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DĖL 5 PROC. PVM TARIFO TAIKYMO NE MEDICININĖS PASKIRTIES ASMENS 

APSAUGOS PRIEMONĖMS, ĮSIGYTOMS COVID-19 PANDEMIJOS (KARANTINO) 

LAIKOTARPIU 

 

Lietuvos valstybės, savivaldybių bei privačias sveikatos priežiūros įstaigas vienijančios 

pagrindinės asociacijos – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga ir Lietuvos privačių sveikatos priežiūros 

įstaigų asociacija – kreipiasi skubos tvarka prašydamos COVID-19 infekcijos pandemijos protrūkio 

karantino laikotarpiu įteisinti lengvatinį 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą, šiuo 

laikotarpiu įsigytoms ne medicininės paskirties asmens apsaugos priemonėms (toliau – AAP) (ne 

medicininės paskirties respiratoriams FFP2 ir FFP3, apsauginėms veido kaukėms N95, KN95, veido 

skydeliams, apsauginiams akiniams ir kitoms AAP priemonėms), kurias asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos (toliau – ASPĮ) naudoja medicinos tikslais - ASPĮ darbuotojų bei pacientų apsaugai nuo 

COVID-19 virusinės infekcijos, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“, šalyje paskelbus ekstremalią padėtį ir karantiną dėl COVID-19 

pandemijos, Lietuvos viešosios (valstybės, savivaldybių) ir privačios asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos, įgyvendindamos Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO), LR sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – SAM) ir jai pavaldžių institucijų privalomojo pobūdžio rekomendacijas 

koronovirusinės infekcijos COVID-19 protrūkiui valdyti, dideliais kiekiais perka ir ne medicininės 

paskirties AAP (respiratorius FFP2 ir FFP3, apsaugines veido kaukes N95, KN95, veido skydelius, 

apsauginius akinius ir kt.), kurios šiuo metu yra beveik vienintelis būtinasis išsigelbėjimas, siekiant 

užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų ir kitų šiose įstaigose dirbančių darbuotojų, taip pat ASPĮ 

gydomų pacientų apsaugą nuo COVID-19 infekcijos.  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 4 

skirsnio 1 punkto nuostatomis, lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos 

pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos 

Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems 

receptiniams vaistams.  

 

Įprastomis sąlygomis, kai nėra pandemijos (karantino), teikiant asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, kaip apsaugos priemonės yra naudojamos vienkartinės veido kaukės, kurios yra 

apmokestinamos 5 proc. PVM tarifu. Įprastomis sąlygomis, tokios AAP, kaip respiratorius FFP2, 

FFP3 ar apsauginės veido kaukės N95, KN95 ir pan., nėra naudojamos teikiant asmens sveikatos 
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priežiūros paslaugas. Šios paminėtos AAP yra ne medicinos priemonės, o asmens apsaugos priemonės, 

todėl jas parduodant, yra taikomas 21 proc. PVM tarifas.  

 

Paskelbus ekstremalią padėtį dėl COVID-19 pandemijos, minėtos AAP (ne medicinos 

priemonės) tapo neišvengiamai būtinomis ir yra plačiai naudojamos ASPĮ koronovirusinės infekcijos 

plitimui sustabdyti sveikatos priežiūros (medicinos) tikslais - apsaugant asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančius medikus bei kitus ASPĮ darbuotojus, taip pat pacientus nuo šios sveikatai ir 

gyvybei grėsmingos infekcijos. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

įstatymo 2 str. 7 p. išdėstytu medicinos priemonės apibrėžimu, pandemijos metu šios priemonės turėtų 

būti laikomos medicinos pagalbos priemonėmis, nes be jų ASPĮ medicinos darbuotojai negalėtų atlikti 

tiesioginio (gydomojo) darbo, nepakenkdami savo, kitų medikų ar pacientų sveikatai.  

Atsižvelgiant į tai, prašome minėtas ir kitas, PSO bei SAM ir jai pavaldžių institucijų 

rekomendacijose nurodytas AAP (ne medicininės paskirties priemones), rekomenduojamas 

koronovirusinės infekcijos COVID-19 plitimui sustabdyti, apmokestinti lengvatiniu 5 proc. PVM 

tarifu, jei šios AAP parduodamos ASPĮ ar laboratorijoms ir yra naudojamos medicinos tikslais viruso 

plitimui sustabdyti bei ASPĮ darbuotojų ir jose aptarnaujamų pacientų apsaugai. 
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