Importo PVM tarifai
Standartinis:
21 proc.

Lengvatinis:
9 proc.

9 proc.

5 proc.

5 proc.
5 proc.

Importo PVM objektas

Atnaujinta 2021-12-08
PVM įstatymo straipsniai

importuojamos prekės, išskyrus prekes, kurioms taikomi
lengvatiniai 9, 5 ar 0 proc. importo PVM tarifai arba prekes,
kurios neapmokestinamos importo PVM

19 str. 2 d.

knygos ir neperiodiniai informaciniai leidiniai (įskaitant
vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus,
žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų
albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir
spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas,
žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus
kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio
spaudinius)
malkos ir medienos produktai, skirti kūrenimui, tiekiami
buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos
Respublikos energetikos įstatyme
vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, kai šių prekių
įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta
tvarka, taip pat nekompensuojamieji receptiniai vaistai
(išskyrus vakcinas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) ir in vitro diagnostikos medicinos priemones,
skirtas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
diagnostikai)
neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės
spausdinti ir (arba) elektroniniai laikraščiai, žurnalai ir kiti
periodiniai leidiniai (net jei jie skelbiami elektroniniais
ryšiais), įskaitant viešosios informacijos skleidėjų redakcijų
periodiškai atnaujinamus elektroninius informacinius

19 str. 3 d. 2 p.

19 str. 3 d. 5 p.

19 str. 4 d. 1 p.

19 str. 4 d. 2 p.
19 str. 4 d. 3 p.

0 proc.
0 proc.
*iki 2022 m. gruodžio 31 d.

dokumentus ir (arba) jų rinkinius, išskyrus technines,
bibliografines ir panašaus pobūdžio duomenų bazes, erotinio
ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos
nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų
įgaliota institucija, ir leidinius, kuriuose mokama reklama
sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio arba kurių visą ar
didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys
vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)*
in vitro diagnostikos medicinos priemonės, skirtos COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikai*

19 str. 5 d. 2 p.
19 str. 5 d. 3 p.

