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Valstybinei mokesčių inspekcijai

2021-01-27 Nr. OUT-0021

KLAUSIMAS DĖL PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ SAUGOJIMO

www.vmi.lt puslapyje “Mokesčių žinyno naujienos“ skiltyje patalpinta naujiena apie PVM įstatymo
pasikeitimus nuo 2021.01.01 (Registracijos numeris KM2835). Įkelta Seminaro „PVMĮ pakeitimai nuo 2021
metų“ dalijamoji medžiaga:

Atsakykite, prašau:

1. Ar remiantis PVM įstatymo 78 straipsniu galima:
a. Elektroniniu būdu saugoti pvm sąskaitą faktūrą, kurią tiekėjas pasirašė ranka popierinėje
formoje, nuskenavo ir atsiuntė man elektroniniu paštu?
b. Ar būtent ši elektroniniu paštu atsiųsta dokumento forma ir gali būti saugoma elektroniniam
archyve?
c. Ar nereikia tiekojo prašyti atsiųsti popierinį dokumento originalą?
2. Ar remiantis PVM įstatymo 78 straipsniu galima gautą popierinę sąskaitą faktūrą, kuri buvo ranka
pasirašyta pardavėjo arba pardavėjo ir pirkėjo, nuskenuoti ir elektroniniu paštu persiųsti apskaitą
tvarkančiai buhalterijos įmonei, popierinį originalą sunaikinti ir saugoti sąskaitą skenuotoje
elektroninėje formoje?
3. PVM įstatymo 78 straipsnyje sakoma, kad „Jeigu PVM sąskaitos faktūros yra elektroninės formos ir
(arba) saugomos elektronine forma, kartu naudojant elektronines priemones turi būti saugomi ir
duomenys, užtikrinantys šių PVM sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą“.
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a. Kaip ir kokiomis priemonėmis gali būti užtikrinamas kilmės autentiškumas ir turinio
vientisumas jeigu PVM sąskaitą faktūrą gavau elektroniniu paštu, taip kaip aprašyta 1.a
klausime?
b. Kaip ir kokiomis priemonėmis gali būti užtikrinamas kilmės autentiškumas ir turinio
vientisumas jeigu PVM sąskaitą faktūrą gavau popierinėje formoje ir kuri buvo pasirašyta
ranka, tačiau sąskaitą norima saugoti elektroniniu būdu?
4. Ar dėl PVM sąskaitos faktūros saugojimo turėtume vadovautis Lietuvos vyriausiojo archyvaro
patvirtinto popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašu, kurio 13
punktas sako, kad “Popierinių dokumentų originalai gali būti naikinami ne anksčiau, kaip praėjus 6
mėnesių laikotarpiui po visų su jais susijusių procesų ir užduočių (veiksmų) užbaigimo ir tik atlikus šio
Tvarkos aprašo 9–13 punktuose numatytas procedūras.”
a. Ar vadovaijantis šiuo aprašu popierinę sąskaitą faktūrą reikia saigoti 6 mėnesius?
b. Kaip elgtis jeigu sąskaitą gavome skenuotą elektroniniu paštu?
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