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Vietinės rinkliavos  už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytomis 
mokamomis vietomis automobiliams statyti mokėtojams 
 

  Informuojame Jus, kad Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ administruoja 
rinkliavos rinkimą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2011 m. liepos 13 d. Nr.1-127 
sprendimu dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti 
patvirtintomis nuostatomis (aktualia redakcija).  

  Maloniai norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad rinkliava yra privaloma įmoka, kaip tai 
nurodyta šių nuostatų 2 punkte, o ne paslaugos suteikimas „Vietinė rinkliava už naudojimąsi Tarybos 
nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti (toliau – vietinė rinkliava) yra Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka visų 
kategorijų ir klasių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – automobilių) valdytojams 
(vairuotojams), galiojanti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.“  

 PVM sąskaita faktūra išrašoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo 78 ir 79 straipsnio nuostatomis. 79 straipsnis nurodo, kad „Įvykusį prekių tiekimą 
arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo (išskyrus Lietuvos Respublikos apmokestinamąjį 
asmenį, kuriam taikomos šio Įstatymo 71 straipsnio 2 dalies nuostatos) privalo įforminti PVM sąskaita 
faktūra...“.  

Prekių tiekimu laikomas: 
1) prekių perdavimas kitam asmeniui, kai pagal sandorio sąlygas šis asmuo arba trečioji šalis 

įgyja teisę disponuoti tomis prekėmis kaip jų savininkas, išskyrus prekių, atgabentų iš kitos valstybės 
narės šio Įstatymo 4(1) straipsnio 6 dalyje nurodytomis sąlygomis, nuosavybės perdavimą toje dalyje 
nurodytam PVM mokėtojui, arba 

2) prekių išgabenimas iš šalies teritorijos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, kuriam pagal 
sandorio sąlygas numatytas prekių nuosavybės perdavimas, o prekės yra padedamos saugoti į šiam 
PVM mokėtojui nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais naudojamus sandėlius ar 
kitas patalpas, jeigu toje valstybėje narėje yra taikomos nuostatos, iš esmės atitinkančios šio Įstatymo 
4(1) straipsnio 6 dalies nuostatas. Toks prekių išgabenimas laikomas prekių tiekimu kitos valstybės 
narės PVM mokėtojui. 

2. Prekių tiekimu šiame Įstatyme taip pat laikomas prekių perdavimas pagal nuomos sutartį ar 
kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir (arba) atlyginimą dalimis, jeigu 
pagal sandorio sąlygas asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai perduodama didžioji 
dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas. 

3. Daiktinių teisių į nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (servituto, uzufrukto, užstatymo teisės ar 
ilgalaikės nuomos) nustatymas ar perdavimas šiame Įstatyme taip pat laikomas prekės (to 
nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, dėl kurio jos nustatytos) tiekimu. Prekės (nekilnojamojo pagal 
prigimtį daikto) tiekimu šiame Įstatyme laikomas ir pajaus ar vertybinio popieriaus perleidimas tuo 
atveju, kai perleidžiamas pajus ar vertybinis popierius suteikia jo turėtojui teisę disponuoti 
nekilnojamuoju pagal prigimtį daiktu (ar jo dalimi) kaip jo savininkui. Šios dalies nuostatos taikomos tik 
tuo atveju, jeigu atlygio už daiktinių teisių nustatymą ar perdavimą, pajaus ar vertybinio popieriaus 
perleidimą suma atitinka nekilnojamojo pagal prigimtį daikto rinkos kainą. 

 
Jeigu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, paslaugų teikimu laikomas bet 

koks sandoris dėl bet kokio civilinių teisių objekto, jeigu šis sandoris pagal šį Įstatymą nelaikomas 
prekių tiekimu. Paslaugų teikimu, be kita ko, laikoma: 

1) nestandartizuotos programinės įrangos pardavimas ar kitoks perdavimas; 
2) nuoma;  
3) nematerialiojo turto ir turtinių teisių perdavimas, išskyrus šio Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje 

nurodytus atvejus; 
4) statybos darbai, įskaitant pastatyto naujo pastato ar statinio perdavimą užsakovui 

(statytojui); 
5) įsipareigojimas susilaikyti nuo veiksmų, taip pat įsipareigojimas toleruoti veiksmus arba 

padėtį. 
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Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka 
visų kategorijų ir klasių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – automobilių) valdytojams 
(vairuotojams), galiojanti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje neatitinka Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatyme numatytų reikalavimų prekių tiekimui ar paslaugų teikimui,  todėl PVM sąskaitos faktūros nėra 
išrašomos.  

Kilus klausimams dėl PVM sąskaitų išrašymo už privalomą įmoką, maloniai prašytume kreiptis 

į Valstybinę mokesčių inspekciją konsultacijų telefonu 1882. 

 

 

 


