LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 14, 61 STRAIPSNIŲ IR
PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2017 m. gegužės 23 d. Nr. XIII-374
Vilnius

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Papildyti 14 straipsnį 8 dalimi:
„8. Pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal Civilinio proceso kodeksą vykdymo
procese valstybei atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija, laiku nesumokėtų valstybės naudai
išieškotinų sumų įskaitymui iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti Civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka mutatis mutandis taikoma šio Įstatymo 87 straipsnio 1 dalis.“

2 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„61 straipsnis. Ataskaitų apie tarptautinių įmonių grupių dalyvius pateikimas
1. Tarptautinėms įmonių grupėms (toliau šiame straipsnyje – TĮG) priklausantys
mokesčių mokėjai ir kiti asmenys, jeigu jie apibrėžti kaip ataskaitas teikiantys subjektai pagal
Direktyvą 2011/16/ES ir (arba) pagal tarptautines sutartis ar susitarimus dėl informacijos apie
TĮG dalyvius mainų, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas, kurias sudaro
duomenys apie pajamas, pelną (nuostolį), privalomą sumokėti ir sumokėtą pelno mokestį, įstatinį
kapitalą, darbuotojų skaičių, materialųjį turtą, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų
ekvivalentus, išskiriant nurodytus duomenis pagal atskiras jurisdikcijas, kuriose TĮG vykdo
veiklą, taip pat kiekvieno į TĮG įeinančio subjekto identifikavimo duomenys, duomenys apie
pagrindinės veiklos rūšis, kiti duomenys, jeigu jie apibrėžti kaip teiktina informacija pagal
tarptautinių sutarčių ar susitarimų dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų nuostatas.
2. Pagal šį straipsnį TĮG laikoma įmonių grupė, kurią sudaro dvi ar daugiau įmonių, kurių
rezidavimo vieta mokesčių tikslais priklauso skirtingoms jurisdikcijoms, arba kurios sudėtyje yra
įmonė, kurios rezidavimo vieta mokesčių tikslais priklauso vienai jurisdikcijai, o jos
apmokestinamoji verslo veikla vykdoma per kitai jurisdikcijai priklausančią nuolatinę buveinę.
Šis straipsnis netaikomas TĮG, kurios konsoliduotos pajamos pagal pateiktas konsoliduotas
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finansines ataskaitas yra mažesnės negu 750 000 000 eurų finansiniais metais, ėjusiais iš karto
prieš ataskaitinius finansinius metus, už kuriuos būtų teikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta
ataskaita.
3. Ataskaita pateikiama per 12 mėnesių nuo TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės
dienos.
4. Ataskaitos teikimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.“
3 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas
Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:
„Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo
priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 2008 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 2008/55/EB dėl tarpusavio pagalbos vykdant
reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis
priemonėmis (OL 2008 L 150, p. 28).
2. 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL 2011 L 64,
p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva (ES)
2016/881 (OL 2016 L 146, p. 8).“
4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2017 m. birželio 5 d.
3. Centrinis mokesčių administratorius iki 2017 m. birželio 4 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
4. Šio įstatymo 2 straipsnio nuostatos pradedamos taikyti pateikiant šio įstatymo
2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 61 straipsnio
1 dalyje nurodytas ataskaitas už 2016 metais prasidėjusius finansinius metus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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