
 

 

 

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo 

sporto projekto, skirto esamų sporto bazių 

plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimo 

sutarties 

2 priedas 

 

 

Pildoma ant įstaigos / įmonės blanko  

 

Teikiančios institucijos / organizacijos rekvizitai 

 

Sporto rėmimo fondas 

Projekto pavadinimas:  

Projekto numeris:  

 

 

PVM TINKAMUMO DEKLARACIJA 

 

 

Pasirinkite vieną iš variantų, kitus ištrinkite: 

 

1. (Pildoma, jei projekto vykdytojas arba projekto partneris pagal Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymą negali susigrąžinti pirkimo PVM (t. y. įtraukti į PVM atskaitą) ir nenumato jo finansuoti iš 

kitų nei projekto lėšos šaltinių) 
 

Patvirtiname, kad neturime galimybės susigrąžinti pirkimo PVM už prekes ir (arba) 

paslaugas, kurios bus įsigytos pagal projekto įgyvendinimo sutartį ir apmokamos Sporto rėmimo 

fondo lėšomis. 
 

[vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, nurodomos priežastys ir tikslūs 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo straipsnis, dalis ir (ar) punktas, pagal kuriuos negalima 

susigrąžinti PVM, pvz.: prekės ir (ar) paslaugos, įsigytos iš projekto lėšų nebus skirtos ekonominei 

veiklai ir (ar) nebus skirtos apmokestinamoms prekėms ir (ar) paslaugoms teikti ir kt.] 
 

Patvirtiname, kad deklaruosime tokį pirkimo PVM kaip tinkamas projekto išlaidas ir prašome 

jas apmokėti projekto lėšomis. 
 

Minėtiems duomenims ar aplinkybėms pasikeitus, apie tai nedelsdami informuosime viešąją 

įstaigą Centrinę projektų valdymo agentūrą. Jeigu projekto įgyvendinimo metu atsiras galimybė 

pirkimo PVM susigrąžinti, tokio PVM nedeklaruosime kaip tinkamų projekto išlaidų ir neprašysime 

apmokėti projekto lėšomis. 

 

2. (Pildoma, jei projekto vykdytojas arba projekto partneris pagal Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymą negali susigrąžinti dalies pirkimo PVM arba tik kai kurių prekių ir (arba) paslaugų 

pirkimo PVM (t. y. įtraukti į PVM atskaitą) ir nenumato tokio PVM finansuoti iš kitų nei projekto 

lėšos šaltinių) 
 

Patvirtiname, kad neturime galimybės susigrąžinti [pirkimo PVM ar dalies pirkimo PVM] už 

šias prekes ir (arba) paslaugas, kurios bus įsigytos pagal projekto įgyvendinimo sutartį ir 

apmokamos Sporto rėmimo fondo lėšomis: [nurodyti prekes ir (arba) paslaugas už kurias nebus 

galima susigrąžinti pirkimo PVM]. 
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[vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, nurodomos priežastys ir tikslūs 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo straipsnis, dalis ir (ar) punktas, pagal kuriuos negalima 

susigrąžinti PVM, pvz.: prekės ir (ar) paslaugos, įsigytos iš projekto lėšų nebus skirtos ekonominei 

veiklai ir (arba) nebus skirtos apmokestinamajai veiklai ir (ar) bus skirtos mišriai veiklai ir bus 

pritaikytas proporcingas pirkimo PVM paskirstymo būdas ir (ar) tokių prekių ir (arba) paslaugų 

pirkimo PVM neatskaitomas ar atskaita apribota ir kt.] 
 

Patvirtiname, kad deklaruosime tokį nesusigrąžintiną pirkimo PVM kaip tinkamas projekto 

išlaidas ir prašome jas apmokėti projekto lėšomis. 
 

Minėtiems duomenims ar aplinkybėms pasikeitus, apie tai nedelsdami informuosime viešąją 

įstaigą Centrinę projektų valdymo agentūrą. Jeigu projekto įgyvendinimo metu atsiras galimybė 

pirkimo PVM susigrąžinti, tokio PVM nedeklaruosime kaip tinkamų projekto išlaidų ir neprašysime 

apmokėti projekto lėšomis. 

 

3. (Pildoma, jei projekto vykdytojas arba projekto partneris pagal Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymą turi galimybę susigrąžinti pirkimo PVM (t. y. įtraukti į PVM atskaitą) arba numato jį 

finansuoti iš kitų nei projekto lėšos šaltinių) 

 

Patvirtiname, kad nedeklaruosime pirkimo PVM už prekes ir (arba) paslaugas, kurios bus 

įsigytos pagal projekto įgyvendinimo sutartį ir apmokamos Sporto rėmimo fondo lėšomis, kaip 

tinkamų projekto išlaidų ir neprašysime šio PVM apmokėti projekto lėšomis. 

 

 

 

Institucijos ar organizacijos       

vadovas ar kitas įgaliotas asmuo                                                                     (vardas ir pavardė, 

parašas) 

 

 

Institucijos ar organizacijos       

vyr. finansininkas (finansininkas)                                 (vardas ir pavardė, 

parašas)  

 
 


