlygoti daugybė kitų veiksnių, pvz., kitų kreditorių
prievolių nevykdymas, bloga finansinė padėtis dėl statybų sektorių ištikusios krizės, ekonomiškai
nenaudingi UAB „A2“ valdymo organų sprendimai ir pan. Taip pat pažymima, kad tais atvejais, kai
kontrahentas dėl finansinio neišgalėjimo, nesant jo veiksmuose sukčiavimo, nesumoka į biudžetą
PVM, asmens teisė į PVM atskaitą yra nepaneigiama (LVAT 2007-04-02 nutartis adm. byloje Nr.
A438-345/2007);
– patikrinimo medžiagoje nėra įrodymų, kad PVM buvo nesumokėtas, mokesčių
administratorius nebuvo pareiškęs kreditorinio reikalavimo UAB „A2“ bankroto byloje;
– UAB „A2“ ir Pareiškėjos vadovus siejantys giminystės ryšiai nesudaro pagrindo teigti, kad
Pareiškėja žinojo ar turėjo galimybę žinoti apie tai, kad UAB „A2“ PVM nesumokės. Artimi
giminystės ryšiai savaime nerodo giminaičių tarpusavio glaudaus asmeninio ryšio, pasitikėjimo ir
pan. Mokesčių administratorius nenurodė jokių kitų aplinkybių, rodančių įmonių tarpusavio ryšį,
pusbrolių bendradarbiavimą, bendravimą nebūtinai verslo, bet asmeniniais klausimais (Pareiškėjos
suteikta vienkartinė paskola UAB „A2“ vadovui nėra pagrindas konstatuoti, kad dėl šio sandorio
Pareiškėja galėjo žinoti apie UAB „A2“ finansines galimybes arba PVM sukčiavimą); įmonės vykdė
savarankiškas ekonomines veiklas, įmonėse nedirbo tie patys darbuotojai, įmonių buhalterinę
apskaitą tvarkė skirtingi apskaitos paslaugas teikiantys subjektai, abi įmonės veiklą vykdė
skirtingose veiklos vykdymo vietose, įmonių akcijų nevaldė tie patys akcininkai, įmonėse nebuvo tų
pačių valdymo organų.
Skunde tvirtinama, jog Pareiškėja elgėsi rūpestingai ir apdairiai, tikrino, ar UAB „A2“ nėra
įtraukta į juridinių asmenų, vengiančių mokėti mokesčius, sąrašą. Ginčo laikotarpiu UAB „A2“ buvo
PVM mokėtoja, skolų neturėjo, todėl Pareiškėja neturėjo pagrindo abejoti šios įmonės veikla.
Pareiškėja neturėjo galimybės gauti papildomų duomenų ir iš to suprasti, kad UAB „A2“ veikla gali
būti neteisėta ar, kad ši įmonė ketina nesumokėti mokesčių. Įvertinus visas aukščiau nurodytas
aplinkybes, t. y. realų nagrinėjamų sandorių pobūdį, jų prasmę, turinį ir paskirtį, sudarymo priežastis
ir ekonominį kontekstą, teisinius, ekonominius, asmeninius sandoriuose dalyvaujančių subjektų
ryšius, skunde daroma išvada, kad Pareiškėja turi teisę į PVM atskaitą.
(iii) UAB „A2“ buvo likviduota dėl bankroto neturėdama mokestinių nepriemokų biudžetui,
taip pat nebuvo įrodytas UAB „A2“ PVM sukčiavimas, todėl pagrindo paneigti Pareiškėjos teisę į
PVM atskaitą nėra.
Skunde pažymima, kad mokesčių administratorius negali paneigti mokesčių mokėtojo teisės į
PVM atskaitą remiantis nesąžiningumo sąlyga, jeigu nėra nustatytas PVM sukčiavimas. „PVM
sukčiavimas“ yra suprantamas kaip neteisėti veiksmai, kuriais išvengiama turtinės prievolės arba ji
panaikinama (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str.). Sukčiavimas apima neteisėtus
veiksmus, t. y. pažeidimą nesumokant PVM, kai sąmoningais neteisėtais veiksmais siekiama
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mokestinės naudos. Neteisėti veiksmai turi būti įrodyti įstatymų nustatyta tvarka, t. y. asmens kaltė
negali būti preziumuojama. Skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad „sukčiavimas“ ir „nemokumas“
yra skirtingos sąvokos, todėl negali būti tapatinami atvejai, kai PVM nesumokamas dėl skirtingų tai
sąlygojusių priežasčių. Tvirtinama, jog UAB „A2“ veiksmuose sukčiavimas įstatymų nustatyta
tvarka nebuvo įrodytas, todėl mokesčių administratorius negalėjo remtis nesąžiningumo koncepcija.
Skunde nurodoma, jog Klaipėdos AVMI nurodė, kad 2014-04-11 UAB „A2“ mokestinių
nepriemokų neturėjo, 2013-01-10 jai buvo iškelta bankroto byla, 2014-05-02 išregistruota iš JAR.
Tvirtinama, jog iš patikrinimo medžiagos matyti, kad mokesčių administratorius iki UAB „A2“
bankroto bylos iškėlimo ir po to neatliko jokių šio mokesčių mokėtojo kontrolės veiksmų. Bankroto
byloje mokesčių administratorius kreditorinio reikalavimo taip pat nepareiškė. Pažeidimų
nustatymas PVM sukčiavimo srityje yra mokesčių administratoriaus ir kitų institucijų, t. y.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, prerogatyva, tačiau UAB „A2“ veikloje mokesčių
administratorius ir kitos institucijos rizikos neįžvelgė ir jokių patikrinimo veiksmų neatliko. Taigi,
UAB „A2“ veiksmuose nebuvo nustatytas PVM sukčiavimas, nebuvo nustatytas ir mokėtinas PVM,
įmonei nebuvo iškelta byla dėl mokesčių nesumokėjimo valstybės biudžetui. Atsižvelgiant į tai
skunde pažymima, kad jeigu mokesčių administratorius ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba
neįtarė apie galimą UAB „A2“ neteisėtą veiklą, keltinas klausimas, kaip mokesčių mokėtojas galėjo
nustatyti sukčiavimą PVM. Tokios atsakomybės perkėlimas mokesčių mokėtojui, Pareiškėjos
nuomone, prieštarauja protingumo ir teisingumo principams.
Pareiškėja skunde remiasi LVAT 2013-02-11 nutartimi adm. byloje Nr. A602-133-2013 dėl
PVM prievolės išvengimo bankrutuojant, kurioje teismas nurodė, kad būtina nustatyti, kokios
priežastys nulėmė PVM nesumokėjimą, todėl įmonės bankroto atveju svarbu įvertinti, ar mokesčių
nesumokėjimas buvo nemokumo priežastis, ar sąmoningas vengimas mokėti mokesčius. Nurodoma,
jog patikrinimo metu mokesčių administratorius nenustatė objektyvių aplinkybių ir nepateikė jokių
tai pagrindžiančių įrodymų, kodėl UAB „A2“ nesumokėjo ir nedeklaravo PVM. Skunde pažymima,
kad UAB „A2“ bankrotas nebuvo pripažintas tyčiniu, kas reiškia, kad bankroto proceso metu nebuvo
nustatyta, jog įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia.
Taip pat pažymima, kad mokesčių administratorius netikrino, ar UAB „A2“ 2012 m.
rugsėjo–spalio mėn. nedeklaravo tik PVM apmokestinamųjų tiekimų pagal sąskaitas faktūras,
išrašytas Pareiškėjai, už kurias susidarė mokėtinas PVM, ar galbūt nedeklaravo ir tais mėnesiais
įsigijimų pagal PVM sąskaitas faktūras, kurias jam išrašė subrangovai, bei už kurias UAB „A2“
galėjo atsirasti grąžintinas PVM. UAB „A2“ nuo rugsėjo mėn. iš viso neteikė PVM deklaracijų,
todėl tikėtina, kad galėjo būti nedeklaruota daugiau sandorių, o juos deklaravus būtų užskaitomas
76517 Lt mokėtinas PVM iš susidariusio grąžintino PVM. Mokesčių administratorius sprendime
nurodė, kad šių aplinkybių jis neprivalėjo aiškintis, tačiau Pareiškėja teigia mananti priešingai, nes
nustatyti pažeidimus ir sukčiavimą PVM srityje bei taikyti sankcijas asmeniui, padariusiam šiuos
pažeidimus, yra mokesčių administratoriaus pareiga, tokia pareiga negali būti perkelta sąžiningam
mokesčių mokėtojui – tai viršytų tikslus, kurių yra siekiama užtikrinant teisingą mokesčių
mokėjimą. Sąžininga šalis negali atsakyti už kitos šalies neteisėtus veiksmus, nes tai pažeidžia PVM
neutralumo principą.
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes skunde daroma išvada, kad mokesčių administratorius
nesurinko objektyvių įrodymų, jog Pareiškėja žinojo ar galėjo žinoti, kad UAB „A2“ PVM
nesumokės, nėra įrodytas UAB „A2“ sukčiavimas, taip pat nėra įrodyta, kad Pareiškėja kaip nors
prisidėjo prie mokesčių nesumokėjimo, Pareiškėjos veikloje nebuvo jokių neteisėtų veiksmų.
Pareiškėja buvo pakankamai apdairi, rūpestinga bei sąžininga.
Vadovaujantis išdėstytu skunde prašoma panaikinti Inspekcijos 2014-09-25 sprendimą Nr.
69-118 kaip nepagrįstą.
Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškėjos skundas nepagrįstas, ginčijamas Inspekcijos
2014-09-25 sprendimas Nr. 69-118 tvirtintinas.
Mokestinis ginčas šioje byloje kilo dėl Pareiškėjai papildomai apskaičiuoto PVM mokesčių
administratoriui nepripažinus jos teisės į PVM atskaitą už įsigytus statybos darbus pagal UAB „A2“
išrašytas 2012-09-28 PVM sąskaitą faktūrą Nr. AP 12/09284 ir 2012-10-12 PVM sąskaitą faktūrą
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Nr. AP 12/10121. Pažymėtina, jog mokesčių administratorius nepripažino Pareiškėjos teisės
atskaityti 76517 Lt pirkimo PVM neneigdamas pačių ūkinių operacijų realumo, tačiau teigdamas,
jog Pareiškėja ginčo ūkinėse operacijose buvo nesąžininga, t. y. žinojo arba turėjo galimybę žinoti,
kad jos sutarties partneris UAB „A2“ pardavimo PVM į biudžetą nesumokės.
Pareiškėja su tokia mokesčių administratoriaus pozicija nesutinka ir skunde Komisijai
nurodo, jog mokesčių administratorius nesurinko objektyvių įrodymų, kad UAB „A2“ sukčiavo ir
tikslingai siekė išvengti PVM mokėjimo, kad Pareiškėja prisidėjo prie mokesčių nesumokėjimo, ir,
kad Pareiškėja žinojo ar galėjo žinoti, jog UAB „A2“ PVM nesumokės. Pareiškėjos tvirtinimu, ginčo
sandoriuose ji buvo sąžininga, todėl neprarado teisės į PVM atskaitą.
PVM atskaita Lietuvos teisėje reglamentuota 2002-03-05 Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo Nr. IX-751 (toliau – PVMĮ) VII ir VIII skyrių normomis, o jos įgyvendinimas siejamas tiek
su formaliųjų įstatymo reikalavimų – tokių kaip teisės aktų reikalavimus atitinkančių PVM sąskaitų
faktūrų turėjimu (PVMĮ 64 straipsnis) ir buvimu PVM mokėtoju (PVMĮ 57 straipsnis) – vykdymu,
tiek su ūkinių operacijų realumu bei su reikalavimo elgtis sąžiningai, kildintino iš mokesčių
mokėtojų lygybės principo, laikymųsi. Tokios pozicijos, spręsdamas ginčus dėl mokesčio mokėtojo
teisės į PVM atskaitą, savo praktikoje laikosi ir LVAT, kuris pagal 1999-01-14 Administracinių bylų
teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 (2000-09-19 įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija, toliau – ABTĮ) 13
straipsnį (2002-03-12 įstatymo redakcija Nr. IX-777) formuoja vienodą administracinių teismų
praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus, pvz., 2009-09-21 sprendimas adm.
byloje Nr. A556-963/2009, paskelbtas 2009 m. Administracinėje jurisprudencijoje Nr. 18;
2009-10-19 sprendimas adm. byloje Nr. A438-1097/2009; 2010-04-06 sprendimas adm. byloje Nr.
A556-610/2010, publikuotas Administracinėje jurisprudencijoje Nr. 19, 2010 m.; 2011-05-16 nutartis
adm. byloje Nr. A556-222/2011; 2012-02-13 nutartis adm. byloje Nr. A602-199/2012; 2013-10-28
nutartis adm. byloje Nr. A602-1316/2013; 2013-12-05 nutartis adm. byloje Nr. A438-1885/2013;
2013-12-12 nutartis adm. byloje Nr. A438-2121/2013; 2014-03-05 nutartis adm. byloje
Nr. A438-235/2014 ir kt.
Taip pat nurodytina, jog PVM atskaita patenka į ES teisės reguliavimo sritį. Būtent – PVM
atskaita yra pagrindinis ES PVM sistemos elementas, o teisė atskaityti PVM yra pagrindinė ir
svarbiausia mokesčio mokėtojo teisė. PVM atskaitos sistema yra pagrindinė priemonė, kuria yra
įgyvendinamas svarbiausias PVM principas – neutralumo principas. Atkreiptinas dėmesys, jog,
siekiant užtikrinti ES vidaus rinkos funkcionavimą, apmokestinimo PVM tvarka buvo harmonizuota
ES teisėje įvedant bendrą PVM sistemą. Tokios harmonizacijos pagrindu tapo 1977-05-17 Šeštoji
Tarybos direktyva dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės
vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (toliau – Šeštoji direktyva) bei vėliau Šeštąją
direktyvą pakeitusi 2006-11-28 Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio
bendros sistemos. Pagal minėtos direktyvos 2006/112/EB 168 straipsnio a punktą, jeigu prekes ir
paslaugas apmokestinamasis asmuo naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams,
apmokestinamasis asmuo turi turėti valstybėje narėje, kurioje jis vykdo šiuos sandorius, teisę iš
PVM, kurį sumokėti jam tenka prievolė, atskaityti mokėtiną ar sumokėtą PVM toje valstybėje narėje
už prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, kurį jam atliko ar turi atlikti kitas apmokestinamasis asmuo.
Šią direktyvos nuostatą įgyvendina PVMĮ 58 straipsnio 1 dalies 1 punktas, nustatantis, kad PVM
mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba)
importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti tokiai šio
PVM mokėtojo veiklai kaip PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui.
LVAT savo praktikoje (pvz., 2013-02-05 nutartyje adm. byloje Nr. A602-705/2013;
2013-02-25 sprendime adm. byloje Nr. A556-421/2013; 2013-03-19 nutartyje adm. byloje Nr. A602371/2013 ir kt.) atkreipia dėmesį ir į tai, jog teisės į PVM atskaitą ribojimą gali pagrįsti direktyvoje
2006/112/EB pripažintas ir ja siekiamas kovos su galimu mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir
piktnaudžiavimu tikslas. Kaip vienas iš teisės į PVM atskaitos ribojimą pagrindų yra laikomas
mokesčio mokėtojo nesąžiningumas. Sąžiningumo koncepcija ESTT sprendimuose yra nurodoma
tose bylose, kuriose yra pasisakoma dėl galimybės riboti teisę į atskaitą tuomet, kai subjektai
dalyvauja PVM sukčiavime. ESTT sąžiningumo koncepciją pradėjo formuoti sujungtose bylose
Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd ir Bond House Systems Ltd (C-354/03, C-355/03 ir C-484/03),
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kuriose teismas pripažino, kad mokesčio mokėtojo teisė į atskaitą negali priklausyti nuo to, kokiu
būdu tiekimų grandinėje veikia kiti subjektai, nes tai prieštarautų Šeštosios direktyvos tikslams.
ESTT konstatavo, kad jeigu mokesčių mokėtojas nežino apie kitų mokesčių mokėtojų vykdomą
PVM sukčiavimą, tai jam negali atsirasti neigiamos pasekmės. Sąžiningumo koncepciją ESTT
įtvirtino sprendime, priimtame sujungtose bylose Axel Kittel ir Recolta Recycling (C-439/04 ir
C-440/04), kuriose jis sprendė, jog mokesčių mokėtojui, kuris nežino, kad dalyvauja mokesčių
sukčiavime, ir kuris, elgdamasis rūpestingai, negali to žinoti, negali būti ribojama teisė į atskaitą tik
todėl, kad paaiškėjo tiekėjo nesąžiningumas. Pridurtina, jog sąžiningumo koncepcija ESTT
praktikoje toliau plėtojama (pvz., 2012-12-06 sprendimas byloje Bonik, C-285/11; 2012-06-21
sprendimas sujungtose bylose Mahagében ir David, C-80/11 ir C-142/11). Pažymėtina, kad
apmokestinamasis asmuo, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad įsigydamas prekių jis dalyvavo su
sukčiavimu PVM srityje susijusiame sandoryje, siekiant taikyti direktyvą 2006/112/EB, turi būti
laikomas sukčiaujant dalyvaujančiu asmeniu, neatsižvelgiant į tai, ar perparduodamas šias prekes
arba panaudodamas paslaugas savo apmokestinamiesiems pardavimo sandoriams jis gauna naudos
(sprendimas byloje Bonik).
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2013-02-05 nutartyje adm. byloje Nr. A602-705/2013,
apibendrindama aukščiau nurodytą ESTT praktiką, konstatavo, kad nacionalinės institucijos ir
teismai turi teisę apmokestinamajam asmeniui atsisakyti suteikti teisę į PVM atskaitą, jei,
atsižvelgiant į objektyvius įrodymus, nustatoma: 1) sandoriai, kuriais grindžiama ši teisė, sudaryti
piktnaudžiaujant arba 2) paties apmokestinamojo asmens sukčiavimas mokesčių srityje, arba 3) jei
atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, įrodoma, kad apmokestinamasis asmuo (pirkėjas) žinojo arba
turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes jis dalyvauja sandoryje, susijusiame su tiekėjo ar kito ūkio
subjekto, dalyvaujančio šių tiekimų ar paslaugų grandinės pirkimo ar pardavimo sandoryje, atliktu
sukčiavimu PVM srityje, net jeigu nagrinėjamas sandoris atitinka objektyvius kriterijus, kuriais
grindžiamos apmokestinamojo asmens, veikiančio kaip tokio, atliekamo prekių tiekimo ir
ekonominės veiklos sąvokos. Išplėstinė teisėjų kolegija akcentavo, kad pagal ESTT praktiką
apmokestinamojo asmens piktnaudžiavimas, apmokestinamojo asmens sukčiavimas ir
apmokestinamojo asmens dalyvavimas sukčiavime PVM srityje yra vienas nuo kito turinio prasme
besiskiriantys atvejai, savarankiškai pagrindžiantys teisės į PVM atskaitą ribojimą.
Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, jog teisė į PVM atskaitą, kai
egzistuoja tiek materialios, tiek formalios sąlygos jai atsirasti, gali būti nesuteikta (apribota) tuo
atveju, kai apmokestinamasis asmuo, siekiantis pasinaudoti teise į atskaitą, žinojo (turėjo žinoti), kad
dalyvauja sandoryje, susijusiame su sukčiavimu PVM srityje. Šią teisiškai reikšmingą aplinkybę
objektyviais įrodymais privalo pagrįsti mokesčių administratorius. Ji gali būti konstatuota tik
objektyviai įvertinus realų nagrinėjamų sandorių pobūdį, jų prasmę, turinį ir paskirtį; sudarymo
priežastis ir ekonominį kontekstą; taip pat pirkėjo ir pardavėjo veiksmus, turimus skolinius
įsipareigojimus tiek sandorių metu, tiek iki ir po jų sudarymo; atsiskaitymo už sandorius formas;
tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų pobūdį; teisinius, ekonominius, asmeninius sandoriuose
dalyvaujančių subjektų ryšius ir pan. Pažymėtina, jog, remiantis įrodinėjimo naštos paskirstymo
taisyklėmis, įrodyti, kad apie kontrahento veiklos neteisėtumą nežinojo arba neturėjo galimybės
žinoti, turi į PVM atskaitą pretenduojantis mokesčių mokėtojas.
Komisija, atsižvelgusi į aukščiau paminėtą LVAT praktiką analizuojamu klausimu bei
įvertinusi visumą byloje surinktų įrodymų, sutinka su Inspekcijos išvada, kad Pareiškėja žinojo
(turėjo galimybę žinoti) tai, jog jos kontrahentas UAB „A2“ nesumokės į biudžetą ginčo PVM
sąskaitose faktūrose išskirto pardavimo PVM, todėl veikė nesąžiningai, o tai nesuderinama tiek su
Lietuvos, tiek su ES teise ir sudaro pagrindą paneigti Pareiškėjos teisę į PVM atskaitą. Tokią išvadą
pagrindžia mokesčių administratoriaus Pareiškėjos mokestinio patikrinimo metu nustatytas
aplinkybių visetas apie tai, jog ginčo sandoriai buvo vykdomi tarp susijusių asmenų − Pareiškėjos ir
UAB „A2“, kad Pareiškėja skolino pinigines lėšas tiek savo kontrahentui UAB „A2“ (pagal 201205-11 paskolos sutartį Nr. 2012-05-11 iki 2013-06-30 suteikta 30000 Lt paskola neskaičiuojant
palūkanų), tiek UAB „A2“ direktoriui P. Č. (2012-09-30 suteikė 149942,51 Lt paskolą, rašytinė
paskolos sutartis nepateikta, palūkanos neskaičiuotos, paskola grąžinta 2013 m. 04–05 mėn.), jog
Pareiškėja pagal pasirašytas trišales sutaris už atliktus statybos darbus mokėjo ne UAB „A2“, bet
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dengė šios bendrovės įsiskolinimus jos tiekėjams, tokius mokėjimus atliko ir po to, kai 2012-09-20
pranešimu informavo UAB „A2“ dėl sutarties pažeidimo ir galimo jos nutraukimo. Pareiškėja,
pasirašydama trišales sutartis ir mokėdama pagal jas UAB „A2“ tiekėjams, prisidėjo prie UAB „A2“
veiklos, kuria buvo siekiama padengti įsiskolinimus tiekėjams vengiant prievolių valstybei, t. y.
pirmenybę teikiant ne PVM mokėjimui, bet kitų prievolių įvykdymui (mokesčių administratorius
nustatė, kad Pareiškėja 2012-09-01–2012-09-28 laikotarpiu pervedė UAB „A2“ kreditoriams
97390,61 Lt, pagal Pareiškėjai išrašytas ginčo PVM sąskaitas faktūras mokėtinas pardavimo PVM
sudarė 76517 Lt). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog ginčo sąskaitos faktūros Pareiškėjai buvo
išrašytos (2012-09-28 ir 2012-10-12) jau po to, kai ji 2012-09-20 įspėjo savo kontrahentą dėl galimo
sutarties nutraukimo, o 2012-10-04 pareiškimu vienašališkai nutraukė su UAB „A2“ 2011-06-13
pasirašytą statybos rangos darbų sutartį Nr. 4. Pareiškėja 2012-09-20 pranešime dėl sutarties
pažeidimo ir galimo nutraukimo ne tik pareiškė savo kontrahentui priekaištus dėl netinkamos
statybos darbų kokybės (Pareiškėjos tvirtinimu, būtent dėl šios priežasties rangos sutartis buvo
nutraukta), bet ir nurodė turinti pagrįstų abejonių dėl UAB „A2“ galimybių įvykdyti savo
įsipareigojimus pagal rangos sutartį (Pareiškėja nurodė, jog darbai atliekami nekokybiškai arba
netęsiami, vykdomi be statybos darbų vadovo, į pastabas taisyti darbų trūkumus nereaguojama,
Pareiškėja turinti pati rūpintis UAB „A2“ subrangovais, kurie reikalauja pinigus mokėti jiems
tiesiogiai). Tačiau, neatsižvelgiant į šias aplinkybes, Pareiškėjai buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos
faktūros, kuriose buvo papildomai apskaičiuota PVM suma žinant, kad UAB „A2“ PVM į biudžetą
nesumokės, o Pareiškėja įgys teisę į PVM atskaitą.
Mokestinio ginčo byloje nustatyta, kad UAB „A2“ Pareiškėjai išrašytose 2012-09-28 ir
2012-10-12 PVM sąskaitose faktūrose Nr. AP 12/09284 ir Nr. AP 12/10121 apskaičiuoto 76517 Lt
PVM nedeklaravo, nepateikė mokesčių administratoriui PVM deklaracijų už 2012 m. rugsėjo ir
spalio mėn., paskutinė UAB „A2“ PVM deklaracija buvo pateikta 2012-09-25 už 2012 m. rugpjūčio
mėn., ginčo laikotarpiu minėtos bendrovės direktoriumi buvęs P. Č. teigė nežinantis, kodėl UAB
„A2“ neteikė nurodytojo laikotarpio PVM deklaracijų, 2012-11-28 mokesčių administratoriaus
iniciatyva UAB „A2“ buvo išregistruota iš PVM mokėtojų registro, nes nevykdė ekonominės veiklos
ir/ar nevykdė įsigijimų iš ES narių, nuo 2013-01-22 bendrovė įgijo bankrutuojančios įmonės statusą.
Mokesčių administratoriaus duomenimis, UAB „A2“ PVM į valstybės biudžetą nėra mokėjusi, PVM
deklaracijoje susidaręs mokėtinas į biudžetą PVM būdavo užskaitomas iš ankstesnių mėnesių PVM
deklaracijose susidariusio grąžintino iš biudžeto PVM. UAB „A2“ veikla, kai ji nedeklaravo ginčo
PVM sąskaitose faktūrose išskirto pardavimo PVM bei nesumokėjo jo į biudžetą ne dėl nuo jos
valios nepriklausančių aplinkybių, bet sąmoningai siekdama išvengti PVM sumokėjimo, Komisijos
vertinimu, laikytina sukčiavimu PVM aukščiau paminėtos LVAT ir ESTT praktikos prasme. LVAT
išplėstinė teisėjų kolegija 2013-02-05 nutartyje adm. byloje Nr. A602-705/2013 nurodė, jog galimi
įvairūs sukčiavimo atvejai (pasireiškiantys, pavyzdžiui, klaidingų deklaracijų pateikimu, neteisingų
sąskaitų faktūrų išrašymu ar realių sandorių atlikimu turint tikslą nesumokėti iš PVM
apmokestinamo sandorio gauto PVM, tai yra tikslingai siekiant pasisavinti PVM ir pan.) ir dėl
įvairovės sukčiavimas PVM srityje turi būti konstatuojamas kiekvienu konkrečiu atveju ištyrus ir
įvertinus visas nustatytas aplinkybes bei turimus įrodymus. Atsižvelgiant į išdėstytą atmestini
Pareiškėjos skunde ir jos atstovės mokestinio ginčo nagrinėjimo Komisijos posėdyje metu išdėstyti
argumentai, jog mokesčių administratorius UAB „A2“ veiksmuose nenustatė PVM sukčiavimo,
kuris, Pareiškėjos nuomone, suprantamas remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182
straipsnio („Sukčiavimas“) dispozicijoje apibrėžtais nusikalstamos veikos sudėties požymiais arba
prilyginamas tyčiniam bankrotui.
Visų šių aukščiau nurodytų teisinę reikšmę turinčių faktinių aplinkybių visuma, Komisijos
vertinimu, yra pakankama tvirtinti, jog Pareiškėja žinojo (turėjo galimybę žinoti) apie UAB „A2“
veiksmus bei siekiamus tikslus, inter alia, jog pastaroji įmonė nesumokės į valstybės biudžetą nuo
ginčo apmokestinamųjų sandorių mokėtinų PVM sumų. Pareiškėja, neginčydama mokesčių
administratoriaus nustatytų jos ir kontrahento UAB „A2” sąsajų, skunde tvirtina, jog abiejų
bendrovių vadovus siejantys giminystės ryšiai nesudaro pagrindo teigti, kad Pareiškėja žinojo ar
turėjo galimybę žinoti apie tai, kad UAB „A2“ nesumokės PVM. Artimi giminystės ryšiai,
Pareiškėjos nuomone, nerodo giminaičių tarpusavio glaudaus asmeninio ryšio, pasitikėjimo ir pan.
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Mokesčių administratorius nenurodė jokių kitų aplinkybių, rodančių įmonių tarpusavio ryšį,
pusbrolių bendradarbiavimą, bendravimą verslo ar asmeniniais klausimais. Atsakydama į
nurodytuosius Pareiškėjos argumentus Komisija atkreipia dėmesį į mokesčių administratoriaus
nustatytas aplinkybes, jog Pareiškėjos direktorius R. S. 2011-03-03−2011-04-18 laikotarpiu buvo
UAB „F1“ vadovu, 2011-04-06−2012-09-06 laikotarpiu buvo šią bendrovę kontroliuojančiu
asmeniu, o nuo 2011-04-18 UAB „F1“ vadovu tapo jo pusbrolis P. Č. (ginčui aktualiu laikotarpiu
buvęs Pareiškėjos kontrahento UAB „A2“ vadovas ir akcininkas (nuo 2009-09-22 iki 2012-10-29),
nuo 2012-09-06 P. Č. yra UAB „F1“ kontroliuojantis asmuo, UAB „F1“ įregistruota adresu: N. g.
11, D. k., P. sen., Klaipėdos r. sav., patalpose, kurios nuosavybės teise priklauso R. S. motinai. UAB
„A2“ operatyvaus patikrinimo metu mokesčių administratorius nustatė, kad tikrinamuoju laikotarpiu
sandoriai buvo vykdomi tarp visų trijų bendrovių, t. y. tarp UAB „A2“, Pareiškėjos ir UAB „F1“
(2012 m. rugsėjo−spalio mėn. UAB „A2“ nedeklaravo 450145 Lt PVM apmokestinamų sandorių
vertės ir 94530 Lt pardavimo PVM pagal Pareiškėjai ir UAB „F1“ išrašytas PVM sąskaitas
faktūras). Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad Pareiškėjos ir UAB „A2“ vadovus siejo ne
tik giminystės, bet ir verslo ryšiai, kas, Komisijos nuomone, tik papildomai patvirtina mokesčių
administratoriaus išvadą, jog Pareiškėja žinojo (turėjo galimybę žinoti) apie UAB „A2“ finansinę
padėtį bei jos galimybes įvykdyti mokestines prievoles valstybei. Be to, sandoriai tarp Pareiškėjos ir
UAB „A2“ buvo ne vienkartiniai, bendrovių bendradarbiavimas tęsėsi apie pusantrų metų. Todėl
Pareiškėjos vadovas, būdamas pakankamai rūpestingas ir atidus, turėjo galimybę išsiaiškinti, ar jo
sutarties partneris vykdo savo prievoles sumokėti pardavimo PVM į valstybės biudžetą. Tačiau
įrodymų, jog Pareiškėja atliko kokius nors veiksmus, siekdama įsitikinti kontrahento veiklos
teisėtumu PVM sumokėjimo aspektu, byloje nepateikta.
Pareiškėja savo nesutikimą su ginčijamu Inspekcijos sprendimu grindžia aplinkybėmis, jog
paslaugų įsigijimas iš UAB „A2“ atspindi realų ekonominį sandorį, nėra fiktyvus, jog ginčo PVM
sąskaitose faktūrose atvaizduotos ūkinės operacijos yra realiai įvykusios, o jų turinys yra toks, koks
atvaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Kaip jau buvo minėta, mokesčių administratorius
šiame mokestiniame ginče neneigia Pareiškėjos ir jos kontrahento UAB „A2“ sudarytų sandorių
realumo, o Pareiškėjos teisę į PVM atskaitą neigia remdamasis nesąžiningumo aspektu, todėl
Komisija plačiau dėl šių Pareiškėjos skunde išdėstytų argumentų, kaip neturinčių įtakos teisingam
šio mokestinio ginčo išsprendimui, nepasisako.
Pažymėtina, jog pagal MAĮ 67 straipsnyje įtvirtintas taisykles, įrodinėjimo pareiga (onus
probandi) yra paskirstyta tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo. Mokesčių
administratorius privalo tam tikrais duomenimis pagrįsti mokesčių mokėtojui apskaičiuotas
mokesčio ir su juo susijusias sumas. Mokesčių mokėjas, nesutikdamas su mokesčių
administratoriaus apskaičiuoto mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pateikti duomenis,
kurie pagrįstų, kodėl mokestis ir su juo susijusios sumos yra apskaičiuotos neteisingai. Nustačius,
kad mokesčių administratorius pateikė pakankamai duomenų, įrodančių mokesčio ir su juo susijusių
sumų apskaičiavimo pagrįstumą bei teisingumą, mokesčių mokėtojui, kuris nesutinka su mokesčių
administratoriaus apskaičiavimu, tenka pareiga įrodyti, jog mokesčių administratorius neteisingai
apskaičiavo mokesčio ir su juo susijusias sumas. Jeigu mokesčių mokėtojas neįvykdo šios pareigos,
tai nustačius, jog mokesčių administratorius pagrindė mokesčių mokėtojui apskaičiuotą mokestį ir su
juo susijusias sumas, mokesčių mokėtojui atsiranda mokestinė prievolė. Atkreiptinas dėmesys į tai,
jog mokesčių mokėtojui siekiant paneigti apskaičiuotas sumas bei nuginčyti mokesčių
administratoriaus sprendimą, nepakanka apsiriboti įrodymais nepagrįstų paaiškinimų,
kontrargumentų teikimu, mokesčių mokėtojas turėtų pateikti tokius įrodymus, kurie suponuotų
priešingą išvadą nei daro mokesčių administratorius.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog centrinis mokesčių administratorius,
pilnutinai, visapusiškai ir objektyviai išaiškinęs visas bylai reikšmingas aplinkybes, teisingai
įvertinęs byloje surinktus įrodymus, pagrįstai konstatavo, jog Pareiškėja, sudarydama ginčo
sandorius su UAB „A2“, buvo nesąžininga, nes žinojo (turėjo galimybę žinoti), kad ši įmonė
pardavimo PVM į biudžetą nesumokės. Todėl pagrįstai pripažinta, jog Pareiškėja neįgijo teisės į
76517 Lt PVM atskaitą pagal UAB „A2“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Atkreiptinas
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dėmesys į tai, jog Pareiškėja nepateikė (nenurodė) jokių objektyvių duomenų (įrodymų),
paneigiančių mokesčių administratoriaus nustatytas aplinkybes, pagrindžiančias jos nesąžiningumą.
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasi
Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalimi, n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2014-09-25 sprendimą Nr. 69-118.
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas,
nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę šį sprendimą
apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius). Skundas
Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po
Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos. Mokesčių administravimo įstatymo 164
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių
mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos
korespondencijos perdavimo paštui dienos.
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