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ATSAKYMAS Į KLAUSIMUS APIE PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ SAUGOJIMĄ
1. Tiekėjo išrašyta „popierinė“ PVM sąskaita faktūra, kuri nuskenuota ir atsiųsta pirkėjui
elektroniniu paštu, laikoma elektronine PVM sąskaita faktūra ir ji turi būti saugoma elektronine
forma (elektroniniame archyve) (žr. PVMĮ[1] 79 straipsnio 11 dalies ir PVMĮ 78 straipsnio 7 dalies ir
jų komentarų nuostatas).
Kadangi elektroninė PVM sąskaita faktūra turi tą pačią juridinę galią, kaip ir išrašyta „popierinė“
PVM sąskaita faktūra, pirkėjui įteikiama kitokiu būdu, pvz., klasikiniu paštu, papildomai turėti
„popierinį“ PVM sąskaitos faktūros variantą neprivaloma.
2. Gautą „popierinę“ PVM sąskaitą faktūrą galima nuskenuoti ir saugoti tik elektroniniu formatu.
Tai reiškia, kad tokiu atveju „popierinės“ PVM sąskaitos faktūros gali būti nebesaugomos.
PVM sąskaitų faktūrų sunaikinimo procedūrų PVMĮ nenustato.
3. Dėl PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumo ir turinio vientisumo užtikrinimo būdo (būdų)
turėtų spręsti pati įmonė (PVMĮ 79 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad PVM sąskaitos faktūros
kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą PVM mokėtojas turi užtikrinti bet kokiomis
savo pasirinktomis verslo kontrolės priemonėmis, kuriomis sudaroma galimybė patikimai patikrinti
PVM sąskaitos faktūros ir ja įforminto prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sąryšį).
Nuskenuotos PVM sąskaitos faktūros turinys turi būti įskaitomas, turi būti pilnas (pvz., jei PVM
sąskaitą faktūrą sudaro 2 lapai, turi būti nuskenuoti abu, o ne vienas iš jų, ir pan.).
Daugiau informacijos rasite PVMĮ 79 straipsnio komentaruose.
4. Aukščiau paaiškinome (žr. atsakymus į 1 ir 2 klausimus), kad „popierines“ PVM sąskaitas
faktūras galima nuskenuoti ir saugoti tik elektroniniu formatu. Tokiu atveju „popierinės“ PVM
sąskaitos faktūros gali būti nebesaugomos.
Tuo pačiu pažymime, kad PVM sąskaitų faktūrų saugojimo terminą nustato PVMĮ 78 straipsnio 7
dalis (pagal šias nuostatas, PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įformintas prekių tiekimas ar paslaugų
teikimas šalies teritorijoje, taip pat Lietuvoje įsikūrusių apmokestinamųjų asmenų gautos PVM
sąskaitos faktūros, privalo būti saugomos 10 metų nuo jų išrašymo).
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[1] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.

Savarankiškai aktualią informaciją VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų medžiagą,
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus
dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija
yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.

Virginija Mažeikaitė, tel. (8 5) 2742 678
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