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DĖL PVM ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTOS PVM LENGVATOS
TAIKYMO NEKOMPENSUOJAMIESIEMS RECEPTINIAMS VAISTAMS
Nuo 2018 m. sausio 1 d. lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas ne tik vaistams ir medicinos
pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, bet ir nekompensuojamiesiems receptiniams
vaistams (2017 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751
19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-817 1 straipsnio 3 dalis).
Kaip taikomas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas (toliau – PVM lengvata) vaistams ir medicinos
pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo nustatyta tvarka, plačiau paaiškinta Valstybinės mokesčių inspekcijos
(toliau – VMI) interneto svetainėje skelbiamame PVM įstatymo komentare (žr. 19 straipsnio 4 dalies
paaiškinimą).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 9 straipsnio 9 punkto nuostatomis,
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba tvirtina ir skelbia receptinių vaistinių preparatų sąrašą, kurį galima
rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainėje adresu https://vapris.vvkt.lt/vvktweb/public/medications. Vaistiniai preparatai klasifikuojami į receptinius arba nereceptinius vaistinius
preparatus remiantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, taip pat
svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad klasifikaciją apsprendžia ne sugalvotas (firminis) vaistinio preparato
pavadinimas, o veiklioji medžiaga (-os) ir/ar stiprumas (-ai) ir/ar farmacinė forma ir/ar pakuotės dydis ir
kita.
Papildomai paaiškiname, kad lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikytinas ne tik farmacinę
veiklą vykdančių asmenų, atitinkančių Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nuostatas,
importuojamiems vaistiniams preparatams, bet ir fizinių asmenų iš trečiųjų šalių siunčiamiems
vaistiniams preparatams. Fizinio asmens iš trečiųjų šalių siunčiamas vaistinis preparatas turi turėti
receptinio vaistinio preparato atitikmenį vaistinių preparatų sąraše, o fizinis asmuo turi turėti receptą,
kurio pagrindu šis receptinis vaistinis preparatas būtų siunčiamas iš trečiosios šalies. Jeigu fizinis asmuo
siunčiamo vaistinio preparato, net ir turinčio receptinio vaistinio preparato analogą vaistinių preparatų
sąraše, negali pagrįsti receptu, toks vaistinis preparatas importo PVM apmokestinamas taikant
standartinį 21 proc. PVM tarifą.
Praktinius patarimus galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainės rubrikoje
„Svarbi informacija/Kaip išsiaiškinti ar vaistas receptinis“. Kilus abejonėms dėl importuojamų iš
trečiųjų šalių vaistinių preparatų priskyrimo receptiniams arba nereceptiniams, siūlome konsultuotis su
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Vaistų registracijos skyriaus specialistais.
Deklaravimo ypatumai
Importo muitinės deklaracijos 31 laukelyje „Prekių aprašymas“ pateikiamas prekės aprašymas,
kuris paprastai vartojamas prekyboje, be to, prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas
vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti, prekių importo draudimams ir apribojimams taikyti,
nustatytiems importo muitams ar mokesčiams apskaičiuoti. Todėl norint taikyti PVM lengvatą
nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, turi būti deklaruota šių vaistų atitiktis PVM įstatymo
19 straipsnio 4 dalyje nustatytiems atitinkamiems reikalavimams, t. y. turi būti įrašyta
„nekompensuojamasis receptinis vaistas“, o prie konkretaus vaisto pavadinimo turi būti įrašoma: vaisto
prekinis pavadinimas, veiklioji medžiaga, stiprumas, farmacinė forma, pakuotės aprašymas (dozuočių
kiekis pakuotėje), to paties pavadinimo vaisto išorinių pakuočių skaičius vienetais. Šis prekių aprašymui
skirtas laukelis gali būti papildytas ir kita svarbia reikalinga informacija.
Importo muitinės deklaracijos 33.5 laukelyje „Nacionalinis papildomas kodas“ privalo būti
nurodytas keturženklis nacionalinis papildomas kodas Z103 „Prekės, kurioms pagal PVM įstatymą gali
būti taikomas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas“ iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos
integruoto tarifo kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. kovo
29 d. įsakymu Nr. 1B-240.

