PVM sąskaitų faktūrų išrašymas
Šiuo norime atkreipti dėmesį į pakeitimus, susijusius su PVM sąskaitų faktūrų išrašymu. Pagrindiniai
pakeitimai buvo susiję su:
- Vėlesniu PVM sąskaitų faktūrų išrašymu tam tikrų prekių ar paslaugų tiekimui tarp ES valstybių
narių. Todėl nuo 2013 m. sausio 1 d. tiekiant prekes ar teikiant paslaugas tarp ES šalių narių PVM
sąskaitas faktūras leidžiama išrašyti per ilgesnį laikotarpį – iki kito mėnesio, einančio po mėnesio,
kurį buvo suteiktos paslaugos ar patiektos prekės 15 dienos. Šis išrašymo terminas turėtų būti
vienodas visose ES valstybėse;
- Bendros PVM sąskaitos faktūros išrašymu. Bendra PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma, kai per
tam tikrą laikotarpį įvyksta prekių tiekimai ar paslaugų teikimai, už kuriuos prievolė apskaičiuoti
PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį. Tokiu atveju nebūtina kiekvieno prekių ar paslaugų
tiekimo įforminti atskira PVM sąskaita faktūra, tačiau bendroje PVM sąskaitoje faktūroje turės būti
nurodyti kiekvieno konkretaus įvykusio prekių ar paslaugų teikimo rekvizitai, išskyrus bendruosius
(išrašymo data, PVM mokėtojo kodas ir pan.);
- Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymu. Popierinės ir elektroninės sąskaitos vertinamos
vienodai. Nuo 2013 m. sausio 1 d. mokesčio administratorius pripažįsta ir elektroniniu paštu
atsiųstas PVM sąskaitas faktūras (anksčiau buvo reikalaujama, kad sąskaitas išrašantis asmuo
naudotų saugų elektroninį parašą ar tam tikras duomenų apsikeitimo sistemas). Tačiau
reikalaujama, kad pasirinktas sąskaitų išrašymo būdas užtikrintų jų autentiškumą, turinio
nekintamumą ir įskaitomumą. Mokesčio administratorius nurodo, kad yra svarbu, kad elektroninė
PVM sąskaita faktūra būtų elektroninio formato, kai ji išrašoma ir gaunama. Elektroninė sąskaita
gali būti naudojama tik tuo atveju, kai yra išankstinis pirkėjo sutikimas; ir
- Supaprastintų PVM sąskaitų faktūrų išrašymu. Supaprastintos PVM sąskaitos faktūros gali būti
išrašomos, kai bendra sąskaitoje nurodytų prekių ar paslaugų vertė, įskaitant PVM, neviršija 345 Lt
(yra išimčių). Supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje nebūtina nurodyti sąskaitos serijos,
pardavėjo ir pirkėjo adreso, prekių ar paslaugų kiekio, vieneto kainos bei nuorodų;
- Papildomais PVM sąskaitos faktūros rekvizitais. Nuo 2013 m. sausio 1 d. PVM sąskaitoje faktūroje
privalo būti nurodytas ir tiekiamų prekių ar paslaugų kiekis.
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