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Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto   

savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis  

vietomis automobiliams statyti mokėtojams 

 

 

SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ IŠRAŠYMO ATMINTINĖ 

 

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). 

Informuojame, kad rinkliava yra privaloma įmoka, kaip tai nurodyta šių Nuostatų 2 punkte: „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.“ 

Šiuo pranešimu maloniai norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad PVM sąskaitos faktūros už vietinės 

rinkliavos surinkimą nėra išrašomos, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo nuostatomis rinkliava ir jos rinkimas nėra priskiriama PVM objektui. 

VMI Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 str. 1 d. 3 p.  komentaras (Registracijos numeris   KD-

5644   (aktuali redakcija 2019-09-05)) numato: 

„1. Trečioji sąlyga, kad tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos būtų PVM objektas, yra ta, kad 

jas turi tiekti (teikti) apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą. Apmokestinamojo asmens 

ir ekonominės veiklos sąvokos pateiktos PVM įstatymo 2 straipsnyje. 

Tai reiškia kad, kai apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas, nevykdydamas 

ekonominės veiklos, tai toks prekių tiekimas (paslaugų teikimas) nėra PVM objektas, nors už tiekiamas prekes 

(teikiamas paslaugas) gaunamas atlygis. Ši sąlyga netaikoma, kai į kitą valstybę narę tiekiamos naujos 

transporto priemonės. 

2. Ekonomine veikla nelaikoma valstybės ir savivaldybių veikla – valstybės ir savivaldybių, valstybės ar 

savivaldybių institucijų bei įstaigų, o įstatymų nustatytais  atvejais ir kitų juridinių asmenų veikla, kurią vykdyti 
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šiuos asmenis įpareigoja teisės aktai, net jeigu už tokią veiklą  mokami mokesčiai ar rinkliavos (išskyrus PVM 

įstatymo 2 straipsnio 38 dalies 1-12 punktuose nurodytus atvejus).“ 

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo komentaru Nr. 15 (Registracijos numeris  

KD-5696 (aktuali redakcija 2019-09-13)) dėl PMĮ 11 str. 4 p. : 

„Vieneto sumokėtos valstybės arba vietinės rinkliavos vieneto sąnaudomis gali būti pripažįstamos pagal 

rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus arba kvitus). 

Vietinė rinkliava už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti gali būti sumokama 

grynaisiais pinigais (monetomis) arba kortelėmis į bilietų automatą arba trumpąja mobiliojo ryšio žinute. Bilietų 

automatas išduoda bilietą, kuris patvirtina vietinės rinkliavos sumokėjimą ir suteikia teisę automobilio valdytojui 

(vairuotojui) palikti automobilį stovėti mokamoje stovėjimo vietoje biliete nurodytą laiką. Šios vieneto 

sumokėtos vietinės rinkliavos sąnaudomis gali būti pripažįstamos tiek pagal bilietų automato išduotus bilietus, 

tiek pagal vieneto mėnesio pabaigoje iš mobiliojo ryšio operatoriaus gautą sąskaitą, jeigu sąskaitos turinys yra 

aiškus (pvz., jeigu yra nurodyta „Už stovėjimą“).“ 
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