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E-PVM sąskaitos faktūros privalumai

• paprasta

• ekonomiška

• efektyvu

• inovatyvu
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Kas yra e-PVM sąskaita faktūra?

• E-PVM sąskaita faktūra - išrašyta ir gauta bet kokia elektronine 
forma:

― popierinės PVM sąskaitos faktūros, kurios nuskenuojamos, 
siunčiamos ir gaunamos el. paštu

― PVM sąskaitos faktūros siunčiamos ir gaunamos el. paštu 
Word/PDF formatu

• Siunčiama gali būti:

― el. paštu

― pateikiama interneto portale, prie kurio PVM sąskaitą faktūrą 
gaunantis asmuo gali prisijungti

― kitomis priemonėmis
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E-PVM sąskaitų faktūrų juridinė galia

• E-PVM sąskaitos faktūros turi 
tokią pačią juridinę galią kaip ir 
popierinės PVM sąskaitos 
faktūros:

― suteikia teisę į PVM atskaitą

― pagal jas galima pripažinti 
sąnaudas leidžiamais 
atskaitymais

― gali būti naudojamos 
teisminiuose ginčuose ir kt.

• E-PVM sąskaitos faktūros 
spausdinti nereikia
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Reikalavimai e-PVM sąskaitai faktūrai (1)

• Turi atitikti PVM įstatymo 80 str. reikalavimus

• Būtinas išankstinis pirkėjo sutikimas – kaip jį gauti?

− el. paštu

− konkliudentiniais veiksmais

− rašytiniu susitarimu

• Susitarimo turinys:

− e-PVM sąskaitų faktūrų formatas

− el. pašto adresai, kurie bus naudojami siunčiant/gaunant e-PVM 
sąskaitas faktūras

− asmenų kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už PVM sąskaitų 
faktūrų siuntimą/gavimą

− kita svarbi informacija
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Reikalavimai e-PVM sąskaitai faktūrai (2)

• Turi būti užtikrintas e-PVM sąskaitos faktūros:

− kilmės autentiškumas

− turinio vientisumas

− sąskaitos įskaitomumas

• Įmonės gali pasirinkti būdą, kuriuo užtikrins minėtus reikalavimus:

− naudojant saugų elektroninį parašą

− taikant elektroninių duomenų apsikeitimo priemones

− kitais būdais

• Pasirinkimas turi sukurti patikimą ryšį tarp sąskaitos ir prekių 
tiekimo/paslaugų teikimo
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Kaip užtikrinti kilmės autentiškumą?

• Tiekėjas turėtų užtikrinti, jog jo vardu ir jo naudai išrašyta PVM 
sąskaita faktūra

• Pirkėjas turi užtikrinti, jog PVM sąskaita faktūra gauta būtent iš to 
tiekėjo

• Autentiškumas gali būti užtikrinamas šiais būdais:

− PVM sąskaitų faktūrų išrašymui nustatyta vidinė tvarka

− apribotos teisės darbuotojams siųsti/gauti PVM sąskaitas faktūras

− sukurta speciali el. pašto dėžutė

− PVM sąskaitos faktūros patikrinimas su pirkimo užsakymu, 
sutartimis, gabenimo ir kt. dokumentais

− kitais būdais
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Kaip užtikrinti turinio vientisumą?

• Tai – tiek tiekėjo, tiek pirkėjo prievolė: 

− šalys gali laisvai pasirinkti, kokiu būdu šią prievolę įvykdyti arba 

− susitarti, kaip užtikrinti, kad PVM sąskaitos faktūros turinys 
nebūtų pakeistas 

• Turinio vientisumą galima užtikrinti:

− PVM sąskaitos faktūros išrašymui naudojant specialias  įmonės 
programas

− dokumentai koreguojami tik žinant specialų slaptažodį

− teisę koreguoti dokumentus turi tik atitinkami įmonės darbuotojai

− klientams PVM sąskaitos faktūros yra siunčiamos tik tam tikru 
formatu, pvz. PDF formatu
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Kaip užtikrinti turinio įskaitomumą?

• Turi būti užtikrintas 
įskaitomumas nuo išrašymo 
pradžios iki saugojimo 
laikotarpio pabaigos

• Kokį formatą pasirinkti, 
sprendžia pats PVM mokėtojas
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E-PVM sąskaitų faktūrų saugojimas

• Privaloma saugoti 10 metų

• E-PVM sąskaitas faktūras galima saugoti elektroniniu formatu

• Kartu su e-PVM sąskaitomis faktūromis, turi būti saugomi 
duomenys, užtikrinantys jų kilmės autentiškumą ir turinio 
vientisumą:

− siuntėjo ir gavėjo rekvizitai 

− išrašymo, siuntimo ir/arba gavimo datos

• E-PVM sąskaitos faktūros gali būti saugomos ir kitoje ES šalyje,  jei

− užtikrinama prieiga prie jų bei

− informuojamas mokesčių administratorius
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Ką daryti, jei pirkėjas neapmoka už prekes pagal 
e-PVM sąskaitos faktūrą?

• E-PVM sąskaita faktūra turi tokią pačią teisinę galią kaip ir 
popierinės PVM sąskaitos faktūros

• Jei siunčiant el. paštu gaunamas patvirtinimas apie e-PVM sąskaitos 
faktūros gavimą, tai laikoma įteikimu

• Jei su pirkėju sudaromas rašytinis susitarimas ir jame nurodoma, 
kur siunčiamos e-PVM sąskaitos faktūros, išsiuntimas tuo adresu 
laikomas įteikimu
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„Naujovė turi palengvinti jūsų ir jūsų 
darbuotojų darbą, antraip tai bus ne 
naujovė, o komplikacija“
Michael E. Gerber
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