
PATVIRTINTA 

Valstybinės mokesčių inspekcijos 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 369 

(2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-118 redakcija 

(2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-202 

redakcija) 

(2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo VA-61 redakcija) 
 

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO KELEIVIUI 

DEKLARACIJOS FR0420 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 

formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo 

užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos (toliau – deklaracija) užpildymo tvarką. 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 42 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“  

(toliau – nutarimas) nuostatomis. 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatymo ir nutarimo sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

 DEKLARACIJOS UŽPILDYMO TVARKA 

 

4. Deklaraciją turi užpildyti prekybininkai, grąžinantys užsienio keleiviui jo už iš 

prekybininkų įsigytas prekes sumokėtą PVM. 

5. Užsienio keleivio, iš vieno prekybininko per vieną kalendorinę dieną įsigijusio prekių 

(išskyrus nutarimo 2.4 papunktyje nurodytas prekes) ne mažiau kaip už 55 eurus, pageidavimu 

pagal išduotą kasos aparato kvitą arba kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą turi būti užpildoma 

deklaracija (deklaracija neužpildoma, kai vietoj deklaracijos užpildomas nutarime nurodytas kitas ją 

atitinkantis dokumentas). Deklaraciją prekybininkas turi užpildyti tik įsitikinęs, kad pirkėjo 

nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje. 

6. Užpildyta deklaracija turi būti perduota užsienio keleiviui, kuris ją kartu su prekėmis 

pateikia išvežimo iš Europos Sąjungos muitinės įstaigai. 

7. Deklaracijoje turi būti nurodyta: 

7.1. deklaracijos išrašymo data ir eilės numeris (jeigu deklaraciją sudaro daugiau negu 1 

lapas, turi būti nurodytas papildomų lapų skaičius); 

7.2. prekybininko: 

7.2.1. pavadinimas arba vardas, pavardė; 

7.2.2. adresas (kuriuo užsienio keleivis turi išsiųsti muitinės pareigūno pažymėtą 

deklaraciją ir kasos aparato kvitą arba kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą); 

7.2.3. PVM mokėtojo kodas; 

7.3. užsienio keleivio (pirkėjo): 

7.3.1. vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu užsienio keleivio valstybė netaiko asmens kodo 

sistemos ir keleivis jo negali pateikti, asmens kodas neįrašomas); 

7.3.2. gyvenamoji vieta; 

7.3.3. užsienio keleivio tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą įrodančių dokumentų 

pavadinimai ir numeriai; 

7.3.4. užsienio keleiviui grąžintino PVM išmokėjimo būdas; 

7.3.5. banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedamas PVM, rekvizitai (jei pasirenkamas 

pinigų išmokėjimo būdas – banko pavedimas); 

7.3.6. kita grąžintinam PVM išmokėti reikšminga informacija (jeigu tokia informacija yra); 



 

 

7.4. iš prekybininko įsigytų prekių, kurių pirkimo PVM bus grąžinamas, duomenys 

(užpildomi pagal kasos aparato kvitą arba kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą): 

7.4.1. kasos aparato kvito arba kito atsiskaitymą patvirtinančio dokumento data; 

7.4.2. kasos aparato kvito arba kito atsiskaitymą patvirtinančio dokumento rūšis ir numeris 

(rūšis nurodoma tik tuo atveju, jei atsiskaitymui įforminti buvo naudojamas ne kasos aparato 

kvitas); 

7.4.3. prekių pavadinimai (1 stulpelyje); 

7.4.4. prekių kiekis (2 stulpelyje); 

7.4.5. prekių apmokestinamoji vertė be PVM (3 stulpelyje); 

7.4.6. PVM suma (4 stulpelyje); 

7.5. laukelyje „Iš viso“ (jei užpildomi papildomi lapai – skiltyje „Iš viso (su papildomais 

lapais)“) susumuojama stulpelyje „apmokestinamoji vertė“ įrašyta prekių apmokestinamoji vertė 

(be PVM) ir 4 stulpelyje „PVM suma“ įrašyta PVM suma. 

8. Užpildytą deklaraciją privalo pasirašyti prekybininkas arba jo paskirtas įgaliotas asmuo 

(pasirašantis asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas). 

9. Kiekvienoje deklaracijoje (su papildomais lapais) apskaičiuota prekių vertė, įskaitant 

PVM (apmokestinamosios vertės (be PVM) ir PVM suma), turi būti ne mažesnė kaip 55 eurai, 

tačiau deklaracijoje nenurodomos prekės, už kurias PVM, vadovaujantis nutarimo 2.4 papunkčiu, 

nėra grąžinamos, neatsižvelgiant į tai, kad šios prekės yra nurodytos kasos aparato kvite ar kitame 

atsiskaitymą patvirtinančiame dokumente. 

10. Muitinės pareigūnas, įsitikinęs, kad muitiniam tikrinimui pateiktos deklaracijoje 

nurodytos prekės ir jas iš Europos Sąjungos teritorijos išveža deklaracijoje nurodytas užsienio 

keleivis, turi: 

10.1. pažymėti deklaraciją atitinkama žyma:  

10.1.1. „patvirtinu“ – kai visos deklaracijoje nurodytos prekės išvežamos iš Europos 

Sąjungos teritorijos; 

10.1.2. „iš dalies patvirtinu“ – kai iš Europos Sąjungos teritorijos išvežamos ne visos 

deklaracijoje nurodytos prekės; 

10.1.3. „nepatvirtinu“ – kai visos deklaracijoje nurodytos prekės nėra išvežamos iš Europos 

Sąjungos teritorijos arba deklaracijoje nurodytas prekes išveža ne deklaracijoje nurodytas užsienio 

keleivis; 

10.2. pasirašyti deklaraciją, įskaitant jos papildomus lapus, nurodyti savo pareigas, vardą, 

pavardę ir pažymėti muitinės įstaigos antspaudu. 

11. Muitinės pareigūnas, pažymėjęs deklaracijoje žymą „iš dalies patvirtinu“, privalo: 

11.1. pataisyti deklaracijoje nurodytą neteisingą informaciją apie išvežamų prekių kiekius, 

neteisingą informaciją užbraukti, įrašyti teisingus duomenis ir kiekvieną taisymą patvirtinti savo 

parašu; 

11.2. kiekvieną taisymą patvirtinti, nurodyti vardą, pavardę, datą ir pasirašyti; 

11.3. laukelyje „Pastabos“ nurodyti tokio žymėjimo priežastis. 

12. Mokesčių administratorius, tikrindamas PVM grąžinimo pagrįstumą, turi atsižvelgti į 

muitinės pareigūno padarytas žymas. 

 

III SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Pageidaujant užsienio keleiviui, deklaracijoje šalia lietuviško teksto gali būti įrašomas 

tekstas anglų kalba. 

14. Už neteisingą duomenų įrašymą į deklaraciją taikoma Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose nustatyta atsakomybė. 

 

______________ 

 


