Sprendimo kategorijos: 4.1; 4.5.5

MOKESTINIǏ GINýǏ KOMISIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBƠS
SPRENDIMAS
DƠL UAB ,,DERONETA“ SKUNDO
2021 m. sausio 27 Nr. S- 11 (7-207/2020)
Vilnius
Mokestiniǐ ginþǐ komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybơs (toliau – Komisija),
susidedanti iš komisijos pirmininko Evaldo Raistenskio, nariǐ Editos Galiauskaitơs, Rasos
Stravinskaitơs, Andriaus Veniaus, Vilmos Vildžiǌnaitơs (pranešơja), išnagrinơjo UAB ,,Deroneta“
(toliau – Pareiškơja, Bendrovơ) 2020-12-01 skundą dơl Valstybinơs mokesþiǐ inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansǐ ministerijos (toliau – Atsakovas, Inspekcija, centrinis mokesþiǐ
administratorius) 2020-11-11 sprendimo Nr.(21.222E)FR0682-430 ,,Dơl patikrinimo akto
tvirtinimo“ (toliau – Spendimas). Pareiškơjos atstovas advokato padơjơjas R. ý. ir Inspekcijos
atstovơ V. N. dalyvavo Komisijos 2021-01-05 posơdyje nuotoliniu bǌdu.
Komisija n u s t a t ơ :
Inspekcija patvirtino 2020-08-17 patikrinimo aktą Nr. (21.222) FR0773-374 ir jame
apskaiþiuotą 27962 Eur pridơtinơs vertơs mokesþio (toliau – PVM), apskaiþiavo 5107,33 Eur PVM
delspinigiǐ ir paskyrơ 8388 Eur PVM baudą.
PVM apskaiþiuotas nustaþius, kad Pareiškơja: 1) pažeidơ Lietuvos Respublikos pridơtinơs
vertơs mokesþio Ƴstatymo (toliau — PVMƲ) 3 straipsnio, 13 str. 2 d. 12 punkto, 14 straipsnio, 19
straipsnio ir 92 straipsnio nuostatas, nes už suteiktas 90000 Eur trumpalaikơs nuomos paslaugas
neapskaiþiavo ir nedeklaravo 15620 Eur pardavimo PVM; 2) nepagrƳstai atskaitơ 6452 Eur pirkimo
PVM už jachtos atnaujinimo paslaugas, kurios nơra skirtos naudoti PVM apmokestinamai veiklai;
3) pažeidơ PVMƲ 5 straipsnio, 14 straipsnio, 19 straipsnio, 79 straipsnio 12 dalies nuostatas, nes
neapskaiþiavo ir nedeklaravo 6 394 Eur pardavimo PVM nuo 30450 Eur vertơs prekiǐ, suvartotǐ
PVM mokơtojo privatiems poreikiams tenkinti; 4) dơl Ƴvairiǐ apskaitos ir deklaravimo klaidǐ per
mažai apskaiþiavo 740 Eur mokơtino Ƴ biudžetą PVM; 5) pardavimo PVM mažinamas 613 Eur,
nes Pareiškơjos Ƴformintos 2920 Eur pardavimo pajamos nơra PVM objektas Lietuvoje.
Pareiškơja ginþija Inspekcijos Sprendimą apimtimi, kuria Pareiškơjai papildomai
apskaiþiuota 6394 Eur PVM nuo 30450 Eur vertơs prekiǐ (prabangiǐ laikrodžiǐ) ir 15620 Eur
PVM nuo trumpalaikơs nuomos paslaugǐ vertơs.
Dơl lengvojo automobilio ilgalaikơs nuomos
Pareiškơja nesutinka su Inspekcijos išvada, kad Bendrovơ turơjo apskaiþiuoti papildomai
15620 Eur pardavimo PVM, išnuomojusi savo nuosavybơs teise turimą lengvąjƳ automobilƳ LAND
ROVER RANGE ROVER 4.4 SDV8, kơbulo Nr. XXX (toliau – automobilis) Latvijos Ƴmonei SIA
„Prosperity“ (ankstesnis pavadinimas SIA „Pernavas 41“) neva pagal trumpalaikơs nuomos sutartƳ.
Nurodo, kad Pareiškơjos ir Latvijos Ƴmonơs SIA „Prosperity“ (ankstesnis pavadinimas – SIA
„Pernavas 41“) 2017-07-31 automobilio nuomos sutartis sudaryta 1 (vieneriǐ) metǐ terminui. Šios
sutarties 1.2 punkte numatyta, kad sutartis Ƴsigalioja 2017-08-10 ir galios iki 2018-08-10. Jokiǐ
nuomos sutarties pakeitimǐ, kuriais bǌtǐ sutrumpintas sutarties galiojimo terminas, nơra. Vien
išnuomoto automobilio perdavimas treþiojo asmens žiniai negali bǌti laikomas savaime
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nutraukianþiu egzistavusią nuomos sutartƳ, taigi ir nuomos teisinius santykius (tokio nuomos
sutarties nutraukimo/pasibaigimo pagrindo nenumato nei šaliǐ sudaryta sutartis, nei Ƴstatymas).
Pareiškơja nurodo, kad vadovaujantis automobilio nuomos sutarties 1.4 punktu, bendra
automobilio nuomos kaina už visą nuomos laikotarpƳ (vienerius metus) sudaro 90000 Eur. Šia
sumą SIA „Prosperity“ sumokơjo Pareiškơjai avansu (sutarties 3.1 punktas). Vadovaujantis
sutarties 1.4 punktu mơnesinơ automobilio nuomos kaina siekia 7500 Eur. Taigi, sutartis nenumato
trumpesnio kaip vienas mơnesis nuomos termino. Pareiškơja pažymi, kad Sutartis numato
mơnesinĊ nuomos kainą ir bendrą sandorio kainą – 90000 Eur. Latvijos bendrovei SIA
„Prosperity“ sumokơjus pilną nuomos kainą, automobilio nuomojimasis mažiau nei visą numatytą
nuomos laikotarpƳ (12 mơnesiǐ) arba nuomojimasis mažiau nei vienas mơnesis bǌtǐ ekonomiškai
nenaudingas.
Pareiškơja nurodo, kad faktą, jog tarp Pareiškơjos ir Latvijos bendrovơs SIA „Prosperity“
sudaryta automobilio nuomos sutartis laikytina ilgalaike, patvirtina ir Inspekcijai pateikti
automobilio perdavimo–priơmimo aktai. 2017-08-10 Latvijos Respublikoje perdavimo priơmimo
aktu Pareiškơja Ƴformino nuomos objekto (automobilio) perdavimą Latvijos bendrovei SIA
„Pernavas 41“, kurios teises ir pareigas vơliau, po reorganizavimo, perơmơ Latvijos Ƴmonơ SIA
„Prosperity“ (pasirašytas 2018-03-09 automobilio perdavimo priơmimo aktas). Latvijos bendrovơ
SIA „Prosperity“ minơta sutartimi užsitikrino, kad nuomojamas automobilis visuomet bus
prieinamas šiai bendrovei, ji turơs pirmenybơs teisĊ naudotis automobiliu savo nuožiǌra ir juo
naudojosi. Taigi, sandorio terminas nulemia ilgalaikĊ abiejǐ šaliǐ iš sandorio gaunamą naudą:
nuomotojui – užtikrintas apmokơjimas už visą nuomos terminą, o nuomininkui – užtikrinta
galimybơ naudotis išsinuomotu automobiliu visą numatytą nuomos terminą.
Pareiškơja pažymi, kad automobilio faktinis naudojimas (eksploatavimas) negali bǌti
esminiu kriterijumi, pagal kurƳ bǌtǐ sprendžiama, ar nuomos santykiai buvo ilgalaikiai, ar
trumpalaikiai. Jei nuomos sutartyje numatytu nuomos laikotarpiu Latvijos bendrovơ SIA
„Prosperity“ kurƳ laiką galơjo faktiškai nesinaudoti išsinuomotu automobiliu, tai nesuteikia
pagrindo konstatuoti, kad nuoma nutrǌko, tapo trumpalaike ar negaliojanþia.
Pareiškơjos teigimu, ilgalaikĊ automobilio nuomą, patvirtina ir Pareiškơjos išrašytos sąskaitos
faktǌros Latvijos bendrovei SIA „Prosperity“ (anksþiau – SIA „Pernavas 41“) per visą nuomos
laikotarpƳ. Pareiškơja nurodo, kad tiek ji, tiek nuomininkas SIA „Prosperity“ (SIA „Pernavas“) yra
deklaravĊ nuomos sandorƳ atitinkamose mơnesinơse PVM deklaracijose, pateiktose Lietuvos ir
Latvijos mokesþiǐ administratoriams. Iš deklaruotǐ duomenǐ matyti, kad automobilio nuoma
truko 12 (dvylika) mơnesiǐ.
Pareiškơjos nuomone, Inspekcija nepagrƳstai sprendơ, kad vien dơl to, kad automobilis
buvo kartu nuomojamas Lietuvos Ƴmonei UAB „Baltic Net Media“ ir asmeniškai Pareiškơjos
vadovui E. B., galima daryti išvadą, kad automobilio nuoma Latvijos bendrovei SIA „Prosperity“
nebuvo ilgalaikơ ir automobilis neva perduotas nuomai Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Pareiškơja pabrơžia, jog nuo pat automobilio perdavimo Latvijos bendrovei SIA „Prosperity“ (SIA
„Pernavas 41“) 2017-08-10, automobilio faktinis valdymas nebuvo perduotas jokiam treþiajam
asmeniui, nes visą laiką jƳ valdơ SIA „Prosperity“ vadovas E. B.
Pareiškơjos nuomone, Inspekcija turơtǐ taikyti turinio prieš formą viršenybơs principą,
kadangi esminĊ reikšmĊ šiuo atveju turi tai, kad nepaisant aplinkybơs, kad automobilis tam tikrais
laikotarpiais buvo panaudotas Pareiškơjos vadovo (kartu ir nuomininko vadovui) E. B. naudai ir
Lietuvos bendrovơs UAB „Baltic Net Media“ naudai, visais atvejais automobilƳ fiziškai valdơ E.
B., automobilis nebuvo atskirai perduotas kito fizinio asmens faktiniam valdymui. Net automobilio
panaudojimo UAB „Baltic Net Media“ naudai atveju automobilio fiziniu valdytoju (vairuotoju)
buvo E. B.
Pareiškơjos teigimu, visą laikotarpƳ, kol automobilis buvo išnuomotas ir perduotas
naudotis nuomininkei SIA „Prosperity“ (SIA „Pernavas 41“), automobilio fizinis valdymas
nebuvo perduotas kitiems subjektams. Nors Pareiškơja ir išrašơ sąskaitas faktǌras už automobilio
nuomą E. B. ir UAB „Baltic Net Media“, taþiau automobilio perdavimo–priơmimo aktǐ su šiais
asmenimis atskirai nepasirašyta. Tai patvirtina, kad faktinis automobilio valdymas išliko SIA
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„Prosperity“ žinioje pagal 2017-07-31 lengvojo automobilio nuomos sutartƳ, kuri savo pobǌdžiu
yra ilgalaikơ.
Pareiškơjos nuomone, atmestini Inspekcijos teiginiai, jog nepaisant to, kad faktinis
automobilio valdymas išliko to paties fizinio asmens (E. B.) žinioje, juridine prasme E. B., Latvijos
Ƴmonơ (SIA „Prosperity“) ir Lietuvos Ƴmonơs (Pareiškơja, UAB „Baltic Net Media“) yra
savarankiški subjektai ir todơl išnuomojant automobilƳ E. B. vadovaujamai Ƴmonei nelaikoma, kad
automobilis išnuomojamas E. B.
Pareiškơja nurodo, kad Inspekcija šƳ savo argumentą grindžia civilinơs teisơs normomis
ir jomis Ƴtvirtinamu fizinio ir juridinio asmens atskirtinumu. Tuo tarpu nagrinơjant kitus su
automobilio nuoma susijusius klausimus, kaip antai, automobilio perdavimo–priơmimo aktus,
Inspekcija ne tik nesiremia civilinơs teisơs normomis, bet ir jas paneigia. Pareiškơjos pateikti
automobilio perdavimo–priơmimo nuomininkui (SIA „Prosperity“) aktai, nors ir teisơs aktǐ
nustatyta tvarka nenuginþyti (nepripažinti negaliojanþiais), taþiau Inspekcijos pripažinti neva
egzistuojantys ir Inspekcija jais nesiremia nustatant reikšmingas faktines aplinkybes. Pareiškơjos
nuomone, Inspekcija formaliai pritaikơ argumentą dơl E. B., kaip fizinio asmens ir kaip bendrovơs
vadovo, atskirtinumo nuomos teisiniǐ santykiǐ aspektu. Toks pasirinktinis argumentavimas,
siekiant mokesþiǐ mokơtojui nenaudingu bǌdu pritaikyti atitinkamas teisơs normas, negali bǌti
laikomas tinkamu ir teisơtu teisơs normǐ interpretavimu ir objektyviu aplinkybiǐ ištyrimu.
Pareiškơja nurodo, kad minơta automobilio nuoma negali bǌti laikoma trumpalaike vien
dơl to, kad buvo neva „perduota“ kitam asmeniui (tokiu bǌdu kuriama teisinơ fikcija), nors ją valdơ
iš esmơs tas pats asmuo. Inspekcija nepagrƳstai nepritaikơ turinio prieš formą viršenybơs principo
sprendžiant šƳ klausimą.
Pareiškơjai neaiškus Inspekcijos argumentas, kad, išrašius sąskaitas už automobilio
nuomą E. B. ir UAB „Baktic Net Media“, Pareiškơja neva turơjo kiekvieną mơnesƳ grąžinti
automobilƳ Ƴ Lietuvą. Pagal 2017-07-31 nuomos sutartƳ automobilis išnuomotas Latvijos bendrovei
SIA „Prosperity“, automobilis išnuomotas Latvijos Respublikos teritorijoje ir automobilƳ visais
atvejais, net nuomos UAB „Baltic Net Media“ (kurios vadovo nơra ir nebuvo E. B.) atveju valdơ
tas pats asmuo – E. B.
Atsižvelgiant Ƴ tai, kas išdơstyta, Pareiškơja ginþija Inspekcijos išvadą, kad tarp
Pareiškơjos ir Latvijos bendrovơs SIA „Prosperity“ (SIA „Pernavas 41“) susiklostĊ automobilio
nuomos teisiniai santykiai buvo trumpalaikiai ir nurodo, kad mokestinio ginþo byloje esanti
medžiaga patvirtina, kad automobilio nuoma buvo ilgalaikio pobǌdžio.
Dơl automobilio perdavimo Latvijos teritorijoje fakto
Pareiškơja nesutinka su Inspekcijos padaryta išvada, kad Pareiškơjos išnuomotas Latvijos
bendrovei SIA „Prosperity“ (SIA „Pernavas 41“) automobilis buvo perduotas Lietuvos
Respublikos teritorijoje, ir Inspekcija nepagrƳstai nevertino Pareiškơjos pateiktǐ 2017-08-10 ir
2018-03-09 automobilio perdavimo–priơmimo aktǐ kaip automobilio perdavimą Latvijos
teritorijoje pagrindžianþiǐ dokumentǐ. Pareiškơja pateikia šiuos argumentus:
Pirma, Pareiškơja Inspekcijai pateikơ 2017-08-10 perdavimo–priơmimo aktą, iš kurio
matyti, kad Pareiškơja automobilƳ perdavơ SIA „Pernavas 41“ 2017-08-10 Latvijos Respublikoje,
Rygos mieste, taip pat 2018-03-09 perdavimo–priơmimo aktą, pagal kurƳ 2020-03-09 Rygos
mieste tas pats automobilis perduotas po SIA „Pernavas 41“ reorganizavimo jos teises ir pareigas,
sandorius perơmusiai SIA „Prosperity“. Nei vienas iš perdavimo-priơmimo aktǐ nơra teisơs aktǐ
nustatyta tvarka nuginþytas ar paneigtas, tai pat nơra duomenǐ, pagal kuriuos Pareiškơjos
išnuomotas automobilis bǌtǐ 2017-08-10 ir 2018-03-09 perduotas SIA „Pernavas 41“ ar SIA
„Prosperity“ ne Latvijos Respublikos teritorijoje.
Antra, 2017-07-31 automobilio nuomos sutartis sudaryta (pasirašyta) Latvijos
Respublikoje, Rygoje, sutartyje numatyta, jog jai taikoma Latvijos Respublikos teisơ ir ginþai
nagrinơjami pagal Latvijos Respublikos Ƴstatymus.
Treþia, tiek SIA „Pernavas 41“, tiek jos teises ir pareigas po reorganizavimo perơmusi
SIA „Prosperity“ yra Latvijos Respublikos bendrovơs, kurios savo veiklą vykdơ ir vykdo tik
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Latvijos Respublikoje. Duomenǐ, kad minơtos Ƴmonơs veiktǐ Lietuvoje ir naudotǐ Pareiškơjos
išnuomotą automobilƳ Lietuvos Respublikoje, mokestinio ginþo byloje nơra.
Ketvirta, tai, jog pirmasis automobilio perdavimo–priơmimo aktas su SIA „Pernavas 41“
pasirašytas 2017-08-10 Rygos mieste, o antrasis perdavimo–priơmimo aktas su SIA „Prosperity“
pasirašytas 2018-03-09 taip pat Rygos mieste, vienareikšmiškai patvirtina, kad Pareiškơjos
išnuomotas automobilis mažiausiai 6 (šešis) mơnesius buvo Latvijos Respublikos teritorijoje.
Penkta, aplinkybơ, kad Pareiškơjos išnuomotas automobilis registruotas Lietuvos
Respublikoje, nepatvirtina Inspekcijos pozicijos, kad automobilis perduotas nuomininkui
Lietuvoje.
Šešta, pagal 2017-07-31 lengvojo automobilio nuomos sutarties 2.1.1 punktą,
nuomininkui (SIA „Pernavas 41“, SIA „Prosperity“) suteikiama teisơ visą nuomos laikotarpƳ
automobilƳ naudoti Latvijos Respublikos teritorijoje, ir tik papildomai nurodoma, kad automobilis
gali bǌti naudojamas ir kitose šalyse.
Septinta, Pareiškơja nesutinka su Inspekcijos pozicija, kad Pareiškơja, pateikdama
išnuomoto automobilio perdavimo–priơmimo aktus, siekia dirbtinai išvengti mokơtinǐ Ƴ biudžetą
mokesþiǐ. Tuo atveju, jei, kaip teigia Inspekcija, Pareiškơjas bǌtǐ siekĊs imituoti automobilio
perdavimą Latvijos Respublikoje, bǌtǐ pagrƳsta manyti, kad Pareiškơjas nebǌtǐ sudarĊs
perdavimo-priơmimo aktǐ dviem kalbomis, ir patyrĊs papildomǐ išlaidǐ, nes abu aktus reikơjo
papildomai versti Ƴ lietuviǐ kalbą teikiant Inspekcijai.
Pareiškơjos teigimu, papildomǐ duomenǐ, Ƴskaitant automobilio perdavimo Latvijos
bendrovei aktus, Pareiškơja nepateikơ ne dơl vengimo bendradarbiauti su mokesþiǐ
administratoriumi, bet dơl objektyviǐ priežasþiǐ. Pareiškơja prašo Ƴ jas papildomai atsižvelgti ir
Komisijos.
Pareiškơja pažymi, kad ji nơ viename iš savo raštǐ, adresuotǐ Inspekcijai, nơra nurodžiusi
ar patvirtinusi, kad automobilio perdavimo–priơmimo aktai nebuvo sudaryti ar kad Latvijos
bendrovơms išnuomotas automobilis buvo perduotas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Todơl
Inspekcijos teiginys, kad perdavimo–priơmimo aktus Pareiškơja pateikơ jau pasibaigus
mokestiniam patikrinimui, su tikslu išvengti mokơtinǐ mokesþiǐ, yra pagrƳstas vien spơjimais.
Pareiškơja pažymi, kad nors Inspekcija kelia abejones dơl automobilio perdavimo–
priơmimo aktuose nurodytos informacijos atitikimo tikrovei, nelaiko minơtǐ aktǐ kaip automobilio
perdavimą Latvijos Respublikos teritorijoje pagrindžianþiǐ duomenǐ, taþiau Inspekcija kartu
nekelia klausimo dơl automobilio perdavimo E.B. kaip fiziniam asmeniui ir Lietuvos bendrovei
UAB „Baltic Net Media“. Priešingai, Inspekcija neturơdama jokiǐ duomenǐ, laiko, kad
automobilis šiems subjektams perduotas Lietuvos Respublikoje ir neva toks perdavimas dar
negalimus automobilio nuomos ilgalaikius santykius tarp Pareiškơjos ir SIA „Pernavas 41“ ir SIA
„Prosperity“.
Pareiškơjos teigimu, tarp Pareiškơjos ir SIA „Prosperity" (anksþiau - SIA „Pernavas 41“)
sudarytos 2017-07-31 lengvojo automobilio nuomos sutarties pagrindu išnuomotas automobilis
RANGE ROVER buvo perduotas Latvijos bendrovơms Latvijos Respublikos teritorijoje, Rygos
mieste, o Patikrinimo akte ir Sprendime konstatuota aplinkybơ, kad automobilis perduotas neva
Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra nepagrƳsta.
Dơl sandorio šaliǐ deklaruoto nuomos paslaugǐ teikimo / gavimo
Pareiškơja nesutinka su Inspekcijos išvada, kad Latvijos bendrovơ SIA „Pernavas 41“
(kurios teises po reorganizavimo perơmơ SIA „Prosperity“) 2017 metais nedeklaravo nuomos
paslaugǐ gavimo iš Pareiškơjos, minơta informacija nepakito ir Sprendimo priơmimo metu.
Pareiškơja nurodo, kad Inspekcijai pateiktos Latvijos bendrovơs SIA „Pernavas 41“ / SIA
„Prosperity“ PVM deklaracijos iš Latvijos mokesþiǐ deklaravimo el. sistemos (EDAS) už
2017 m. spalio – 2018 m vasario mơn., kurios patvirtina, jog už SIA „Pernavas 41“ yra deklaruotas
nuomos paslaugǐ iš Pareiškơjos gavimas. 2017 m. spalio mơn., 2017 m. lapkriþio mơn. ir 2018 m.
vasario mơn. Latvijos bendrovơs SIA „Pernavas 41“ (SIA „Prosperity“) PVM deklaracijose,
skiltyse PVN 1-11 „Mokesþio sumos už prekes ir paslaugas, gautas iš Europos Sąjungos valstybiǐ
nariǐ" (lat. Nodokla summas par precem un pakalpojumiem, kas sanemti no Eiropas Savienibas
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dalibvalstim) deklaruotos 2017 m. spalio mơn. 2018 m. sausio mơn. gautos paslaugos iš
Pareiškơjos (Deroneta, UAB) ir jǐ sumos.
Pareiškơja pažymi, kad iš Inspekcijai pateiktǐ dokumentǐ matyti, kad Latvijos bendrovơs
SIA „Pernavas 41“ PVM deklaracija už 2017 m. spalio mơn. pasirašyta ir pateikta Latvijos
mokesþiǐ administratoriui 2017-12-15, o PVM deklaracija už 2017 m. lapkriþio mơn. pasirašyta
ir pateikta Latvijos mokesþiǐ administratoriui 2017-12-20, todơl akivaizdu, kad Inspekcija jau
patikrinimo metu turơjo matyti duomenis, paremtus minơtomis SIA „Pernavas 41“ PVM
deklaracijomis.
Pareiškơja nurodo, kad galơjo susidaryti neatitikimai mokesþiǐ administravimo
informacinơse sistemose dơl 2017 m. gruodžio mơn. ir/ar 2018 m. sausio mơn. laikotarpiǐ PVM
deklaracijǐ duomenǐ dơl trikdžiǐ, susijusiǐ su SIA „Pernavas 41“ reorganizavimu. AplinkybĊ, jog
Inspekcija savo informacinơse sistemose galimai nematơ Latvijos bendrovơs SIA „Pernavas 41“
deklaruotǐ duomenǐ už 2017 m. pabaigos – 2018 m. pradžios laikotarpius, Pareiškơja pirmą kartą
sužinojo tik susipažinusi su Patikrinimo aktu. Pareiškơja dơjo pastangas operatyviai išsiaiškinti,
kodơl galơjo atsirasti galimǐ neatitikimǐ ir, nustaþius galimą priežastƳ, t. y. reorganizavimo proceso
metu kilusias technines kliǌtis, gavo SIA „Prosperity“ buhalterijos patvirtinimą apie neatitikimǐ
ištaisymą. Tokiu bǌdu SIA „Pernavas 41“ 2017 m. gruodžio mơn. gautos nuomos paslaugos buvo
deklaruotos pataisant SIA „Prosperity“ 2018 m. vasario mơn. deklaraciją, pataisyta PVM
deklaracija pasirašyta ir Latvijos mokesþiǐ administratoriui pateikta 2020-09-03. Pareiškơjos
nuomone, dơl objektyviǐ aplinkybiǐ atsiradusius netikslumus pataisơ SIA „Prosperity“ buhalterija,
nes SIA „Pernavas 41“ po Ƴvykdytos reorganizavimo procedǌros, kaip juridinis asmuo ir
mokestiniǐ prievoliǐ subjektas, jau nebeegzistuoja. Tai, kad SIA „Prosperity“, perơmusios
reorganizuotos SIA „Pernavas 41“ teises ir pareigas, buhalterija Latvijoje ištaisơ galimus
netikslumus PVM deklaracijose, parodo, kad ne Pareiškơja buvo atsakinga už nustatytus galimus
neatitikimus, todơl neturơtǐ dơl to patirti neigiamǐ pasekmiǐ. Jei Inspekcija Latvijos bendroviǐ
tam tikrǐ deklaruotǐ nuomos paslaugǐ gavimo duomenǐ informacinơse sistemose nematơ dơl
galimǐ sutrikimǐ minơtose sistemose, Pareiškơja taip pat negali bǌti už tai atsakinga.
Pareiškơja nurodo, kad Inspekcija neneigia ir pripažƳsta, kad SIA „Prosperity“", perơmusi
reorganizuotos SIA „Pernavas 41“ teises ir pareigas, 2018 metais deklaravo 45000 EUR gautǐ
nuomos paslaugǐ iš Pareiškơjos. Taigi, esant duomenims apie tai, kad tiek Pareiškơja, tiek
automobilio nuomininkai SIA „Pernavas 41“ ir SIA „Prosperity“ yra deklaravĊ atitinkamai
nuomos paslaugǐ teikimas ir gavimą, Inspekcija nepagrƳstai sprendơ, kad nơra deklaruotǐ
duomenǐ apie 2017 metais Latvijos bendrovei suteiktas nuomos paslaugas. Abiejǐ šaliǐ deklaruoti
duomenys atitinka automobilio nuomos teisiniǐ santykiǐ esmĊ, atitinka ir patvirtina Pareiškơjos
dơstomas faktines aplinkybes dơl automobilio nuomos sandorio.
Atsižvelgiant Ƴ išdơstytas aplinkybes, Pareiškơjos nuomone, nơra pagrindo teigti, jog
Pareiškơjos ir Latvijos bendroviǐ SIA „Pernavas 41“, SIA „Prosperity“ deklaruotǐ nuomos
paslaugǐ teikimo/gavimo duomenys neatitinka šiame skunde Pareiškơjos išdơstytǐ faktiniǐ
aplinkybiǐ.
Dơl išrašytǐ sąskaitǐ faktǌrǐ už automobilio nuomą
Pareiškơja išdơsto Lietuvos Respublikos mokesþiǐ administravimo Ƴstatymo (toliau –
MAƲ) 69 straipsnio 2 dalies nuostatas ir nurodo, kad Ƴstatymu pripažƳstama, jog mokesþiǐ
mokơtojǐ veikloje natǌraliai gali pasitaikyti klaidǐ ar formaliǐ neatitikimǐ teisơs aktǐ
reikalavimams, ir antra, kad vien tokie formalǌs neatitikimai negali sukelti mokesþiǐ mokơtojui
neigiamǐ pasekmiǐ.
Pareiškơja nurodo, kad Patikrinimo akte ir Sprendime minima, kad kai kuriose
Pareiškơjos išrašytose sąskaitose nurodyti laikotarpiai dubliuojasi (2017-10-11–2017-11-10), o kai
kurie
kiti
sąskaitose
nurodyti
laikotarpiai
išrašytose
sąskaitose
nenumatyti
(2017-11-11–2017-12-10 ir 2018-04-11–2018-05-10). Pareiškơjos vertinimu, šios formalios
Inspekcijos nustatytos aplinkybơs yra tik Ƴprastos, pasitaikanþios sąskaitǐ išrašymo klaidos, kurios
jokiǐ bǌdu negali suponuoti nuomos santykiǐ tarp Pareiškơjos ir Latvijos bendrovơs fiktyvumo.
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Pareiškơja pabrơžia, kad Pareiškơja savo pastabose dơl Patikrinimo akto išdơstơ, dơl kokiǐ
formaliǐ priežasþiǐ galơjo susidaryti šie formalǌs netikslumai, taþiau Inspekcija Sprendime
Pareiškơjos argumentǐ bei paaiškinimǐ visiškai nevertino, neanalizavo ir jǐ nepaneigơ.
Pareiškơja nurodo, kad 2017-12-10 PVM sąskaita faktǌra Nr. DERO004 išrašyta už
nuomos laikotarpƳ nuo 2017-11-11 iki 2017-12-10. Minơtas neatitikimas, kaip ir neatitikimas dơl
2018-04-11–2018-05-10 laikotarpio nenurodymo, susidarơ dơl Ƴprasto neapsižiǌrơjimo. Išrašant
2017-12-10 PVM sąskaitą faktǌrą Nr. DERO004, per klaidą nepakeistas ankstesniame šablone
buvĊs automobilio nuomos laikotarpis. Išrašant 2018-05-18 PVM sąskaitą faktǌrą
Nr. DERO/01/011, per klaidą supainiotas nuomos laikotarpis, vietoje 2018-04-10–2018-05-10
nurodant 2018-05-10–2018-06-10. Atsižvelgiant Ƴ tai, kad nuomos laikotarpiai nesutapo su
kalendoriniais mơnesiais, t. y. nuomos laikotarpiais nurodyta nuo mơnesio 10 d. iki kito mơnesio
10 d., nơra neƳprasta, kad padaryta paprasta klaida išrašant sąskaitas. Bǌtent dơl pastarosios
techninơs klaidos paskutinơs Bendrovơs išrašytos 2018-08-10 PVM sąskaitos faktǌros
Nr. DERO/01/021 aprašyme tiesiog nurodyta „Automobilio nuoma pagal Sut. 2017-07-31“.
Pareiškơja nurodo, kad tiek sąskaitybos, tiek techninơs klaidos (dokumentǐ, deklaracijǐ,
ataskaitǐ, sąskaitǐ pildymo) nesudaro pagrindo išvadai apie tariamai fiktyvius šaliǐ nuomos
teisinius santykius. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT)
praktika, viešojo administravimo subjektǐ priimami spendimai turi bǌti aiškǌs, išsamǌs, priimti
objektyviai išnagrinơjus visas reikšmingas aplinkybes. Tik toks sprendimas gali bǌti laikomas
pagrƳstu ir teisơtu. Pareiškơjos nuomone, Inspekcija nevertino Pareiškơjos argumentǐ ir
paaiškinimǐ.
Dơl priskaiþiuoto PVM už prabangius laikrodžius
Pareiškơja nesutinka su Inspekcijos nustatyta aplinkybe, kad Pareiškơja nepagrƳstai
atskaitơ 6394 EUR pirkimo PVM už 2018 m. lapkriþio ir gruodžio mơnesiais Ƴsigytus du
prabangius laikrodžius ir konstatuota aplinkybe, kad laikrodžiai buvo perduoti Pareiškơjos
akcininkams neatlygintinai naudotis, laikrodžiai Ƴsigyti su tikslu juos panaudoti asmeniniams
poreikiams. Pareiškơja nurodo, kad laikrodžius „Happy Sport“, RG (Ƴsigijimo vertơ 9650 EUR) ir
„Superfast Chronograph“, AG, Auto (Ƴsigijimo vertơ 20800 EUR) Ƴsigijimo su didele nuolaida iš
oficialios prabangiǐ laikrodžiǐ parduotuvơs–butiko Latvijos Respublikoje, valdomo Latvijos
bendrovơs SIA „Möbius CH“. Šiǐ laikrodžiǐ modeliai Ƴprastomis sąlygomis (be pritaikytǐ
Pareiškơjai nuolaidǐ) rinkoje parduodami žymiai didesne kaina.
Pareiškơjos teigimu, Ƴsigyti laikrodžiai yra prabangos prekơs ir didelơs vertơs, laikrodžiai
Ƴsigyti su tikslu juos parduoti palankiomis sąlygomis, uždirbant pelno. Kadangi laikrodžiai Ƴsigyti
su nemaža nuolaida, Pareiškơja turơjo tikslą laikrodžius parduoti pelningai. Pareiškơja fizinio
sandơlio prekơs laikyti neturi, o prabangiǐ laikrodžiǐ tikslinis sandơliavimas ar saugojimas
specializuotose saugyklose bǌtǐ ekonomiškai nenaudingas Pareiškơjai. Todơl Pareiškơjos
akcininkai Pareiškơjos Ƴsigytus laikrodžius naudojo potencialiems pirkơjams demonstruojant
laikrodžius reklamos tikslais. Šiuo tikslu laikrodžiai taip pat buvo dơvimi, ir bǌtent dơl to
Pareiškơjos akcininkai mokestinio patikrinimo metu Ƴ Inspekciją buvo atvykĊ dơvơdami šiuos
laikrodžius. Akcininkai manơ, jog Inspekcija turơjo abejoniǐ dơl laikrodžio Ƴsigijimo sandorio
autentiškumo, todơl laikrodžiai buvo pademonstruoti Inspekcijos specialistams, ir akcininkai
siekơ, jog Inspekcija Ƴsitikintǐ, jog laikrodžiai buvo faktiškai Ƴsigyti iš pardavơjo Latvijoje ir
fiziškai perơjo pirkơjo, t. y. Pareiškơjos žinion.
Tai, kad akcininkai asmeniškai dơvơjo Pareiškơjos Ƴsigytus laikrodžius, savaime
nereiškia, kad jie buvo panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti. Pareiškơja parduos minơtus
laikrodžius ir apskaiþiuos PVM.
Dơl dvigubo apmokestinimo
Pareiškơja nesutinka su Inspekcijos sprendimu už vykdytą automobilio nuomą su
nuomininkais SIA „Pernavas 41“ / SIA Prosperity“ papildomai apskaiþiuoti 15620 EUR
pardavimo PVM. Nurodo, kad iš pridedamǐ Latvijos bendroviǐ SIA „Pernavas 41“ ir SIA
Prosperity“ PVM deklaracijǐ matyti, kad pagal kiekvienos deklaracijos pirmojo puslapio lentelơs
55 ir 64 eilutes, SIA „Pernavas 41“ / SIA Prosperity“ priskaiþiavo ir atskaitơ atitinkamas PVM
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sumas už prekiǐ/paslaugǐ Ƴsigimus iš kitǐ ES šaliǐ. Deklaracijos 55 ir 64 eilutơse nurodytos PVM
sumos susidariusios pagal deklaracijos skiltyje PVN 1-11 „Mokesþio sumos už prekes ir
paslaugas, gautas iš Europos Sąjungos valstybiǐ nariǐ“ (lat. Nodokla summas par precem un
pakalpojumiem, kas sanemti no Eiropas Savienibas dalibvalstim) nurodytas sumas iš sandoriǐ su
ES valstybiǐ subjektais, tarp jǐ ir Pareiškơja.
Kiekvienos pateikiamos Latvijos bendroviǐ SIA „Pernavas 41“ ir SIA ,,Prosperity“ PVM
deklaracijos pirmojo puslapio 80 eilutơje matyti, kad šios Latvijos Ƴmonơs neturi / neturơjo jokiǐ
PVM Ƴsiskolinimǐ, su biudžetu atsiskaityta.
Pareiškơja nurodo, kad SIA „Pernavas 41“ / SIA „Prosperity“ nustatyta tvarka
apskaiþiavo ir Latvijoje atskaitơ PVM pagal automobilio nuomos sandorius su Pareiškơja, todơl
Pareiškơjai Ƴgijus prievolĊ papildomai sumokơti Inspekcijos apskaiþiuotą 15620 EUR pardavimo
PVM, reikštǐ dvigubą to paties sandorio tarp tu paþiu šaliǐ PVM apmokestinimą. Pareiškơja
pažymi, kad dvigubo apmokestinimo išvengimo mechanizmai egzistuoja siekiant palengvinti ǌkio
subjektǐ mokestinĊ ir administracinĊ naštą, bet ne ją padidinti. Šiuo atveju Sprendime pateikiama
Inspekcijos nuomonơ, kad Pareiškơja turơtǐ sumokơti ginþijamas papildomai apskaiþiuotas
pardavimo PVM sumas Ƴ Lietuvos Respublikos biudžetą, kai Latvijos bendrovơs (automobilio
nuomininkơs) jau yra pasinaudojusios PVM atskaitos teise.
Pareiškơja nurodo, kad Ƴvertinus visus šiame skunde pateiktus argumentus, t. y. kad
lengvasis automobilis Latvijos bendrovơms buvo išnuomotas pagal ilgalaikơs nuomos sutartƳ,
nuomos paslauga suteikta Latvijos Respublikos teritorijoje (automobilis perduotas nuomininkui
Rygos mieste), Inspekcija nepagrƳstai teigia, kad bǌtent Latvijos Ƴmonơ turơtǐ kreiptis Ƴ savo vietos
mokesþiǐ administratoriǐ dơl permokơtos PVM sumos grąžinimo.
Pareiškơja atkreipia dơmesƳ, kad Inspekcija neginþija, kad Latvijos bendrovơ jau yra
apmokestinta dơl to paties automobilio nuomos paslaugǐ gavimo, o tik formaliai nurodo, kad
Pareiškơjai esant pažeidơjai, ši turi prisiimti neigiamas pasekmes.
Dơl paskirtos baudos
Pareiškơjos teigimu, Inspekcijos Sprendimas dơl Pareiškơjai papildomai apskaiþiuoto
6394 EUR pardavimo PVM nuo 30450 EUR vertơs prekiǐ (prabangiǐ laikrodžiǐ) ir 15620 EUR
pardavimo PVM už automobilio nuomą yra nepagrƳstas ir naikintinas, Sprendimu paskirta
8388 Eur PVM bauda yra per didelơ, neproporcinga Pareiškơjos mokestinơs teisinơs atsakomybơs
atžvilgiu ir todơl yra mažintina. Nustatant sumažintos baudos dydƳ Pareiškơja prašo Ƴvertinti
aplinkybĊ, kad nebelieka Pareiškơjos atsakomybĊ sunkinanþios aplinkybơs „pažeidimǐ daugơtas“,
kuriuo remdamasi Inspekcija paskyrơ Pareiškơjai 30 proc. dydžio baudą (8388 EUR).
Pareiškơja prašo Komisijos panaikinti Inspekcijos Sprendimą ta apimtimi, kuria
Pareiškơjai papildomai apskaiþiuotas 6394 Eur pardavimo PVM nuo 30450 Eur vertơs prekiǐ
(prabangiǐ laikrodžiǐ) ir 15620 Eur padavimo PVM už automobilio nuomą ir atitinkamai
sumažinti Sprendimu Pareiškơjai apskaiþiuotus 5107,33 Eur PVM delspinigius, panaikinti
Pareiškơjai paskirtą 8388 Eur PVM baudą.
Inspekcija skundžiamame Sprendime išdơstơ faktines aplinkybes. Nurodơ, kad Pareiškơja
juridiniǐ asmenǐ registre Ƴregistruota 2015-07-30, mokesþiǐ mokơtojǐ registre – 2015-07-31.
Pareiškơja PVM mokơtoja Ƴregistruota 2015-10-02, išregistruota 2017-06-13 (nevykdơ PVM
apmokestinamos veiklos), iš naujo Ƴregistruota 2017-09-13, PVM mokơtojo kodas
LT100009698011.
Pareiškơjos deklaruotos vykdomos veiklos rǌšys: nuo 2016-01-22 – nuosavo arba
nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (EVRK 682000), nuo 2017-06-01 iki
2018-12-31 – kita pramogǐ ir poilsio organizavimo veikla (EVRK 932900), nuo 2018-10-29 –
pramoginiǐ valþiǐ nuoma (EVRK 772110), nuo 2017-06-01 iki 2018-10-28 ir nuo 2019-01-01 –
automobiliǐ ir lengvǐjǐ varikliniǐ transporto priemoniǐ nuoma ir išperkamoji nuoma (EVRK
771100).
Po 50 proc. Pareiškơjos akcijǐ valdo Latvijos pilieþiai: E. B. ir D. B. Pareiškơjos vadovo
pareigose nuo 2015-10-12 dirba E. B. Tikrinamu laikotarpiu Pareiškơjoje buvo Ƴdarbinti du
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darbuotojai: E. B. nuo 2016-01-25 ir D. B. nuo 2016-01-29. Pareiškơja yra pateikusi Mơnesines
pajamǐ mokesþio deklaracijas (GPM313), taþiau darbo užmokestis nơra mokamas.
Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki
2019-06-30 Pareiškơja gavo 111679 Eur pajamǐ, iš jǐ: 1) 94800 Eur (84,9 proc.) už automobilio
LAND ROVER nuomą (90000 Eur gauta iš dviejǐ Latvijos Ƴmoniǐ SIA „Pernavas 41“
(LV40103837085) ir SIA Prosperity (LV40103745753), kuriǐ vadovas yra UAB „Deroneta“
akcininkas ir vadovas E. B.; 3600 Eur – iš Pareiškơjos vadovo E. B.; 1200 Eur – iš buhalterines
paslaugas Pareiškơjai teikianþios Ƴmonơs UAB „Baltic Net Media“ (kodas 302427776); 2) 2920
Eur (2,6 proc.) už jachtos nuomos paslaugas; 3) 9420 Eur (8,4 proc.) už Latvijos Ƴmonơs reklamą
internetinơje svetainơje; 4) 4539 Eur (4,1 proc.) už atsargǐ pardavimą.
Tikrinamuoju laikotarpiu Pareiškơja PVM deklaracijose deklaravo 111679 Eur
pardavimǐ, iš jǐ PVM apmokestinamǐ sandoriǐ už 7720 Eur ir nuo jǐ apskaiþiuoto pardavimo
PVM 1622 Eur; 15768 Eur iš Europos Sąjungos Ƴsigytǐ prekiǐ ir 3311 Eur nuo jǐ apskaiþiuoto
pardavimo PVM; 15737 Eur iš ES Ƴsigytǐ paslaugǐ ir 3279 Eur nuo jǐ apskaiþiuoto pardavimo
PVM. Pareiškơja deklaravo 7015 Eur pirkimo PVM. Deklaravusi 31332 Eur atskaitomo PVM,
Pareiškơja deklaravo 23120 Eur grąžintino iš biudžeto PVM.
Dơl lengvojo automobilio nuomos
Inspekcija nurodơ, kad Pareiškơja iš Latvijos Ƴmonơs SIA „Inchcape Motors Latvia“
(LV40003073379, pardavơjas) pagal 2017-05-29 sudarytą Transporto priemonơs pirkimo sutartƳ
Nr. 9863 bei pagal 2017-07-31 išrašytą sąskaitą (rekins) R13107743 Ƴsigijo naują automobilƳ už
113140,50 Eur. Latvijos Ƴmonơs pateiktoje 2017-07-31 sąskaitoje nurodyta, kad gavơjas Pareiškơja
yra PVM mokơtoja, turinti PVM kodą LT100009698011, nors Pareiškơja tuo metu PVM mokơtoja
nebuvo. Sąskaitoje nurodyta, kad pagal Direktyvos 2006/112/EK 138 straipsnio 2 dalies „a“
punktą taikomas 0 proc. PVM tarifas. Už Ƴsigytą automobilƳ Pareiškơja atsiskaitơ iki 2017-07-31
bankiniais pavedimais. Pagal banko operacijǐ duomenis matyti, kad Pareiškơja atsiskaitymui su
Latvijos Ƴmone SIA „Inchcape Motors Latvia“ už Ƴsigytą automobilƳ panaudojo iš E. B. pagal
2017-05-18 sudarytą Paskolos sutartƳ gautas skolintas lơšas bei dalƳ už automobilio nuomą pagal
2017-07-31 automobilio nuomos sutartƳ gauto avansinio mokơjimo iš E. B. vadovaujamos Latvijos
Ƴmonơs SIA „Pernavas 41“.Lietuvos Respublikos keliǐ transporto priemoniǐ registro duomenǐ
bazơs duomenimis automobilis Pareiškơjos vardu (savininkas) Ƴregistruotas 2017-08-01.
Inspekcija akcentavo, kad automobilio Ƴsigijimo metu Pareiškơja nebuvo PVM mokơtoja:
išregistruota 2017-06-13, iš naujo Ƴregistruota 2017-09-13. Pareiškơja, pagal pateiktus dokumentus
automobilƳ Ƴsigijo 2017-07-31, o PVM mokơtoju neƳregistruoto asmens mokơtino pridơtinơs vertơs
mokesþio apyskaitą (FR0608), pažeisdama PVMƲ 92 straipsnio 7 punktą, PVM deklaracijos ir kitǐ
su šiuo mokesþiu susijusiǐ formǐ užpildymo taisyklơse, patvirtintose Valstybinơs mokesþiǐ
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansǐ ministerijos viršininko 2004-03-01 Ƴsakymu
Nr. VA-29 „Dơl Pridơtinơs vertơs mokesþio deklaracijos ir kitǐ su šiuo mokesþiu susijusiǐ formǐ
užpildymo taisykliǐ patvirtinimo“ (2016 m. gegužơs 26 d. Ƴsakymo Nr. VA-73 redakcija) nustatytą
5 dienǐ terminą, pateikơ tik 2017-10-24. Pateiktoje apyskaitoje FR0608 deklaruota 23760 Eur
pardavimo PVM suma, apskaiþiuota nuo Ƴsigytos naujos transporto priemonơs vertơs.
Inspekcija Sprendime išdơstơ PVMƲ 63 straipsnio 1 dalies, 63 straipsnio 4 dalies nuostatas
ir nurodơ, kad Pareiškơja, 2017-09-13 iš naujo Ƴsiregistravusi PVM mokơtoja, vadovaudamasi
PVMƲ 63 straipsniu, 2017-10-24 pateiktoje 2017 m. rugsơjo mơn. PVM deklaracijoje 35 eil.
deklaruotą atskaitomą PVM sumą padidino 22968 Eur pirkimo PVM.
Inspekcija nurodơ, kad pagal PVMƲ 58 straipsnio 1 dalies nuostatas, PVM mokơtojas turi
teisĊ Ƴtraukti Ƴ PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už Ƴsigytas ir (arba) importuotas prekes
ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekơs ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam
prekiǐ tiekimui ir (arba) paslaugǐ teikimui. Pagal PVMƲ 62 straipsnio 2 dalies 3 punktą negali bǌti
atskaitomas: pirkimo arba importo PVM už automobilƳ, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones
(neskaiþiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasơs automobilƳ, priskiriamą visureigiǐ kategorijai,
jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleiviǐ
vežimo už atlygƳ paslaugos. Automobilio panaudojimas nuomai turi bǌti pagrƳstas objektyviais
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Ƴrodymais, kurie leistǐ mokesþiǐ administratoriui Ƴsitikinti, kad nơra sukuriama dirbtinơ situacija,
siekiant mokestinơs naudos, pasinaudoti PVM atskaita.
Inspekcija nurodơ, kad Pareiškơja pateikơ 2017-07-31 su nuomininku – Latvijos Ƴmone
SIA „Pernavas 41“ (LV40103837085) sudarytą automobilio nuomos sutartƳ, kurioje numatyta, kad
Sutartis Ƴsigalioja nuo 2017-08-10 ir galioja iki 2018-08-10. Nustatomas 7500 Eur mơnesinis
automobilio nuomos mokestis, o visas nuomos mokestis per visą nuomos laikotarpƳ sudaro
90000 Eur. Pagal sutartyje aptartą atsiskaitymo tvarką, SIA „Pernavas 41“ 90000 Eur sumokơjo iš
anksto 2017-07-31 banko mokơjimo pavedimu. Pagal automobilio nuomos sutartƳ tiek nuomotoją
Pareiškơją, tiek nuomininką SIA „Pernavas 41“ atstovavo šiǐ Ƴmoniǐ direktorius E. B. Nuo 201802-01 dơl SIA „Pernavas 41“ reorganizacijos (prijungiant prie SIA „Prosperity“
(LV40103745753)) teises ir pareigas kylanþias iš 2017-07-31 automobilio nuomos sutarties
perơmơ SIA „Prosperity“.
Inspekcija pažymơjo, kad Pareiškơja pagal 2017-07-31 automobilio nuomos sutartƳ už
automobilio nuomą nuomininkams išrašydavo PVM sąskaitas faktǌras nurodydama 7500 Eur
nuomos mokesþio. Mokestinio patikrinimo metu nustaþius, kad PVM sąskaitose faktǌrose
2017-11-10 Nr. DERO003 ir 2017-12-10 Nr. DERO004 nurodyta, kad nuomos mokestis
apskaiþiuotas už tą patƳ laikotarpƳ nuo 2017-10-11 iki 2017-11-10, o už laikotarpƳ nuo 2017-11-11
iki 2017-12-10 PVM sąskaita faktǌra neišrašyta. PVM sąskaita faktǌra neišrašyta ir už laikotarpƳ
nuo 2018-04-11 iki 2018-05-10, bet nuomotojui SIA „Prosperity“ 2018-08-10 išrašyta PVM
sąskaita faktǌra Nr. DERO/01-021, kurioje nenurodytas nuomos laikotarpis, konstatuota, jog
sąskaitos už automobilio nuomą susijusioms Ƴmonơms buvo išrašomos formaliai, nesigilinant Ƴ
sąskaitoje nurodomos ǌkinơs operacijos turinƳ.
Inspekcija nurodơ, kad Pareiškơja Latvijos Ƴmonơms išrašytose PVM sąskaitose faktǌrose
PVM neapskaiþiavo, nurodydama, kad tai ne PVM objektas, vadovaujantis PVMƲ 13 straipsnio
2 dalimi (paslaugos, kuriǐ PVM apskaiþiuoti ir sumokơti privalo pirkơjas, Direktyvos
2006/112/EB 44 str., atvirkštinis PVM apmokestinimas). Patikrinimo akte nurodyta, kad
Pareiškơja PVM sąskaitose faktǌrose nurodytas nuomos paslaugǐ vertes deklaravo pateiktose
Prekiǐ tiekimo ir paslaugǐ teikimo Ƴ kitas ES valstybes nares atskaitose (FR0564).
Inspekcija nurodơ, kad Pareiškơja taip pat Ƴ apskaitos registrus Ƴtraukơ PVM sąskaitas
faktǌras, kuriomis Ƴformintos to paties automobilio nuomos paslaugos tuo metu, kai automobilis
pagal ilgalaikĊ nuomos sutartƳ jau buvo išnuomotas Latvijos Ƴmonei SIA „Pernavas 41“, kitiems
asmenims: UAB „Baltic Net Media“ (2017-09-30, 2017-11-30 išrašytos 2 PVM sąskaitos faktǌros,
kuriǐ pagrindu apskaiþiuota 1200 Eur nuomos mokesþio ir 252 Eur PVM) ir E. B. (laikotarpiu nuo
2018-01-31 iki 2019-06-30 laikotarpiu išrašyta 18 PVM sąskaitǐ faktǌrǐ, kuriǐ pagrindu
apskaiþiuota 3600 Eur pardavimo pajamǐ ir 756 Eur pardavimo PVM, iš viso 4356 Eur; nustatyta
3872 Eur E. B. skola Pareiškơjai už suteiktas paslaugas).
Inspekcija išdơstơ PVMƲ 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, apibrơžianþias PVM objekto
Lietuvoje sąvoką, PVMƲ 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, apibrơžianþias paslaugos
suteikimo šalies teritorijoje, sąlygas bei PVMƲ 13 straipsnio 12 dalies nuostatas, apibrơžianþias
trumpalaikơs transporto priemonơs nuomos paslaugǐ suteikimo šalies teritorijoje sąlygą, o taip pat
Europos Sąjungos Tarybos Ƴgyvendinimo Reglamento, kuriuo nustatomos Direktyvos
2006/112/EB dơl pridơtinơs vertơs mokesþio bendros sistemos Ƴgyvendinimo priemonơs,
Nr. 282/2011, 2011-03-15, 39 straipsnio nuostatas.
Inspekcija nurodơ, kad trumpalaikơs transporto priemonơs nuomos paslaugǐ suteikimo
vieta yra ta vieta, kurioje klientas arba jo vardu veikianti treþioji šalis transporto priemonĊ fiziškai
perima (PVMƲ 13 straipsnio 12 dalis). Transporto priemonơs perdavimo klientui vieta nustatoma
pagal dokumentą, kuriame fiksuojama transporto priemonơs perdavimo vieta, pvz., pagal
transporto priemonơs perdavimo–priơmimo aktą.
Inspekcija pažymơjo, kad automobilis visą laiką nuo jo Ƴsigijimo yra Ƴregistruotas
Lietuvos Respublikos keliǐ transporto priemoniǐ registre. Pareiškơja transporto priemonĊ
nuomodama Lietuvoje kitiems nuomininkams turơjo ją kas mơnesƳ susigrąžinti Ƴ Lietuvą, todơl
daroma išvada, kad vienu tĊstiniu laikotarpiu transporto priemonĊ nuomininkai (Latvijos Ƴmonơs)
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valdơ ar naudojo ne ilgiau kaip 30 dienǐ ir tokia transporto priemonơs nuoma, pagal PVMƲ
13 straipsnio 12 dalƳ, laikoma trumpalaike. Patikrinimo metu konstatuota, kad kadangi Pareiškơja
nepateikơ dokumentais pagrƳstos informacijos apie automobilio perdavimo Latvijos
nuomininkams vietą, Lietuvoje Ƴregistruotas automobilis tuo paþiu metu buvo nuomojamas
keliems nuomininkams, laikoma, kad automobilis Latvijos Ƴmonei buvo perduotas Lietuvoje ir
suteikta 90000 Eur vertơs paslauga yra PVM objektas Lietuvoje ir tokia paslauga apmokestinama
PVMƲ 9 straipsnio 1 dalyje numatytu 21 proc. tarifu.
Inspekcija nurodơ, kad Pareiškơja Inspekcijai pateikơ papildomą medžiagą, taþiau
pažymơjo, kad LVAT praktikoje yra nurodĊs, kad Ƴstatymas nedraudžia mokesþiǐ mokơtojui teikti
Ƴrodymus ir po mokestinio patikrinimo atlikimo, taþiau tai nereiškia, jog mokestinƳ ginþą
nagrinơjanti institucija negali suabejoti tokiu bǌdu pateiktais Ƴrodymais ir negali jǐ atmesti.
Siekiant objektyvaus ir teisingo bylos išnagrinơjimo, tokie vơliau pateikti Ƴrodymai turi bǌti
atidžiai Ƴvertinti ir turi bǌti išsiaiškinta, dơl kokiǐ priežasþiǐ jie buvo pateikti ne iš karto, o po tam
tikro laiko. Be abejonơs, tokƳ Ƴrodymǐ pateikimo uždelsimą gali nulemti objektyvios priežastys,
taþiau taip pat toks vơlesnis Ƴrodymǐ pateikimas gali reikšti ir mokesþiǐ mokơtojo bandymą, žinant
nustatytus jo mokesþiǐ nesumokơjimo faktus, sudaryti jo veiksmǐ teisơtumo regimybĊ bei išvengti
mokestiniǐ prievoliǐ vykdymo (LVAT 2006 m. birželio 16 d. nutartis administracinơje byloje
Nr. A-248-1067-06).
Inspekcija kritiškai Ƴvertino Pareiškơjos teiginƳ, kad šiǐ duomenǐ negalơjo pateikti
mokesþiǐ administratoriui dơl to, kad Pareiškơjos atstovai netinkamai suprato mokesþiǐ
administratoriaus paskutinƳ nurodymą ir jo Ƴvykdymo terminą. Inspekcija pažymơjo, kad
vadovaujantis MAƲ 124 straipsnio nuostatomis, iš Pareiškơjos 2019-09-16 Dokumentǐ poơmio
aktu Nr. (21.222) FR0707-1376 buvo paimti dokumentai, kurie Pareiškơjai grąžinti 2019-11-14.
Taigi, pirmiausia, Pareiškơja Inspekcijai neperdavơ su pastabomis teikiamǐ 2017-08-10,
2018-03-09 automobilio priơmimo–perdavimo aktǐ 2019-09-16, kuomet Pareiškơja pateikơ pvz.
2017-07-31 automobilio nuomos sutartƳ ir kitus dokumentus. Antra, kad Pareiškơjai duoti penki
mokesþiǐ administratoriaus nurodymai: 2019-10-18 Nr. (21.222) FR0706-1229,
2019-12-11 Nr. (21.222) FR0706-1484, 2020-01-14 Nr. (21.222) FR0706-75, 2020-02-03
Nr. (21.222) FR0706-168 ir 2020-02-19 Nr. (21.222) FR0706-272 pateikti dokumentus ir
paaiškinimus konkreþiais nurodymuose Ƴvardintais klausimais ir visuose penkiuose Pareiškơjai
teiktuose mokesþiǐ administratoriaus nurodymuose buvo nurodyta pateikti nuomojamo
automobilio perdavimo / priơmimo nuomininkui SIA „Pernavas 41“ / SIA ,,Prosperity“ aktus ar
kitus tai patvirtinanþius dokumentus. Pareiškơja neƳvykdơ mokesþiǐ administratoriaus nurodymǐ
ir nepateikơ lengvojo automobilio perdavimo nuomininkui akto bei nepateikơ paaiškinimo ar toks
aktas buvo sudarytas. Inspekcija nurodơ, kad 2020-02-19 mokesþiǐ administratoriaus nurodymas
Nr. (21.222) FR0706-272 Mano VMI paskelbtas 2020-02-19, Pareiškơja susipažino 2020-02-19.
Pareiškơja mokesþiǐ administratoriaus nurodymą turơjo Ƴvykdyti iki 2020-03-12, taþiau atsakymo
nepateikơ. Treþia, Pareiškơja ir SIA „Pernavas“, SIA „Prosperity“ laikomi susijusiais asmenimis
pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesþio Ƴstatymo 2 straipsnio 33 dalies 9 punkto nuostatas.
Visus juridinius vienetus tiesiogiai valdơ tas pats fizinis asmuo – E. B., todơl Pareiškơja galơjo ir
turơjo disponuoti visais dokumentais ir juos pateikti jau pirminio dokumentǐ teikimo metu ar pagal
pirmąjƳ mokesþiǐ administratoriais nurodymą (naujai teikiamǐ dokumentǐ datos –
2017-08-10, 2018-03-09). Ketvirta, abu Pareiškơjos akcininkai 2020-01-13 apsilankơ Inspekcijoje,
taþiau jokiǐ papildomǐ dokumentǐ nepateikơ. Atsižvelgus Ƴ išdơstytą, konstatuotina, kad
nagrinơjamu atveju nơra nustatyta objektyviǐ priežasþiǐ, kurios galơjo lemti vơlesnƳ Pareiškơjos
Ƴrodymǐ pateikimą. Todơl Inspekcija konstatavo, kad Pareiškơja teikia naujus dokumentus iš
esmơs siekdama išvengti mokơtinǐ mokesþiǐ. Šie naujai pateikti dokumentai nepaneigia
mokestinio patikrinimo metu padarytos išvados, kad Pareiškơja nepateikơ dokumentǐ,
vienareikšmiškai patvirtinanþiǐ, kad automobilis su vadovu susijusiai Latvijos Ƴmonei išnuomotas
pagal ilgalaikĊ nuomos sutartƳ ir perduotas Latvijos Respublikoje.
Inspekcija Ƴvertino Pareiškơjos teiginƳ, kad nepaisant to, jog ilgalaikơs sutarties galiojimo
laikotarpiu Pareiškơja nuomojo tą patƳ automobilƳ fiziniam asmeniui ir kitai Lietuvos Ƴmonei (iš
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viso pagal 20 sąskaitas faktǌras), automobiliu iš esmơs disponavo E. B. ar/ir E. B. užsakymu, todơl
automobilio
valdymas
nepakito.
Lietuvos
Respublikos
civilinio
kodekso
6.522 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal transporto priemonơs nuomos neteikiant vairavimo
ir techninơs priežiǌros paslaugǐ sutartƳ nuomotojas Ƴsipareigoja suteikti už užmokestƳ transporto
priemonĊ nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas Ƴsipareigoja mokơti nuomos
mokestƳ. Inspekcija pažymơjo, kad pagal 2017-07-31 automobilio nuomos sutartƳ automobilis
perduodamas Latvijos Respublikos Ƴmonơs valdymui 2017-08-10–2018-08-10 laikotarpiu.
Ilgalaikơs nuomos sutarties momentu Pareiškơja tą patƳ automobilƳ perdavơ valdyti ir kitiems
asmenims. Pareiškơja sutinka, kad realiai automobiliu disponavo E. B., taþiau mokesþiǐ
administratorius nurodo, kad E. B., veikiantis kaip juridinio vieneto vadovas, ir E. B., veikiantis
kaip fizinis asmuo, nơra tas pats teisinis subjektas. Juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti
Ƴmonơ, Ƴstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu Ƴgyti ir turơti teises bei pareigas. Juridinis asmuo
atsako pagal savo prievoles jam nuosavybơs ar patikơjimo teise priklausanþiu turtu (CK 2.33, 2.50
straipsniai), todơl nơra pagrindo taikyti MAƲ 10 straipsnio nuostatas ir teigti, kad Pareiškơja
perleisdama automobilio valdymą fiziniam asmeniui ir kitai Lietuvos Respublikos Ƴmonei veikơ
fiziškai nenutraukusi 2017-07-31 automobilio nuomos sutarties. Inspekcija priơjo išvados, kad
automobilis su Pareiškơjos vadovu susijusioms Latvijos Ƴmonơms buvo nuomojamas nesilaikant
ilgalaikơs sutarties sąlygǐ, kurios numato, kad išnuomotą transporto priemonĊ nuomininkas valdo
ar naudoja ilgiau kaip 30 dienǐ.
Inspekcija Ƴvertino Pareiškơjos argumentą, kad apmokestinus Pareiškơjos gautas nuomos
pajamas Lietuvoje, Ƴvyktǐ dvigubas apmokestinimas, nes Pareiškơjos kontrahentai sandorius
deklaravĊ Latvijos Respublikoje. VMI prie FM informuoja, kad pagal faktines aplinkybes
nustaþius, kad paslauga suteikta Lietuvoje (PVM objektas Lietuvoje), PVM apskaiþiuoti ir
sumokơti turi Pareiškơja. Pareiškơjos kontrahentui atitinkamai šios prievolơs nơra, todơl
pasinaudojĊs Latvijos Respublikos teisiniu reglamentavimu gali vykdyti savo teises ir susigrąžinti
nepagrƳstai sumokơtą mokestƳ. Inspekcija nurodơ, kad jos turimais duomenimis, Latvijos PVM
mokơtojas SIA „Pernavas 41“ nei 2017, nei 2018 metais nơra deklaravĊs iš Pareiškơjos Ƴsigytǐ
paslaugǐ. SIA „Prosperity“ deklaravo 2018 metais iš Pareiškơjos gavusi 45 000 Eur vertơs
paslaugǐ. Ši informacija nơra pakitusi ir pastabǐ nagrinơjimo metu. Be to, Pareiškơjos teikiami
dokumentai – 2018 m. vasario mơn. deklaracija suformuota tik 2020-09-03 – jau po patikrinimo,
2018 m. kovo mơn. deklaracija suformuota tik 2019-10-14 vykstant patikrinimui. Minơti
duomenys buvo patikslinti mokesþiǐ administratoriui informavus Pareiškơją apie nustatytus
neatitikimus su Latvijos Ƴmonơmis.
Apibendrinus išdơstytą, Inspekcija konstatavo, kad Pareiškơja, transporto priemonĊ
nuomodama Lietuvoje kitiems nuomininkams, turơjo ją kas mơnesƳ susigrąžinti Ƴ Lietuvą, todơl
vienu tĊstiniu laikotarpiu transporto priemonĊ nuomininkai (Latvijos Ƴmonơs) valdơ ar naudojo ne
ilgiau kaip 30 dienǐ ir tokia transporto priemonơs nuoma, pagal PVMƲ 13 straipsnio 12 dalƳ,
laikoma trumpalaike. Inspekcijos nuomone, Pareiškơja neƳrodơ, kad automobilis perduotas ne
Lietuvos Respublikoje, todơl konstatavo, kad trumpalaikơs automobilio nuomos paslaugos
suteiktos Lietuvos Respublikoje (PVM objektas Lietuvoje).
Dơl prabangos prekiǐ
Inspekcija nurodơ, kad patikrinimo pradžioje Pareiškơjos buhalterinơje apskaitoje buvo
Ƴregistruoti mokơjimai Latvijos Ƴmonei SIA Mobius CH (LV40003879646), pagal kuriuos
apskaitoma 30450 Eur šios Latvijos Ƴmonơs skola Pareiškơjai. SIA Mobius CH VIES deklaravo
prekiǐ tiekimą Pareiškơjai: 2018 m. lapkriþio mơn. – 9650 Eur, 2018 m. gruodžio mơn. –
20800 Eur. Patikrinimo metu, vykdydama mokesþiǐ administratoriaus nurodymą, Pareiškơja
pateikơ SIA Mobius CH išrašytas sąskaitas: 2018-11-21 sąskaitą (Proforma Invoice) Nr. CH35 dơl
9650 Eur vertơs laikrodžio „Happy Sport“, RG, (savaime prisisukantis, 7 judantys deimantai) ir
2018-12-06 sąskaitą (Proforma Invoice) Nr. CH38 dơl 20800 Eur vertơs laikrodžio „Superfast
Chronograph“, RG, Autopardavimo Pareiškơjai.
Pareiškơja iki mokestinio patikrinimo pradžios Ƴ apskaitos registrus nebuvo Ƴtraukusi
pardavơjo SIA Mobius CH išrašytǐ sąskaitǐ, pagal kurias Pareiškơjos vardu Ƴsigyti du 30450 Eur
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vertơs rankiniai laikrodžiai. Šias sąskaitas Pareiškơja pateikơ ir Ƴtraukơ Ƴ apskaitos registrus tik
patikrinimo metu. Pareiškơja mokestinio patikrinimo metu pateiktose patikslintose 2018 m.
lapkriþio ir gruodžio mơn. PVM deklaracijose, PVMƲ 95 straipsniu ir PVM deklaracijos ir kitǐ su
šiuo mokesþiu susijusiǐ formǐ užpildymo taisykliǐ nustatyta tvarka, deklaravo iš ES Ƴsigytǐ prekiǐ
(laikrodžiǐ) 30450 Eur vertĊ ir priskaiþiavo bei atskaitơ 6394 Eur PVM, iš jǐ: 2018 m. lapkriþio
mơn. 2026 Eur, gruodžio mơn. 4368 Eur.
Inspekcija nurodơ, kad patikrinimo metu Pareiškơjai buvo pateikti mokesþiǐ
administratoriaus nurodymai, kuriuose buvo prašoma paaiškinti laikrodžiǐ Ƴsigijimo tikslus ir
aplinkybes, nurodyti vietą, kur saugomi laikrodžiai bei paaiškinti, kam numatoma juos panaudoti.
Pareiškơja atsakymo Ƴ minơtus klausimus nepateikơ, taþiau Ʋ Inspekciją 2020-01-13 atvykĊ
Pareiškơjos akcininkai E. B. ir E. B. ant rankǐ segơjo laikrodžius, ir žodžiu patvirtino, kad tai tie
patys Ƴmonei priklausantys laikrodžiai. Pareiškơjos akcininkai juos naudojo asmeniniais tikslais.
Inspekcija išdơstơ PVMƲ 5 straipsnio 2 dalies nuostatas, apibrơžianþias sąlygas, kada
prekơ laikoma PVM mokơtojo suvartota privatiems poreikiams tenkinti, ir nurodơ, kad Pareiškơja
suteikơ teisĊ 30450 Eur vertơs laikrodžiais naudotis fiziniams asmenims – Pareiškơjos akcininkams
ir šiǐ sandoriǐ neapskaitơ bei nedeklaravo kaip prekiǐ suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti.
Pareiškơja pažeidơ PVMƲ 5 straipsnio, 14 straipsnio, 19 straipsnio, 79 straipsnio 12 dalies
nuostatas, nes neapskaiþiavo ir nedeklaravo 6394 Eur pardavimo PVM nuo 30450 Eur vertơs
prekiǐ, suvartotǐ PVM mokơtojo privatiems poreikiams tenkinti.
Inspekcija Ƴvertino Pareiškơjos teiginƳ, kad Pareiškơjos akcininkai Ƴsigytus laikrodžius
naudojo potencialiems pirkơjams demonstruojant laikrodžius reklamos tikslais ir konstatavo, kad
Pareiškơja neƳrodơ, kad laikrodžiai nơra perduoti akcininkǐ asmeniniams poreikiams tenkinti ir jie
naudojami Pareiškơjos ekonominei veiklai vykdyti, todơl Pareiškơjai pagrƳstai apskaiþiuotas
6394 Eur pardavimo PVM nuo 30450 Eur vertơs prekiǐ, suvartotǐ PVM mokơtojo privatiems
poreikiams tenkinti.
Inspekcija, vadovaudamasi MAƲ 96 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 97 straipsnio 2 dalies,
98 ir 99 straipsniǐ, 66 straipsnio 4 dalies nuostatomis, dơl minơtǐ bei kitǐ neginþijamǐ patikrinimo
akte išdơstytǐ pažeidimǐ, dơl kuriǐ buvo papildomai apskaiþiuota 27962 Eur PVM, apskaiþiavo
5107,33 Eur PVM delspinigiǐ ir, vadovaudamasi PVMƲ 123 straipsnio nuostatomis, bei
konstatavus, kad buvo nustatytos aplinkybơs sunkinanþios Pareiškơjos atsakomybĊ (pažeidimǐ
daugetas, piktnaudžiavimas mokesþiǐ teisơs aktais, dirbtinai formuojant sandorius, kuriǐ pagrindu
mažinami mokơtini mokesþiai ar didinamas grąžintinas PVM, Pareiškơja teikơ tik dalinĊ
informaciją, kurios prašơ mokesþiǐ administratorius, nenustaþius švelninanþiǐ aplinkybiǐ, kurios
suponuotǐ mažesnơs nei vidurkis baudos skyrimą, Pareiškơjai skyrơ 30 proc. dydžio 8388 Eur
PVM baudą (27962 Eur PVM x 30 proc.).
Komisija k o n s t a t u o j a :
Pareiškơjos skundas netenkintinas, Inspekcijos Sprendimas dalyje dơl 6394 Eur PVM,
apskaiþiuoto nuo prekiǐ, skirtǐ privatiems poreikiams tenkinti, tvirtintinas, o dalyje dơl 15620 Eur
PVM, apskaiþiuoto nuo automobilio nuomos pajamǐ naikintinas ir Pareiškơjos skundas
perduotinas Inspekcijai nagrinơti iš naujo.
Iš bylos medžiagos matyti, jog ginþas tarp šaliǐ vyksta dơl Inspekcijos Sprendimo dalies,
kuria patvirtintas papildomai apskaiþiuotas PVM ir su juo susijusios delspinigiǐ ir baudos sumos,
mokesþiǐ
administratoriui
konstatavus,
kad
Pareiškơja,
pažeisdama
PVMƲ
3 straipsnio, 13 straipsnio 2 dalies 12 punkto, 14 straipsnio, 19 straipsnio ir 92 straipsnio nuostatas,
už Lietuvos Respublikoje suteiktas 90000 Eur automobilio trumpalaikơs nuomos paslaugas
neapskaiþiavo ir nedeklaravo 15620 Eur pardavimo PVM bei, pažeisdama PVMƲ 5 straipsnio,
14 straipsnio, 19 straipsnio, 79 straipsnio 12 dalies nuostatas, neapskaiþiavo ir nedeklaravo
6394 Eur pardavimo PVM nuo 30450 Eur vertơs prekiǐ (prabangiǐ laikrodžiǐ), suvartotǐ PVM
mokơtojo privatiems poreikiams tenkinti.
Dơl 15620 Eur PVM, apskaiþiuoto nuo automobilio nuomos paslaugǐ vertơs
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Inspekcija, Ƴvertinusi Pareiškơjos pateiktus apskaitos dokumentus, konstatavo, kad
Pareiškơja, pažeisdama PVMƲ 13 straipsnio 12 dalies ir 19 straipsnio 1 dalies nuostatas,
išnuomavusi automobilƳ Latvijos Ƴmonei ne ilgesniam kaip 30 dienǐ laikotarpiui ir šƳ automobilƳ
perdavusi Lietuvos Respublikoje, neapskaiþiavo 15620 Eur PVM nuo 90000 Eur vertơs
automobilio nuomos paslaugǐ vertơs.
Pareiškơja ginþija Inspekcijos išvadą, nurodo, kad tai, jog automobilis buvo išnuomotas
pagal ilgalaikơs nuomos sutartƳ, rodo šios aplinkybơs: 1) tarp Pareiškơjos ir Latvijos Ƴmonơs SIA
,,Prosperity“ 2017-07-31 automobilio nuomos sutartis sudaryta vieneriǐ metǐ terminui, nơra jokiǐ
sutarties nuomos pakeitimǐ, kuriais bǌtǐ sutrumpintas sutarties galiojimo terminas; 2) SIA
,,Prosperity“ sumokơjo Pareiškơjai avansu 90000 Eur, t. y. sumokơjo automobilio nuomos kainą
už visą sutartyje numatytą vieneriǐ metǐ laikotarpƳ; 3) Pareiškơja automobilƳ Latvijos
Respublikoje SIA ,,Pernavas 41“ perdavơ 2017-08-10 perdavimo–priơmimo aktu; 4) automobilio
faktinis naudojimas (eksploatavimas) negali bǌti esminiu kriterijumi sprendžiant, ar nuomos
santykiai buvo ilgalaikiai, ar trumpalaikiai; 5) ilgalaikĊ automobilio nuomą patvirtina Pareiškơjos
išrašytos sąskaitos faktǌros SIA ,,Prosperity“ (anksþiau – SIA ,,Pernavas 41“); 6) Pareiškơja ir SIA
,,Prosperity“ deklaravo nuomos sandorƳ atitinkamose mơnesinơse PVM deklaracijose, pateiktose
Lietuvos ir Latvijos mokesþiǐ administratoriams; 7) nuo pat automobilio perdavimo SIA
,,Prosperity“ 2017-08-10, automobilio faktinis valdymas nebuvo perduotas jokiam treþiam
asmeniui, jƳ visą laiką valdơ SIA ,,Prosperity“ vadovas E. B., net automobilio panaudojimo ,,Baltic
Net Media“ naudai atveju, jo fiziniu valdytoju (vairuotoju) buvo E. B.;
8) Inspekcija nepagrƳstai Pareiškơjos naudai nepritaikơ turinio viršenybơs prieš formą principo.
Pareiškơja taip pat ginþija Inspekcijos išvadą, kad Pareiškơjos išnuomotas automobilis
buvo perduotas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nurodo, kad: 1) 2017-08-10 perdavimo–
priơmimo akte nurodyta, kad Pareiškơja automobilƳ perdavơ SIA ,,Pernavas 41“ Latvijos
Respublikoje, Rygos m., taip pat pagal 2018-03-09 perdavimo–priơmimo aktą automobilis
perduotas SIA ,,Pernavas 41“ teises ir pareigas perơmusiai SIA ,,Prosperity“; 2) 2017-07-31
automobilio nuomos sutartis pasirašyta Latvijos Respublikoje, Rygoje, joje numatyta, kad jai
taikoma Latvijos Respublikos teisơ; 3) SIA ,,Pernavas 41“ ir SIA ,,Prosperity“ savo veiklą vykdơ
ir vykdo tik Latvijos Respublikos teritorijoje; 4) 2017-08-10 ir 2018-03-09 priơmimo–perdavimo
aktai, pasirašyti Latvijos Respublikoje, Rygos mieste, patvirtina, kad automobilis mažiausiai
6 mơnesius buvo Latvijos Respublikos teritorijoje; 5) automobilio registracija Lietuvos
Respublikoje nepatvirtina Inspekcijos pozicijos, kad automobilis perduotas nuomininkui
Lietuvoje; 6) 2017-07-31 automobilio nuomos sutarties 2.1.1 punkte numatyta, kad nuomininkui
(SIA ,,Pernavas 41“, SIA ,,Prosperity“) suteikiama teisơ visą nuomos laikotarpƳ automobilƳ naudoti
Latvijos Respublikos teritorijoje ir tik papildomai nurodoma, kad automobilis gali bǌti naudojamas
ir kitose šalyse; 7) Pareiškơja automobilio perdavimo Latvijos bendrovơms aktǐ nepateikơ ne dơl
vengimo bendrauti su mokesþiǐ administratoriumi, bet dơl objektyviǐ priežasþiǐ.
Pareiškơja akcentuoja, kad Inspekcijai buvo pateiktos Latvijos bendrovơs SIA ,,Pernavas
41“, SIA ,,Prosperity“ 2017 m. spalio – 2018 m. vasario mơn. deklaracijos iš Latvijos mokesþiǐ
deklaravimo el. sistemos, kurios patvirtina, kad SIA ,,Pernavas 41“ deklaravo nuomos paslaugǐ iš
Pareiškơjos gavimą.
Dơl laikotarpiǐ, nurodytǐ PVM sąskaitose faktǌrose, dubliavimosi, Pareiškơja nurodo,
kad išrašant PVM sąskaitas faktǌras per klaidą buvo supainiotas nuomos laikotarpis.
Komisija, Ƴvertinusi bylos aplinkybes, pažymi, kad šiame ginþe tik iš dalies sutinka su
mokesþiǐ administratoriaus pateiktu Pareiškơjo mokestinio patikrinimo metu nustatytǐ faktiniǐ
aplinkybiǐ vertinimu bei pasirinktu Pareiškơjo apmokestinimu.
Iš skundui nagrinơti pateiktos medžiagos matyti, kad Inspekcija savo išvadą, jog
Pareiškơja nepateikơ dokumentǐ, patvirtinanþiǐ, kad automobilis su vadovu susijusiai Latvijos
Ƴmonei išnuomotas pagal ilgalaikĊ nuomos sutartƳ ir perduotas Latvijos Respublikoje iš esmơs
grindžia šiais pagrindiniais motyvais:
Pirma, Sutarties sudarymo aplinkybơmis. Byloje nustatyta, kad pagal Pareiškơjos su
nuomininku – Latvijos Ƴmone SIA „Pernavas 41“ (LV40103837085) sudarytą lengvojo
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automobilio nuomos sutartƳ, tiek nuomotoją Pareiškơją, tiek nuomininką SIA „Pernavas 41“
atstovavo šiǐ Ƴmoniǐ direktorius E. B.. Nuo 2018-02-01 dơl SIA „Pernavas 41“ reorganizacijos
teises ir pareigas kylanþias iš 2017-07-31 automobilio nuomos sutarties perơmơ SIA „Prosperity“,
kurios vadovu taip pat buvo E. B.
Antra, nors Sutarties galiojimo laikotarpis nuo 2017-08-10 iki 2018-08-10, automobilis
tuo paþiu metu buvo nuomojamas keliems nuomininkams: 1) UAB ,,Baltic Net Media“ (2017 m.
rugsơjo 27–28 d., apskaiþiuota 600 Eur nuomos mokesþio ir 126 Eur PVM (2017-09-30 PVM
sąskaita faktǌra Nr. DERO001), 2017 m. spalio mơn. apskaiþiuota 600 Eur nuomos mokesþio ir
126 Eur PVM (2017-11-30 PVM sąskaita faktǌra Nr. DERO005)), 2) E. B. (nuo
2018-01-31 iki 2019-06-30 už automobilio nuomą (nenurodant konkretaus nuomos laikotarpio)
išrašyta 18 PVM sąskaitǐ faktǌrǐ, pagal kurias apskaiþiuota 3600 Eur pardavimo pajamǐ ir
756 Eur pardavimo PVM (patikrinimo akto 2 lentelơ). Iš jǐ per nuomos laikotarpƳ (nuo
2018-01-31 iki 2018-08-31) kiekvieno mơnesio pabaigoje išrašytos 8 PVM sąskaitos faktǌros
(2018-01-31 PVM sąskaita faktǌra Nr. DERO007, 2018-02-28 PVM sąskaita faktǌra
Nr. DERO009, 2018-03-31 PVM sąskaita faktǌra Nr. DERO/01-008, 2018-04-30 PVM sąskaita
faktǌra Nr. DERO/01-010, 2018-05-31 PVM sąskaita faktǌra Nr. DERO/01-015, 2018-06-30
PVM sąskaita faktǌra Nr. DERO/01-018, 2018-07-31 PVM sąskaita faktǌra Nr. DERO/01-020,
2018-08-31 PVM sąskaita faktǌra Nr. DERO/01-022), pagal kurias apskaiþiuota 1600 Eur
pardavimo pajamǐ ir 336 Eur pardavimo PVM. Pagal Bendrovơs buhalterinơs apskaitos registrǐ
duomenis, E. B. banko pavedimu sumokơjo 484 Eur, o 3872 Eur apskaitoma E. B. skola
Bendrovei.
Treþia, SIA „Pernavas 41“ ir SIA ,,Prosperity“ išrašytose PVM sąskaitose faktǌrose
nurodyti automobilio nuomos laikotarpiai dubliuojasi (pvz., DERO003 ir DERO004) arba praleisti
(pvz. DERO/01/007 ir DERO/01/011).
Ketvirta, automobilis visą nuomos laiką registruotas Lietuvos Respublikos keliǐ
transporto priemoniǐ registre.
Penkta, Pareiškơja automobilio perdavimo-priơmimo aktus pateikơ tik kartu su
pastabomis, nors prieš tai buvo pateikti 5 mokesþiǐ administratoriaus nurodymai.
Šešta, Inspekcijos turimais duomenimis SIA „Pernavas 41“ 2017–2018 m. nơra
deklaravĊs iš Pareiškơjos gautǐ paslaugǐ. Pareiškơjos teikiami dokumentai – 2018 m. vasario mơn.
deklaracija suformuota tik 2020-09-03, t. y. jau po patikrinimo, o 2018 m. kovo mơn. deklaracija
– 2019-10-14, vykstant patikrinimui.
LVAT praktikoje pasisakoma, kad konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą
galima tik remiantis byloje surinktǐ Ƴrodymǐ visuma, o ne atskirais Ƴrodymais. Nustatant teisiškai
reikšmingas aplinkybes turi bǌti Ƴvertintas surinktǐ Ƴrodymǐ pakankamumas, jǐ nuoseklumas,
galimi jǐ prieštaravimai, logiškumas, atitinkamǐ duomenǐ nurodymo aplinkybơs, Ƴrodymǐ šaltiniǐ
patikimumas (pvz., LVAT 2018-12-05 nutartis adm. byloje Nr. eA-1746-556/2018;
2020-12-16 nutartis adm. byloje Nr. eA-1866-556/2020 ir kt.). Šiuo aspektu pažymơtina, kad
Inspekcijos patikrinimo metu surinkti Ƴrodymai ir išvardintos aplinkybơs yra sietini ne su
automobilio nuomos sutarties laikotarpio ir jo faktiškos perdavimo vietos, bet su automobilio
nuomos paslaugos realumo, o tuo paþiu ir PVM atskaitos už Ƴsigytą automobilƳ, vertinimu.
Remiantis PVMƲ 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu, PVM mokơtojai turi teisĊ Ƴtraukti Ƴ
PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už Ƴsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba)
paslaugas, jeigu šios prekơs ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekiǐ
tiekimui ir (arba) paslaugǐ teikimui.
Pagal PVMƲ 62 straipsnio 2 dalies 3 punktą, negali bǌti atskaitomas pirkimo arba importo
PVM už lengvąjƳ automobilƳ, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaiþiuojant vairuotojo),
arba nurodytos klasơs automobilƳ, priskiriamą visureigiǐ kategorijai, jeigu automobilis nebus
tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleiviǐ vežimo už atlygƳ paslaugos
<…>.
Apibendrinant išdơstytas nuostatas ir Ƴvertinus išdơstytą faktinĊ situaciją, konstatuotina,
kad Pareiškơjos teisơ Ƴ atskaitą egzistuoja tik Ƴrodžius, kad automobilis naudojamas PVM
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apmokestinamam paslaugǐ teikimui (tiekiamas arba išnuomojamas, teikiamos keleiviǐ vežimo už
atlygƳ paslaugos).
Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškơja automobilio Ƴsigijimo metu nebuvo PVM
mokơtoja (išregistruota 2017-06-13, iš naujo Ƴregistruota 2017-09-13). Pareiškơja, 2017-09-13 iš
naujo Ƴregistruota PVM mokơtoja. Pagal 2017-10-24 buhalterinĊ pažymą nuo nenudơvơtos
automobilio vertơs apskaiþiuota 22967,53 Eur PVM ir šia suma sumažinta Bendrovơs mokơtina
PVM suma biudžetui. Šią 22968 Eur sumą Pareiškơja, vadovaudamasi PVMƲ 63 straipsnio
nuostatomis, 2017 m. rugsơjo mơn. PVM deklaracijos 35 eil. deklaravo kaip atskaitomą pirkimo
PVM sumą.
Inspekcija nustatơ, kad Pareiškơja automobilƳ Ƴsigijo pagal 2017-05-29 Transporto
priemonơs pirkimo sutartƳ Nr. 9863 iš Latvijos Ƴmonơs SIA ,,Inchcape Motors Latvia“ už
113140,50 Eur. Už Ƴsigytą automobilƳ Pareiškơja atsiskaitơ iki 2017-07-31 bankiniais pavedimais.
Inspekcija nustatơ, kad Pareiškơja atsiskaitymui su Latvijos Ƴmone SIA ,,Inchcape Motors Latvia“
už Ƴsigytą automobilƳ panaudojo iš E. B. pagal 2017-05-18 sudarytą Paskolos sutartƳ gautas
skolintas lơšas bei dalƳ už automobilio nuomą pagal 2017-07-31 automobilio nuomos sutartƳ gauto
avansinio mokơjimo iš E. B. vadovaujamos Ƴmonơs SIA ,,Pernavas 41“. Pažymơtina, kad tiek
2017-05-18 sudarytoje Paskolos sutartyje, tiek 2017-07-31 automobilio nuomos sutartyje abi
sutartis sudaranþias šalis atstovavo vienas ir tas pats asmuo – E. B.
Komisija, detaliai išnagrinơjusi byloje pateiktus dokumentus bei išdơstytas aplinkybes,
pažymi, kad Inspekcijos išvada, kad vienu tĊstiniu laikotarpiu automobilƳ nuomininkai (Latvijos
Ƴmonơs) valdơ ar naudojo ne ilgiau kaip 30 dienǐ, o taip pat kad automobilis buvo perduotas
Lietuvos Respublikoje, nepagrƳsta nuosekliais ir pakankamais Ƴrodymais. Komisijos vertinimu, tai,
kad paskolos automobiliui Ƴsigyti ir automobilio nuomos sandoriai buvo sudaryti tarp vieno ir to
paties asmens – E. B., tai, kad pagal išrašytus apskaitos dokumentus automobilio nuoma buvo
Ƴforminta tuo paþiu laikotarpiu keliems juridiniams ir fiziniams asmenims, tai, kad išrašomi
prieštaringi dokumentai, nesigilinant Ƴ jǐ turinƳ, taip pat atsiskaitymo už nuomos sandorius
aplinkybơs, ekonomine logika nepagrƳsti kainǐ skirtumai nuomininkams (kai vienam nuomininkui
per mơnesƳ skaiþiuojama 7500 Eur, kitam – Buligai 200 Eur suma), nustatyta 4/5 automobilio
kainos sudaranti nuomos Latvijos Ƴmonei kaina (metinơ 90000 Eur automobilio nuomos kaina
sudaro 79,65 proc. Ƴsigyto automobilio kainos), nuomos sandoriǐ tinkamas nedeklaravimas
Latvijos nuomininko lygyje, kelia pagrƳstǐ abejoniǐ, ar automobilio nuomos sandoriai tarp
Pareiškơjos ir SIA ,,Pernavas 41“ (SIA ,,Prosperity“), tiek tarp Pareiškơjos ir UAB ,,Baltic Net
Media“ bei E. B. nơra sudaryti formaliai, imituojant PVM apmokestinamąją veiklą, siekiant Ƴgyti
ir išsaugoti teisĊ Ƴ Ƴsigyto automobilio PVM atskaitą.
Pagal MAƲ 155 straipsnio 4 dalies 5 punktą Komisijai yra suteikta teisơ perduoti skundą
centriniam mokesþiǐ administratoriui nagrinơti iš naujo. LVAT yra išaiškinĊs, kad MAƲ
155 straipsnio 4 dalies 5 punktas yra tinkamai pritaikomas tik tuomet, kai sprendimui (perduoti
skundą centriniam mokesþiǐ administratoriui nagrinơti iš naujo) priimti egzistuoja teisinis
pagrindas. Paprastai toks pagrindas atsiranda, kai yra nustatomos teisiškai reikšmingos aplinkybơs,
kurios trukdo priimti teisơtą bei pagrƳstą sprendimą dơl kilusio ginþo. Tokia situacija gali susidaryti
dơl padarytǐ esminiǐ procesiniǐ teisơs normǐ pažeidimǐ, kuriǐ negalima pašalinti kitu bǌdu, kaip
tik pakartojus iš naujo atitinkamas administracines procedǌras, arba nepilnai ištyrus visas
reikšmingas bylai aplinkybes, be kuriǐ yra negalimas pagrƳsto sprendimo priơmimas
(2008-02-14 nutartis adm. byloje Nr. A-438-163/2008; 2011-06-30 nutartis adm. byloje
Nr. A-502-2801/2011, 2013-03-28 nutartis adm. byloje Nr. A-438-492/2013 ir kt.).
Komisija, atsižvelgdama Ƴ aukšþiau šiame Sprendime išdơstytus argumentus ir teisơs aktǐ
nuostatas, pažymi, kad mokesþiǐ administratoriaus išvados dơl 15620 Eur PVM, apskaiþiuoto nuo
automobilio nuomos pajamǐ yra nenuoseklios, pagrƳstos nevisapusišku reikšmingǐ bylos
aplinkybiǐ tyrimu ir vertinimu.
Komisija pažymi, jog šioje ginþo dalyje negali priimti sprendimo iš esmơs, kadangi bǌtinas
papildomas duomenǐ ir išvadǐ dơl realaus nuomos santykiǐ turinio, lyginant su formaliai
atvaizduotu Pareiškơjos pateiktuose dokumentuose, (Ƴskaitant ir Komisijos iškeltas aplinkybes,
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susijusias su automobiliǐ nuomos kainomis)), tyrimas bei teisinis jǐ vertinimas, todơl Pareiškơjos
skundas dalyje dơl papildomai apskaiþiuoto 15620 Eur PVM ir su juo susijusiǐ sumǐ perduodamas
centriniam mokesþiǐ administratoriui išnagrinơti iš naujo. Komisijai grąžinus centriniam
mokesþiǐ administratoriui skundą nagrinơti iš naujo, Inspekcija, išanalizavusi visas nagrinơjamam
ginþui svarbias aplinkybes, turơs Ƴvertinti Pareiškơjos teisơs Ƴ PVM atskaitą, pagrƳstumą, o
Pareiškơja turơs galimybĊ pasinaudoti savo teise teikti jos poziciją pagrindžianþius paaiškinimus
bei papildomus Ƴrodymus ginþe kylanþiais klausimais.
Dơl 6394 Eur PVM, apskaiþiuoto nuo prekiǐ, skirtǐ privatiems poreikiams tenkinti
Pareiškơja ginþija Inspekcijos Sprendimo dalƳ, kurioje konstatuota, kad Pareiškơja,
pažeisdama PVMƲ 5 straipsnio, 14 straipsnio, 19 straipsnio, 79 straipsnio 12 dalies nuostatas,
neapskaiþiavo ir nedeklaravo 6394 Eur pardavimo PVM nuo 30450 Eur vertơs prekiǐ (laikrodžio
,,Happy Sport“, RG, savaime prisisukantys, 7 judantys deimantai ir laikrodžio ,,Superfast
Chronograph“, RG, Auto), suvartotǐ PVM mokơtojo privatiems poreikiams tenkinti. Iš bylos
medžiagos matyti, kad Pareiškơja prekes Ƴsigijo iš Latvijos Respublikos Ƴmonơs SIA Mobius CH
VIES ir patikslintose 2018 m. lapkriþio ir gruodžio mơn. PVM deklaracijose deklaravo iš ES
Ƴsigytǐ prekiǐ (laikrodžiǐ) 30450 Eur vertĊ ir apskaiþiavo bei atskaitơ 6394 Eur PVM, iš jǐ
2018 m. lapkriþio mơn. 2026 Eur, gruodžio mơn. – 4368 Eur.
Pareiškơja, nesutikdama su Inspekcijos išvada, kad laikrodžiai buvo perduoti Pareiškơjos
akcininkams neatlygintinai naudotis ir kad laikrodžiai Ƴsigyti asmeniniams poreikiams, skunde
Komisijai nurodo, kad neturơjo sąlygǐ šiǐ brangiǐ prekiǐ sandơliuoti, todơl akcininkai juos dơvơjo
reklamos tikslais demonstruojant potencialiems pirkơjams. Tvirtina, kad Ƴ Inspekciją dơvơdami
laikrodžius atvyko tik siekdami Ƴrodyti laikrodžiǐ Ƴsigijimo sandoriǐ autentiškumą. Pareiškơja savo
skunde tvirtina, kad laikrodžiai Ƴsigyti su didele nuolaida siekiant juos pelningai parduoti, t. y.
Ƴrodinơja, kad jos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekiǐ tiekimui.
Pagal PVMƲ 5 straipsnio 2 dalies nuostatas, laikoma, kad prekơ buvo PVM mokơtojo
suvartota privatiems poreikiams tenkinti, jeigu PVM mokơtojo disponuojama prekơ, kurios (o
jeigu prekơ pasigaminta, – jai pasigaminti sunaudotǐ kitǐ prekiǐ ir (arba) paslaugǐ) pirkimo ir
(arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokơtojo Ƴtraukta Ƴ PVM atskaitą: 1) perduodama
neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekơ perduota, arba treþioji šalis Ƴgyja teisĊ disponuoti ta preke
kaip jos savininkas, arba 2) sunaudojama bet kokiu kitu bǌdu, jeigu PVM mokơtojas tokiam
sunaudojimui skirtǐ prekiǐ ir (arba) paslaugǐ pirkimo ir (arba) importo PVM pagal šƳ Ʋstatymą
negalơtǐ atskaityti. Pagal šio straipsnio 3 dalƳ, neatsižvelgiant Ƴ šio straipsnio 2 dalies nuostatas,
prekiǐ suvartojimu PVM mokơtojo privatiems poreikiams tenkinti nelaikomas jǐ perdavimas ar
sunaudojimas, kai prekơs perduodamos ar sunaudojamos kaip tyrimǐ pavyzdžiai, t. y. prekơs,
atitinkanþios Ƴprastinơs PVM mokơtojo veiklos pobǌdƳ perduodamos ar sunaudojamos ištyrimui,
analizei ar bandymui ar kai jos perduodamos arba sunaudojamos kaip nedidelơs vertơs dovanos
(reklamai, reprezentacijai, labdarai ir (arba) paramai) (šio straipsnio 4 dalis).
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) yra nurodĊs, kad aplinkybơs, kad
turtas tinkamas vien ekonominiam panaudojimui, paprastai užtenka pripažinti, kad jo savininkas
jƳ naudoja ekonominơs veiklos poreikiams, taigi – siekdamas gauti nuolatiniǐ pajamǐ. Taþiau jei
turtas dơl savo pobǌdžio gali bǌti naudojamas ir ekonominiais, ir asmeniniais tikslais, reikơtǐ ištirti
visas jo naudojimo sąlygas, kad bǌtǐ nusprĊsta, ar jis naudotas siekiant gauti pajamǐ, kurios iš
tikrǐjǐ yra nuolatinio pobǌdžio (1996 m. rugsơjo 26 d. sprendimas C-230/94, 27 punktas). ESTT
2010 m. rugsơjo 30 d. sprendime byloje C-581/08 (17 p.) yra išaiškinĊs, kad kai kuriǐ
apmokestinamojo asmens realiai neatlygintinǐ sandoriǐ prilyginimas prekiǐ tiekimui ar paslaugǐ
teikimui už atlygƳ, apmokestinamą PVM, tikslas yra užtikrinti vienodą požiǌrƳ Ƴ apmokestinamąjƳ
asmenƳ, kuris tiekia prekes ar teikia paslaugas savo ar savo darbuotojǐ privatiems poreikiams, ir Ƴ
galutinƳ vartotoją, kuris gauna tos paþios rǌšies prekes ar paslaugas (2005 m. sausio 20 d.
sprendimas C-412/03, 23 p.) ir siekiama išvengti situacijǐ, kai galutinis vartojimas lieka
neapmokestintas (2005 m. sausio 20 d. sprendimas C-412/03, 18 p.).
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Komisija, Ƴvertinusi byloje surinktus duomenis, prieina išvados, jog Pareiškơja nepateikơ
Ƴrodymǐ, kurie leistǐ pripažinti tiesioginƳ ir betarpišką ryšƳ tarp jos PVM apmokestinamos veiklos
ir išlaidǐ Ƴsigyjant laikrodžius.
Pirma, Patikrinimo metu Pareiškơjai buvo pateikti mokesþiǐ administratoriaus
nurodymai, kuriuose buvo prašoma paaiškinti laikrodžiǐ Ƴsigijimo tikslus ir aplinkybes, nurodyti
vietą, kur saugomi laikrodžiai bei paaiškinti, kam numatoma juos panaudoti. Pareiškơja atsakymo
Ƴ minơtus klausimus nepateikơ.
Antra, Pareiškơja patikrinimo metu pateikơ buhalterinĊ pažymą, kurioje nurodyta, kad
laikrodžiai 2018 m. užpajamuoti buhalterinơje sąskaitoje 20140 (prekiǐ, skirtǐ perparduoti,
Ƴsigijimo savikaina) (Patikrinimo akto 16 psl.). Pareiškơja iki mokestinio patikrinimo pradžios Ƴ
apskaitos registrus nebuvo Ƴtraukusi pardavơjo SIA Mobius CH laikrodžio pardavimo sąskaitǐ.
Treþia, Pareiškơjos deklaruotos vykdomos veiklos rǌšys: nuo 2016-01-22 – nuosavo arba
nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (EVRK 682000), nuo 2017-06-01 iki
2018-12-31 – kita pramogǐ ir poilsio organizavimo veikla (EVRK 932900), nuo 2018-10-29 –
pramoginiǐ valþiǐ nuoma (EVRK 772110), nuo 2017-06-01 iki 2018-10-28 ir nuo 2019-01-01 –
automobiliǐ ir lengvǐjǐ varikliniǐ transporto priemoniǐ nuoma ir išperkamoji nuoma (EVRK
771100). Pareiškơjos vykdoma veikla nơra susijusi nei su prekyba prabangos prekơmis
(laikrodžiais), nei su laikrodžiǐ gamyba. Ʋsigyti 2 vnt. laikrodžiǐ negali bǌti vertinami kaip
reklamuojamieji pavyzdžiǐ egzemplioriai.
Ketvirta, akivaizdu, kad prekơs (šiuo atveju – laikrodžiai), skirti parduoti, saugomos
gamintojǐ pakuotơse. Pažeidus Ƴsigytǐ laikrodžiǐ pakuotĊ ar juos dơvint, daikto vertơ krenta, nes
jis nebegali bǌti laikomas nauju. Todơl Ƴsigytǐ laikrodžiǐ akcininkǐ dơvơjimas vertintinas kaip
Pareiškơjos nurodytą laikrodžiǐ Ƴsigijimo tikslą – Ƴsigijimą siekiant parduoti pelningai –
paneigiantis faktas. Be to, Pareiškơja nepateikơ jokiǐ Ƴrodymǐ, pagrindžianþiǐ Pareiškơjos realǐ
siekƳ parduoti šiuos laikrodžius.
Penkta, vien Pareiškơjos skunde išdơstyti bei Pareiškơjos atstovo Komisijos posơdžio
metu nurodyti teiginiai apie tai, kad šie laikrodžiai buvo dơvimi reklamos tikslais, nơra pagrƳsti
jokiais objektyviais faktiniais duomenimis. Pareiškơja nepateikơ jokiǐ faktiniǐ duomenǐ nei apie
potencialius pirkơjus, nei apie jǐ susitikimo laiką, vietą ar pan. Todơl nơra jokio pagrindo
vertinimui, kad laikrodžiai yra reklamuojami jǐ potencialiam ar realiam pirkơjui. Pareiškơja
neƳrodơ, kad akcininkǐ laikrodžiǐ dơvơjimas (o tuo paþiu ir Ƴsigijimas) susijĊs su jos ǌkine –
komercine veikla.
Apibendrinant konstatuotina, kad Pareiškơja neƳrodơ priežastinio ryšio buvimo tarp
laikrodžiǐ Ƴsigijimo ir Pareiškơjos vykdomos PVM apmokestinamos veiklos. Atvirkšþiai, bylos
aplinkybơs patvirtina, kad laikrodžiai, kuriuos 2020-01-13 atvykĊ Ƴ Inspekciją, dơvơjo, t. y.
naudojo pagal jǐ tiesioginĊ paskirtƳ, konkretǌs asmenys – Pareiškơjos akcininkai, todơl Inspekcija
teisingai konstatavo, kad laikrodžiai buvo panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti.
Atsižvelgiant Ƴ išdơstytą, Inspekcijos Sprendimo dalis, kuria Pareiškơjai papildomai apskaiþiuota
6394 Eur PVM ir su juo susijusios PVM delspinigiǐ ir baudǐ sumos, tvirtintina.
Dơl PVM baudos
Pareiškơjos nuomone, Inspekcijos Sprendimo dalis dơl Pareiškơjai papildomai
apskaiþiuotǐ 6394 Eur PVM nuo 30450 Eur vertơs prekiǐ ir 15620 Eur PVM nuo automobilio
nuomos paslaugǐ yra naikintinas, todơl paskirtoji 8388 Eur PVM bauda yra neproporcinga
Pareiškơjos mokestinơs teisinơs atsakomybơs atžvilgiu. Be to, nelieka atsakomybĊ sunkinanþios
aplinkybơs ,,pažeidimǐ daugetas“, kuriuo remiantis paskirta 30 proc. dydžio bauda.
Komisija, atsižvelgdama Ƴ tai, kad Pareiškơjos skundas dalyje dơl papildomai
apskaiþiuoto 15620 Eur PVM ir su juo susijusiǐ sumǐ perduodamas centriniam mokesþiǐ
administratoriui išnagrinơti iš naujo, vertina tik PVM baudos, skirtos nuo 6394 Eur PVM,
apskaiþiuoto nuo prekiǐ, skirtǐ privatiems poreikiams tenkinti, pagrƳstumą.
Komisija, atsižvelgdama Ƴ tai, kad Pareiškơja šiuo klausimu nepateikơ informacijos,
kurios prašơ mokesþiǐ administratorius (Patikrinimo akto 16 psl.) ir patikrinimo metu nebuvo
nustatyta švelninanþiǐ aplinkybiǐ, kurios suponuotǐ mažesnơs nei vidurkis baudos skyrimą,
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vertina, kad Inspekcija, vadovaudamasi PVMƲ 123 straipsnio nuostatomis, pagrƳstai skyrơ
Pareiškơjai 30 proc. dydžio PVM baudą.
Mokestiniǐ ginþǐ komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybơs, vadovaudamasi Mokesþiǐ
administravimo Ƴstatymo 155 straipsnio 4 dalies 1 ir 5 punktais, n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Valstybinơs mokesþiǐ inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansǐ
ministerijos 2020-11-11 sprendimo dơl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.222E) FR0682-430
dalƳ, kuria nurodyta Pareiškơjai sumokơti Ƴ biudžetą 6394 Eur PVM ir su juo susijusius delspinigius
ir baudą.
2. Panaikinti Valstybinơs mokesþiǐ inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansǐ
ministerijos 2020-11-11 sprendimo dơl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.222E) FR0682-430
dalƳ, kuria nurodyta Pareiškơjai sumokơti Ƴ biudžetą 15620 Eur PVM ir su juo susijusius
delspinigius ir baudą, ir Pareiškơjos skundą šioje dalyje perduoti centriniam mokesþiǐ
administratoriui nagrinơti iš naujo.
Pagal Lietuvos Respublikos mokesþiǐ administravimo Ƴstatymo 159 straipsnio 1, 3 ir 4
dalis mokesþiǐ mokơtojas, nesutinkantis su Mokestiniǐ ginþǐ komisijos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybơs sprendimu, turi teisĊ šƳ sprendimą apskǐsti Vilniaus apygardos administraciniam
teismui (Žygimantǐ g. 2, 01102 Vilnius). Pagal Lietuvos Respublikos mokesþiǐ administravimo
Ƴstatymo 159 straipsnio 2 dalƳ apskǐsti Mokestiniǐ ginþǐ komisijos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybơs sprendimą taip pat turi teisĊ centrinis mokesþiǐ administratorius, taþiau tik tuo atveju,
kai centrinis mokesþiǐ administratorius ir Mokestiniǐ ginþǐ komisija prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybơs, sprĊsdami mokestinƳ ginþą (arba mokestinio ginþo metu), skirtingai interpretavo
Ƴstatymǐ ar kito teisơs akto nuostatas. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi
bǌti paduodamas ne vơliau kaip per 20 dienǐ po Mokestiniǐ ginþǐ komisijos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybơs sprendimo Ƴteikimo dienos.
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