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VARTOTOJO INSTRUKCIJA 

1. PVM – Kaip pradėti? 

Instrukcija skirta pristatyti PVM funkcionalumą.  
 
Vartotojams turi priskirtas teisių rinkinys „LBC VAT SUPER“.  
 
Nustatymai reikalingi funkcionalumui buvo sukurti automatiškai. 
PVM ataskaitos šablonų nustatymas: 

 
Atributų kodai: 

 

VIES nustatymai: 

 
PVM ataskaita: 
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2. Kaip dokumente nustatyti skirtingas PVM ir Registravimo datas  

Dokumente galima nurodyti skirtingas datas: PVM data ir Registravimo data. Šis funkcionalumas yra 
svarbus įmonėms: 

• kurios anksti uždaro mėnesį ir negali  registruoti dokumentų į uždarytą mėnesį, 

• jeigu pagal INCOTERMS sąlygas pardavimai PVM deklaracijoje turi būti deklaruojami vieną 

mėnesį, o pajamos registruojamos kitą,  

• apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse, kai pardavimo SF yra gaunamos pavėluotai. 
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Jeigu jums reikalingos skirtingos PVM ir Registravimo datos, eikite į DK nustatymai → PVM pažymėkite   
Naudoti PVM datą.  

3. Kaip užpildyti lauką PVM data dokumento antraštėje  

Galima nustatyti, kaip bus užpildomas laukas PVM data. 
Pirkimo dokumentams nustatymas yra Pirkimo ir mokėt. sumų  nustatymai → PVM, o pardavimo 
dokumentams – Pard. ir gautinų sumų nustat. → PVM. 
Galima pasirinkti lauko PVM data pildymo variantus:  

• Registravimo data – PVM data bus užpildyta pagal Registravimo datą,  

• Dokumento data – PVM data bus užpildyta pagal Dokumento datą, 

• Tuščias – PVM data bus tuščia, vartotojas turės ją užpildyti rankiniu būdu.  

 
Rekomenduojamas nustatymas – Registravimo data.  

4. Kaip sukurti PVM laikotarpius 

Atsidarykite puslapį PVM laikotarpiai ir sukurkite laikotarpius. Paspauskite Kurti laikotarpius. 
Užklausos lange supildykite:  Pradžios datą, Laikotarpių skaičių ir Laikotarpio trukmę. 
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Paspauskite Gerai, PVM laikotarpiai yra sukuriami.  

 
 
 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Nauji PVM metai PVM metus reikia kurti nuo metų pradžios. Laikotarpių 
kūrimo metu automatiškai pažymimos varnelės Nauji PVM 
metai ir Data užrakinta. 

Uždarytas Požymį galima uždėti/nuimti rankiniu būdu.  

Jeigu požymis uždėtas, į tą mėnesį nebus galima registruoti 
PVM operacijų.  

Požymis uždedamas automatiškai PVM uždarymo metu.  

Data užrakinta Eilutės negalima ištrinti, kurios data užrakinta.  
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5. Kaip valdyti PVM registravimo laikotarpius 

PVM registravimą į atitinkamą laikotarpį galima apriboti. Galimi valdymo variantai:  
1. PVM laikotarpiai, 

2. DK nustatymai, 

3. Vartotojo nustatymai. 

PVM laikotarpiai. Juos rekomenduojame PVM registravimo valdymui. Valdymas galimas su ir be 
nustatymo Naudoti PVM datą (DK nustatymai →PVM → Naudoti PVM datą).  
 
DK nustatymai ir Vartotojo nustatymai.  Valdymas galimas tik su nustatymu Naudoti PVM datą (DK 
nustatymai →PVM → Naudoti PVM datą).  
 
PVM laikotarpiai.  
PVM uždarymas atliekamas su ataskaita Skaičiuoti ir Registruoti atsiskaitymus už PVM, registruojant 
rezultatą į didžiąją knygą PVM laikotarpiuose požymis Uždaryta pažymimas automatiškai. 
Kai PVM laikotarpis pažymėtas Uždaryta, į jį nebegalima registruoti dokumentų su PVM. Jeigu reikia 
užregistruoti dokumentą į jau uždarytą laikotarpį, rankiniu būdu galima nuimti požymį Uždarytas. 
 

 
 
DK nustatymai. Registravimas valdomas visiems vartotojams. 
DK nustatymai → PVM → laukai Leisti registruoti PVM nuo ir Leisti registruoti PVM iki.  
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Vartotojo nustatymai. Registravimas valdomas pagal kiekvieną vartotoją. 
Laukai Leisti registruoti PVM nuo ir Leisti registruoti PVM iki.  
 

 
 

6. Kaip užpildyti PVM registravimo nustatymus 

PVM registravimo nustatymai papildyti  naujais laukais: 
 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Skiltis Bendra 

Neuždaromas PVM Pažymėta Verslo PVM ir Prekė PVM grupių kombinacija 
nebus uždaroma. PVM uždarymas atliekamas su ataskaita 
Skaičiuoti ir registruoti atsikaitymus už PVM. 

Praktinis pavyzdys: neleidžiamų atskaitymų PVM, 
reprezentacijos PVM. 

ES paslaugos Pažymėta PVM kombinacija VIES deklaracijoje (FR0564) bus 
rodoma, kaip paslaugų pardavimas. 

ES paslaugų pardavimams prie PVM kombinacijos turi būti 
pažymėti abu laukai:  ES paslaugos ir VIES pardavimas.  
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Trišalė ES šalių prekyba Pažymima varnelė, jeigu ši PVM kombinacija naudojama 
trišalėje ES šalių prekyboje.  

Trišalė ES šalių tarpinė 
rolė  

Pažymima varnelė, jeigu ši PVM kombinacija naudojama 
trišalėje ES šalių prekyboje ir įmonė joje yra tarpininkas. 
Pažymint šią varnelę turi  būti pažymėta ir Trišalė ES šalių 
prekyba varnelė. 

Skiltis Pardavimas 

Grąžinimo PVM sąsk. 
(Pardavimai) 

Laukas turi būti užpildytas, jeigu pardavimo operacijai 
reikalingas atvirkštinio PVM skaičiavimas. Praktinis pavyzdys: 
pardavimai pagal 96 str. 

Grąžinimo PVM Pažymėjus šį lauką pardavimo sąskaitoje faktūroje mokėtina 
suma rodoma be PVM, bet pati PVM suma yra priskaitoma ir 
atskaitoma. Reikalinga pardavimams pagal 96 straipsnį. 

Taip pat turi būti užpildyti laukai: Pardavimo PVM sąskaita, 
Grąžinimo PVM sąsk. (Pardavimai), PVM skaičiavimo 
metodas -  Grąžinimo PVM. 

Jeigu ši varnelė nėra uždėta, tuomet pardavimo PVM 
skaičiuojamas 0, ir neatliekamas PVM priskaitymas ir 
atskaitymas. 

VIES pardavimas Pažymėta PVM kombinacija VIES deklaracijoje (FR0564) bus 
rodoma, kaip prekių pardavimas. 

 



 

 12 

 
 

 

7. Kaip padaryti nustatymus medienos, metalo pardavimui (96 str.)  

Pasirinkite PVM skaičiavimo metodas - Grąžinimo PVM ir užpildykite laukus Grąžinimo PVM sąsk. 
(Pardavimai) ir Pardavimo PVM sąskaita. 
Pažymėkite lauką Grąžinimo PVM. 
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Rezultatas:  

• pardavimo operacijai registruojamas atvirkštinis PVM 

• PVM spausdinamas pardavimo SF, o pirkėjo skola rodoma be PVM. 

 

8. Kaip pažymėti trikampės prekybos operacijas 

Jeigu PVM registravimo nustatymuose (žr. skyrių 6 Kaip užpildyti PVM registravimo nustatymus) 
sudėtos Trikampės prekybos varnelės, tuomet pirkimo/pardavimo dokumentuose šios varnelės 
sužymimos automatiškai.  
Jeigu PVM registravimo nustatymuose šios varnelės nėra sužymėtos, tuomet ES trikampės prekybos 
operacijos turi būti pažymėtos pirkimo ir pardavimo dokumentuose, skiltyje Užsienio prekyba:  
 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Trišalė ES šalių prekyba Pažymėkite, jeigu operaciją reikia rodyti Intrastat ir VIES 
deklaracijoje (FR0564) 14. Prekių vertė (trikampė prekyba). 

Trišalė ES šalių tarpinė 
rolė 

Pažymėkite abu laukus (Trišalė ES šalių prekyba ir Trišalė ES šalių 
tarpinė rolė), jeigu operacijos nereikia rodyti Intrastat, bet reikia 
rodyti VIES deklaracijoje (FR0564) 14. Prekių vertė (trikampė 
prekyba). 
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9. PVM deklaracija (FR0600) 

Rekomenduojama deklaracijos ruošimo eiga:  
1. pasitikrinkite PVM uždarymo rezultatą su ataskaita Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už 

PVM (be požymio - Registruoti)→  

2. sukurkite nustatymus FR0600 → 

3. patikrinkite FR0600 →  

4. suformuokite FR0600 →  

5. uždarykite PVM su ataskaita Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM (su požymiu – 

Registruoti).   

 

9.1 Kaip patikrinti PVM uždarymo rezultatą  

Ataskaita Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM uždaro PVM ir parodo FR0600 deklaracijos 
rezultatą.  
 
Ataskaitoje nerodomos kombinacijos PVM registravimo nustatymuose  pažymėtos Neuždaromas 
PVM.  
 
Atsidarykite ataskaitą Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM: 
 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Laikotarpio datos tipas Pasirenkame, pagal kokią data norime uždaryti PVM laikotarpį: 

• Registravimo data, 

• Dokumento data, 

• PVM data 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Pradžios data Pirma mėnesio diena. 

Pabaigos data Paskutinė mėnesio diena. 

Registravimo data Data, kada įrašai bus registruoti į DK. 

Dokumento Nr. Dokumento Nr. 

Atsisk. už PVM sąsk. tipas Galite pasirinkti: DK sąskaita arba Tiekėjas.  

Atsisk. už PVM sąsk. Pasirinkite DK sąskaitą arba Tiekėjo kortelę PVM uždarymui. Jeigu 
uždarymui naudojama Tiekėjo kortelė, joje laukai Bendra 
reg.grupė ir Verslo PVM reg.grupė turi būti tušti.  

Tiekėjo reg.gr. kodas Pasirinkus Atsisk. Už PVM sąsk.tipą Tiekėjas, šiame lauke prašoma 
pasirinkti į kokią tiekėjo reg.grupę priskirti PVM uždarymo sumą. 

Rodyti PVM įrašus Pažymėkite, jeigu norite matyti kokie PVM įrašai uždaromi. PVM 
deklaraciją patogiau tikrinti nedetalizuojant pagal PVM įrašus. 

Registruoti Pažymėkite, jeigu norite registruoti PVM uždarymą. Požymio 
nedėti, kai tikrinatės PVM ataskaitą.  

Sumas rodyti pap. 
ataskaitų valiuta 

Pažymėkite, jeigu norite matyti rezultatą papildoma ataskaitų 
valiuta.  
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9.2 Kaip sukurti nustatymus PVM deklaracijai (FR0600)  

PVM deklaracija yra eksportuojama į FR0600 pagal nustatymus puslapyje PVM ataskaitos. Naudojami 
PVM įrašų duomenys (PVM įrašai). 
 
Po plėtinio suinstaliavimo jūs jau turite FR0600 juodraštinį variantą. Atidarykite puslapį PVM išrašai ir 
pasirinkite ataskaitą LBC PVM.  Jūs turite pasikeisti nustatymus pagal savo įmonėje naudojamas Verslo 
PVM ir Prekės PVM registravimo grupes. Naudojamas PVM kombinacijas pasitikrinkite ataskaitoje 
Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM. 
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Ataskaitos 36 eilutė pasitikrinimui turi būti suvedama: Tipas – Aprašas, Atributo kodas - FR0600-V2-
E36,  Naudoti formulę – Taip, Formulė: 27+29+30+31+32+33+34-35. 

 
 
Padaryti PVM deklaracijos nustatymai: 

• Pirkimai/pardavimai Lietuvoje 

• Eksportas 

• EU pirkimai/pardavimai 

• 95 PVM. str. paslaugų pirkimai ES 

• 96 PVM str. medienos, metalo ir pan. pirkimai, pardavimai Lietuvoje 

• Suvartojimas privatiems poreikiams  

• IT pasigaminimas  
Nėra nustatymų: trišalė ES šalių prekyba.  
 
Ataskaitos suminė eilutė pasitikrinimui turi būti suvedama: Tipas – Aprašas, Naudoti formulę – Taip, 
Formulė: 27+29+30+31+32+33+34-35. 
 

9.3 Kaip suformuoti PVM deklaraciją (FR0600) 

✓ Pirmas veiksmas – atsidarykite PVM ataskaitos 

Atidarykite puslapį PVM išrašai ir pasirinkite ataskaitą LBC PVM.  
Atlikite peržiūrą Peržiūra atsidariusiame puslapyje suveskite filtrus.  
Rekomenduojami parametrai:  

 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

PVM laikotarpio pradžios 
data 

Pirma mėnesio diena. 

PVM laikotarpio pabaigos 
data 

Paskutinė mėnesio diena. 

Įtraukti PVM įrašus Atviri ir uždaryti 

Rekomenduojamas nustatymas, kadangi PVM įrašai verslo ir 
prekės PVM registravimo kombinacijai pažymėtai kaip 
Neuždaromas PVM, niekada nebus uždaryti. 

Įtraukti PVM įrašus Laikotarpiu. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

PVM datos tipas Pasirenkame pagal kurią datą norime formuoti PVM ataskaitą: 

• Registravimo datą, 

• Dokumento datą, 

• PVM datą. 

 
Stulpelis Stulpelio suma rodo PVM sumas iš PVM įrašų. Paspaudus lauką, kuriame matomas skaičius, 
atidaromi PVM įrašai iš kurių vertė yra suskaičiuojama.  
 

 
 

 

✓ Antrasis veiksmas – patikrinimas 
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Patikrinkite visas sumas ir ataskaitos rezultatą. Rezultatas turi būti toks pas, kaip ataskaitoje Skaičiuoti 
ir registruoti atsiskaitymus už PVM. 

9.4 Kaip eksportuoti PVM deklaraciją (FR0600) 

Pasitikrinus sumas, galima eksportuoti duomenis į FR0600 formą. Atidarykite puslapį PVM išrašai ir 
pasirinkite ataskaitą LBC PVM. Paspauskite Eksportuoti. Kompiuteryje yra išsaugomas XML formato 
failas (tipas ffdata). 
 
 

 
 

 

Užpildykite ataskaitos parametrus:  

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Laikotarpio datos tipas Pasirenkame pagal kurią datą norime eksportuoti PVM ataskaitą: 

• Registravimo datą, 

• Dokumento datą, 

• PVM datą. 

Pradžios data Pirma mėnesio diena. 

Pabaigos data Paskutinė mėnesio diena. 

Įtraukti PVM įrašus Atviri ir uždaryti 

Įtraukti PVM įrašus Laikotarpiu 

PVM atskaitos % Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas. (28. 
FR0600 laukelis)  

Eksporto tipas Pasirinkite Paprastas arba Koreguojamasis.  
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9.5 Kaip uždaryti PVM laikotarpį 

Atsidarykite ataskaitą Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM plačiau skyriuje 9.1 Kaip patikrinti 
PVM uždarymo rezultatą. 
Galimi du uždarymo variantai:  

1. Tiekėjo kortelė 

Ataskaitoje Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM lauke Atsisk. už PVM sąsk. tipas  

pasirinkite tipą  Tiekėjas ir Atsisk. už sąsk. – atitinkamą tiekėją.  Pasirinkus tiekėją, laukelyje 

Tiekėjo reg.gr. kodas nurodome norimą tiekėjo reg.grupę. 

PVM uždarymo rezultatas bus užregistruotas kaip tiekėjo skola.  

2. DK sąskaita 

Ataskaitoje Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM lauke Atsisk. už PVM sąsk. tipas  

pasirinkite tipą  DK sąskaita ir Atsisk. už sąsk. – atitinkamą DK sąskaitą.   

PVM uždarymo rezultatas bus užregistruotas kaip DK likutis.  

Jeigu jums reikia perketi DK sąskaitos likutį į pirkėjo likutį, registruokite operaciją per Bendrąjį 

žurnalą. Tokiu atveju rekomenduojama turėti DK sąskaitą PVM uždarymui, o kitą DK sąskaitą 

pirkėjo skolai.  

PVM uždarymo rezultatas: 

• Registruotas PVM uždarymo rezultatas DK sąskaitoje arba tiekėjo likutis; 

• Uždaryti PVM įrašai (puslapis PVM įrašai – požymis Uždaryta); 

• Uždarytas atitinkamas PVM laikotarpis (puslapis PVM laikotarpiai – požymis Uždaryta).  
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Kai PVM laikotarpis yra uždarytas, tada į jį nebegalima registruoti PVM operacijų. Jeigu reikia 
užregistruoti PVM operaciją, tada rankiniu būdu galima nuimti/uždėti požymį Uždaryta.  
 

 
SVARBU:  pastebėjimas dėl skyriaus 2. Kaip nustatyti skirtingas PVM ir Registravimo datas. 
Daugumai įmonių skirtingos PVM ir Registravimo datos nėra reikalingos. Skirtingų datų naudojimas 
sukuria DK sąskaitos likučio ir ataskaitos Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM skirtumą.  
Nuspręskite, ar skirtingos datos jums tikrai reikalingos 
 

 

10. VIES deklaracija (FR0564) 

10.1 Kaip sukurti nustatymus VIES deklaracijai (FR0564) 

✓ Pirmas veiksmas – užpildykite PVM nustatymus. 

Atidarykite puslapį PVM registravimo nustatymai ir pažymėkite deklaracijai reikalingas PVM 
kombinacijas: 

• Prekių pardavimams – VIES pardavimas. 

• Paslaugų pardavimams – VIES pardavimas and ES paslaugos. 

Pardavimo dokumentai ES pirkėjams su pažymėtomis PVM kombinacijomis yra eksportuojami į FR0564 
deklaraciją. 

 
 
 

✓ Antrasis veiksmas – užpildykite VIES nustatymus. 

Atidarykite puslapį VIES nustatymai, užpildykite lauką VIES deklaracijų numeriai. 

 
 

10.2 Kaip eksportuoti VIES deklaraciją (FR0564) 

Atidarykite puslapį VIES Deklaracijos, spauskite Naujas. Užpildykite laukus dokumento antraštėje:  

• Laikotarpio Nr. – mėnuo 
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• Metai 

Supildykite deklaracijos duomenis. Paspauskite Veiksmai → Funkcijos → Siūlyti eilutes. 
Naudinga informacija: 

• Jeigu jums reikia pakeisti eilutės informaciją (pvz. užpildyti PVM registracijos Nr., koreguoti 

sumas) parinkite eilutės tipą  - Tikslinimas.  

 
 
 

Patvirtinkite deklaraciją: paspauskite Pateikti. Deklaracija jau gali būti eksportuojamą į FR0564 formą. 
Eksportuokite deklaraciją: paspauskite Veiksmai → Funkcijos → Eksportuoti. 

 

11. PVM įrašai – papildomi laukai 

Vartotojo patogumui puslapis PVM įrašai papildytas laukais:  Pirkėjo-mokėtojo/Tiekėjo-mokėjimo 
gavėjo pavadinimas.  

 

12. Kaip atjungti PVM produkto naudojimą diegiant su kitomis lokalizacijomis? 

Nustatymai  

Norint atjungti PVM produkto naudojimą įmonėje reikia atlikti tokius žingsnius: 
1. Pirmiausiai DK nustatymuose PVM skirtuke nuimame varnelę Naudoti LBC VAT šioje įmonėje. 
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2. Jeigu vartotojams buvo priskirta anksčiau, tuomet turi būti nuimamas teisių rinkinys LBC VAT 

SUPER. 

Jeigu vartotojas nenaudoja standartinių teisių rinkinių, tokių kaip SUPER, D365 BASIC ir panašių, 

o turi savo susikurtus teisių rinkinius, tuomet juos turi papildyti teisėmis į LBC VAT kodinius: 

 

 
 

Funkcionalumo prieinamumas 
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Atjungus LBC VAT naudojimą, naudojantis varnele Naudoti LBC VAT šioje įmonėje ir nuėmus teisių 
rinkinį LBC VAT SUPER, vartotojas nebematys arba negalės pasiekti sekančio funkcionalumo: 

1. DK nustatymai lange dingsta PVM skiltis su visais buvusiais laukais. 

2. Pard. ir gautinų sumų nustatymai lange dingsta skiltis PVM su visais buvusiais laukais. 

3. Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai lange dingsta skiltis PVM su visais buvusiais laikais. 

4. PVM periodai – neatidaroma dėl teisių trūkumo. 

5. Atributų kodai – neatidaroma dėl teisių trūkumo.  

6. VIES nustatymai - neatidaroma dėl teisių trūkumo. 

7. VIES deklaracijos - neatidaroma dėl teisių trūkumo. 

8. Skaičiuoti ir registruoti atsiskaitymus už PVM – leidžiant funkcija, paleidžiama standartinė BC 

ataskaita. 

9. Pirkimo dokumentų antraštės – nematomas LBC laukas PVM data, tik standartinis BC. 

10. Pardavimo dokumentų antraštės - nematomas LBC laukas PVM data, tik standartinis BC. 

11. PVM registravimo nustatymai – nematomi LBC VAT laukai Trišalė ES šalių prekyba, Trišalė ES 

šalių tarpinė rolė, Grąžinimo PVM sąsk. (Pardavimai), Grąžinimo PVM, VIES pardavimas 

12. PVM išrašas – nematomas LBC VAT laukas Formulė, nėra PVM ataskaitos eksporto funkcijos.  

13. Žurnalai – nematomas LBC VAT laukas PVM data. 

14. PVM įrašai – nematomas LBC VAT laukas Pirkėjo-mokėtojo/Tiekėjo-mokėjimo gavėjo 

pavadinimas. 

 


