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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnį 102 dalimi:
„102. Finansinė priemonė – priemonė, lemianti finansavimo (lėšų skolinimo) arba
nuosavybės vertybinių popierių grąžą, įskaitant išvestines finansines priemones.“
2. Papildyti 2 straipsnį 171 dalimi:
„171. Mokestinės tvarkos neatitikimas – situacija, kai dėl skirtingo finansinių
priemonių, pagal jas atliktų mokėjimų ar jų perleidimo kvalifikavimo, taip pat vienetų, nuolatinių
buveinių ar joms priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo mokesčių
tikslais skirtingose valstybėse įvyksta dvigubas mokėjimo sumos atskaitymas – asocijuotų
asmenų arba pagal struktūrinį susitarimą atlikto mokėjimo suma atskaitoma iš pajamų dviejose
valstybėse arba įvyksta mokėjimo sumos atskaitymas, bet ši suma neįtraukiama į
apmokestinamąsias pajamas – vienoje valstybėje mokėjimo suma atskaitoma iš pajamų, o kitoje
– neįtraukiama į apmokestinamąsias pajamas. Mokėjimo pagal finansines priemones ar jų
perleidimą suma nelaikoma įtraukta į apmokestinamąsias pajamas, jeigu tokiam mokėjimui
taikoma bet kokia pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio lengvata vien tik dėl to, kaip tas
mokėjimas kvalifikuojamas pagal mokėjimo gavėjo valstybės teisės aktus, išskyrus atvejus, kai
mokėjimo gavėjas įtraukia mokėjimo sumą į mokestinio laikotarpio, prasidedančio per 12
mėnesių nuo mokėjimą atlikusio vieneto mokestinio laikotarpio pabaigos, apmokestinamąsias
pajamas arba galima pagrįstai tikėtis, kad mokėjimo gavėjas įtrauks mokėjimo sumą į būsimo
mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, o mokėjimo sąlygos yra tokios, dėl kurių
susitartų neasocijuoti asmenys. Mokestinės tvarkos neatitikimas, kai mokėjimas nepripažįstamas
mokėjimo gavėjo valstybėje, laikomas mokestinės tvarkos neatitikimu tik tiek, kiek to mokėjimo
suma atskaitoma iš pajamų, kurios pajamomis nelaikomos mokėjimo gavėjo valstybėje. Lietuvos
Respublikos finansų ministras tvirtina mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžių aprašą.“
3. Papildyti 2 straipsnį 172 dalimi:
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„172. Mokestinės tvarkos neatitikimas dėl finansinės priemonės perleidimo –
mokestinės tvarkos neatitikimas, kai dėl finansinės priemonės perleidimo gauta grąža mokesčių
tikslais laikoma vienu metu gauta daugiau kaip vienos susitarimo dėl finansinės priemonės
perleidimo šalies.“
4. Pakeisti 2 straipsnio 301 dalį ir ją išdėstyti taip:
„301. Rizikos ir privataus kapitalo subjektas – vienetas, kurio pagrindinė vykdoma
veikla yra laikinas lėšų iš nesusijusių asmenų ir (arba) viešųjų lėšų pritraukimas ir šių lėšų
investavimas į kitus vienetus, jei daugiau negu 70 procentų rizikos ir privataus kapitalo subjekto
investicijų sudaro investicijos į vienetų, kurių vidutinis metinis sąrašuose esančių darbuotojų
skaičius neviršija 250 asmenų, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 50 milijonų eurų arba
balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų, nuosavybės vertybinius popierius ir
(arba) konvertuojamąsias obligacijas, kaip ši sąvoka suprantama pagal Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymą, neįtrauktus į prekybą reguliuojamoje rinkoje.“
5. Papildyti 2 straipsnį 321 dalimi:
„321. Struktūrinis susitarimas – susitarimas, kurio sąlygoms poveikį turi mokestinės
tvarkos neatitikimas ir dėl jo gaunama mokestinė nauda, arba susitarimas, kuriuo siekiama, kad
atsirastų mokestinės tvarkos neatitikimo pasekmės, išskyrus atvejus, kai negalima pagrįstai
manyti, kad vienetas, sudarydamas susitarimą, žinojo apie galimybę pasinaudoti mokestinės
tvarkos neatitikimu, ir iš šio susitarimo negaunama jokios mokestinės naudos.“
6. Pakeisti 2 straipsnio 33 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5) vienetas ir kito vieneto dalyviai, turintys 25 procentus ar daugiau akcijų (pajų, dalių)
tame kitame vienete, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;“.
7. Pakeisti 2 straipsnio 33 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7) vienetas ir kito vieneto dalyvių, turinčių 25 procentus ar daugiau akcijų (pajų, dalių)
tame kitame vienete, arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti
fiziniai asmenys, susiję su kito vieneto dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais
(tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) arba
svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki
pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), taip pat kito vieneto dalyvių arba
valdymo organų narių sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio,
šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), kito vieneto dalyvių arba valdymo organų narių
giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo
laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai, jei tie apmokestinamieji vienetai sudaro vieną vienetų
grupę;“.
8. Pakeisti 2 straipsnio 33 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„8) du vienetai, jei vienas jų tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelis vienetus ar
fizinius asmenis) valdo 25 procentus ar daugiau kito akcijų (dalių, pajų) arba turi teises į 25
procentus ar daugiau visų kito iš jų sprendžiamųjų balsų, arba yra įsipareigojęs derinti savo
veiklos sprendimus su kitu vienetu, arba yra įsipareigojęs atsakyti už kito prievolių tretiesiems
asmenims įvykdymą, arba tam kitam vienetui yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar
suteikęs teisę naudoti 25 procentus ar daugiau savo turto;“.
9. Pakeisti 2 straipsnio 33 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9) du vienetai, jei tie patys dalyviai ar jų sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai,
fiziniai asmenys, susiję giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine
giminystės linija iki ketvirtojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo
sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki
antrojo laipsnio), taip pat fizinis asmuo ir jo sugyventinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija
iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), fizinis asmuo ir jo giminaičių
(tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio)
sutuoktiniai ar sugyventiniai ir šių sutuoktinių ar sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės
linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) tiesiogiai ar netiesiogiai
valdo 25 procentus ar daugiau akcijų (dalių, pajų) kiekviename iš jų;“.
10. Pakeisti 2 straipsnio 33 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10) vienetas ir jo nuolatinė buveinė, taip pat kito vieneto nuolatinė buveinė, jei tie
vienetai sudaro vieną vienetų grupę;“.
11. Papildyti 2 straipsnio 33 dalį nauju 11 punktu:
„11) vieneto nuolatinės buveinės;“.
12. Buvusį 2 straipsnio 33 dalies 11 punktą laikyti 12 punktu.
13. Papildyti 2 straipsnio 33 dalį nauju 12 punktu:
„12) vieneto nuolatinė buveinė ir kito vieneto nuolatinė buveinė, jei tie vienetai sudaro
vieną vienetų grupę;“.
14. Buvusį 2 straipsnio 33 dalies 12 punktą laikyti 13 punktu.
15. Papildyti 2 straipsnį 391 dalimi:
„391. Turto perkėlimas – operacija, kai vieneto turtas, naudojamas vieneto Lietuvos
Respublikoje vykdomai veiklai, perkeliamas į užsienio valstybę ir pradedamas naudoti užsienio
valstybėje vykdomai veiklai.“

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 4 straipsnio 6 dalį 3 punktu:

4
„3) bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas,
atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas taikant šio Įstatymo nuostatas.
Šio punkto nuostatos netaikomos, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės
buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo
skirtumais;“.
2. Papildyti 4 straipsnio 6 dalį 4 punktu:
„4) pajamos dėl turto perkėlimo, apskaičiuotos šio Įstatymo 40 2 straipsnyje nustatyta
tvarka.“

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:
„15) turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas
Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo
apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio
mokėtojas, akcijų perleidimą kitam vienetui arba fiziniam asmeniui, jei akcijas perleidžiantis
vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus
suteikiančių šio vieneto akcijų arba jei akcijos buvo perleistos šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje
nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo
daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų. Ši lengvata netaikoma tuo
atveju, kai turtas perkeliamas, taip pat tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia
šias akcijas išleidusiam vienetui. Į šiame punkte nustatytus terminus dėl akcijų turėjimo
neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų. Šiame punkte
vartojama sąvoka „akcija“ apima ir turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų
paskirstytinojo pelno dalį;“.

4 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Papildyti 14 straipsnį 7 dalimi:
„7. Tuo atveju, jeigu turtas perkeliamas į Lietuvos Respubliką ir šis turto perkėlimas
apmokestinamas užsienio valstybėje įgyvendinant Direktyvos (ES) 2016/1164 5 straipsnio
nuostatas, šio turto įsigijimo kaina yra tikroji jo rinkos kaina, pripažinta turto perkėlimo į
Lietuvos Respubliką momentu.“

5 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 30 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
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„4. Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir
(arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų) ir nuostolius dėl turto
naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apskaičiuotus pagal šio Įstatymo 5
straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę, galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks
perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė,
išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje
dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius
vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas
apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų
mokesčio

mokėtojo

mokestinio

laikotarpio

pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus

neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus
atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.“
2. Pakeisti 30 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės, kurios pajamos pagal šio Įstatymo 4 straipsnio
1 dalį nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei, mokestinių nuostolių perdavimo ir
atskaitymo tvarka nustatyta šio Įstatymo 562 straipsnyje.“

6 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 31 straipsnį 3 dalimi:
„3. Kai yra mokestinės tvarkos neatitikimas, kurio pasekmė yra dvigubas mokėjimo
sumos atskaitymas iš pajamų dviejose valstybėse, neleidžiamiems atskaitymams priskiriama
vieneto mokėjimo suma, atskaitoma iš pajamų užsienio valstybėje. Pagal šią dalį neleidžiamiems
atskaitymams priskirta mokėjimo suma sumažinama dėl mokestinės tvarkos neatitikimo į
apmokestinamąsias pajamas dvigubai (dviejose valstybėse) įtrauktų pajamų suma. Likusi dėl
mokestinės tvarkos neatitikimo neatskaityta mokėjimo suma perkeliama į kitus mokestinius
laikotarpius ir ja mažinama kitais mokestiniais laikotarpiais į apmokestinamąsias pajamas
dvigubai (dviejose valstybėse) įtrauktų pajamų suma.“
2. Papildyti 31 straipsnį 4 dalimi:
„4. Kai yra mokestinės tvarkos neatitikimas, kurio pasekmė yra mokėjimo sumos
atskaitymas iš pajamų vienoje valstybėje, kai mokėjimo suma neįtraukiama į apmokestinamąsias
pajamas kitoje valstybėje, vieneto atlikto mokėjimo suma priskiriama neleidžiamiems
atskaitymams.“
3. Papildyti 31 straipsnį 5 dalimi:
„5. Tuo atveju, kai Lietuvos vienetas tuo pačiu metu laikomas pelno mokesčio ar jam
tapataus mokesčio mokėtoju vienoje ar keliose užsienio valstybėse ir dėl šios priežasties
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Lietuvos vieneto atliekamo mokėjimo suma atskaitoma iš pajamų dviejose ar daugiau valstybių,
toks Lietuvos vieneto atliktas mokėjimas priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams. Ši nuostata
taikoma tik tuo atveju, jeigu Lietuvos vieneto atliekamo mokėjimo suma atskaitoma iš pajamų,
kurios pajamomis nelaikomos bet kurioje užsienio valstybėje, kurioje Lietuvos vienetas laikomas
pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtoju. Jeigu Lietuvos vienetas tuo pačiu metu
laikomas pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtoju užsienio valstybėje, su kuria
Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, šios dalies
nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį su ta
užsienio valstybe Lietuvos vienetas laikomas pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio
mokėtoju toje užsienio valstybėje.“
4. Papildyti 31 straipsnį 6 dalimi:
„6. Vieneto mokėjimas, kuriuo tiesiogiai arba netiesiogiai, sudarant asocijuotų asmenų
tarpusavio sandorį ar kelis sandorius, arba pagal struktūrinį susitarimą finansuojamos užsienio
valstybėje atskaitomos išlaidos ir tai lemia mokestinės tvarkos neatitikimą, priskiriamas
neleidžiamiems atskaitymams, išskyrus atvejus, kai vienoje iš valstybių, susijusių su asocijuotų
asmenų tarpusavio sandoriu ar keliais sandoriais arba struktūriniu susitarimu, panaikinamos
mokestinės tvarkos neatitikimo pasekmės neleidžiant atskaityti mokėjimo sumos arba ją
įtraukiant į apmokestinamąsias pajamas.“
7 straipsnis. Įstatymo papildymas 383 straipsniu
Papildyti Įstatymą 383 straipsniu:
„383 straipsnis. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimas,
deklaravimas ir sumokėjimas
1. Pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą veikiantys bankai, tarp jų užsienio
komercinių bankų filialai, pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą veikiančios kredito
unijos ir pagal Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymą veikiančios centrinės
kredito unijos papildomą kredito įstaigų pelno mokestį apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka šiame
straipsnyje nustatyta tvarka.
2. Kredito įstaigų apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš pajamų atėmus
neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (išskyrus
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų padidintų atskaitymų sumą,
apmokestinamųjų pajamų sumažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų
lėšų sumą, atskaitomą suteiktos paramos sumą ir praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių,
atskaitomų iš mokestinio laikotarpio pajamų, sumą), apmokestinamas taikant 5 procentų
papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio tarifą.
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3. Apskaičiuojant pagal šį straipsnį apmokestinamą kredito įstaigų pelną, į šio Įstatymo
IX1ir X1 skyrių nuostatas neatsižvelgiama.
4. Šio straipsnio taikymo tikslais į kredito įstaigos pajamas neįtraukiamos pozityviosios
pajamos ir gauti dividendai.
5. Papildomu kredito įstaigų pelno mokesčiu neapmokestinama šio straipsnio 2, 3 ir
4 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuoto pelno dalis, neviršijanti 2 000 000 eurų.
6. Kredito įstaigos moka avansinį papildomą kredito įstaigų pelno mokestį. Pirmųjų
dviejų mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinis papildomas kredito įstaigų pelno mokestis
sudaro po 1/4 už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį, šiame
straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuojamo papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio sumos.
Trečiojo ir ketvirtojo mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinis papildomas kredito įstaigų pelno
mokestis sudaro po 1/4 už praėjusį mokestinį laikotarpį šiame straipsnyje nustatyta tvarka
apskaičiuojamo papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio sumos. Pirmųjų dviejų mokestinio
laikotarpio ketvirčių avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija pateikiama
mokesčių administratoriui ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą
dieną. Trečiojo ir ketvirtojo mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinio papildomo kredito įstaigų
pelno mokesčio deklaracija pateikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip mokestinio
laikotarpio devinto mėnesio penkioliktą dieną. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas į
valstybės biudžetą ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio
penkioliktą dieną.
7. Kredito įstaigos atleidžiamos nuo avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio
mokėjimo už pirmąjį mokestinį laikotarpį, kaip jis suprantamas pagal šio Įstatymo 6 straipsnio
3 dalį, o antrąjį mokestinį laikotarpį avansinis papildomas kredito įstaigų pelno mokestis
pradedamas mokėti nuo trečiojo ketvirčio. Jeigu mokestinis laikotarpis, buvęs prieš praėjusį
mokestinį laikotarpį, buvo trumpesnis negu dvylika mėnesių, apskaičiuojant avansinį papildomą
kredito įstaigų pelno mokestį už tą mokestinį laikotarpį šiame straipsnyje nustatyta tvarka
apskaičiuojamo papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio suma padalijama iš to mokestinio
laikotarpio mėnesių skaičiaus ir padauginama iš dvylikos.
8. Metinė papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija pateikiama mokesčių
administratoriui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos. Jeigu metinėje
mokestinio laikotarpio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota
pelno mokesčio suma viršija sumokėtą to mokestinio laikotarpio avansinio papildomo kredito
įstaigų pelno mokesčio sumą, apskaičiuotas skirtumas sumokamas į valstybės biudžetą iki kito
mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos. Mokesčio permoka grąžinama
Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Paskutinio mokestinio laikotarpio
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papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija pateikiama ir mokestis sumokamas per 30
dienų nuo veiklos pabaigos.
9. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio ir avansinio papildomo kredito įstaigų pelno
mokesčio deklaracijų formas, jų pildymo tvarką, kartu su deklaracijomis reikalaujamus pateikti
kitus duomenis nustato centrinis mokesčių administratorius.“
8 straipsnis. VIII skyriaus papildymas 402 straipsniu
Papildyti VIII skyrių 402 straipsniu:
„402 straipsnis. Turto perkėlimo apmokestinimas
1. Turto perkėlimas iš Lietuvos Respublikos apmokestinamas šiame straipsnyje nustatyta
tvarka, jeigu yra viena iš šių aplinkybių:
1) Lietuvos vienetas priskiria turtą užsienio valstybėje per nuolatinę buveinę vykdomai
veiklai, o turto savininkas nesikeičia;
2) užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę,
priskiria turtą savo vykdomai veiklai kitoje užsienio valstybėje, o turto savininkas nesikeičia;
3) Lietuvos vienetas perkelia Lietuvos Respublikoje vykdomą veiklą į užsienio valstybę,
išskyrus atvejus, kai turtas, kuris buvo naudojamas Lietuvos Respublikoje vykdomai veiklai,
toliau naudojamas užsienio vieneto per nuolatinę buveinę vykdomai veiklai Lietuvos
Respublikoje;
4) užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę,
perkelia vykdomą veiklą į užsienio valstybę.
2. Turto perkėlimo momentu vienetas pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas, kurias
sudaro perkelto turto tikrosios rinkos kainos perkėlimo momentu ir turto įsigijimo kainos
skirtumas.
3. Jeigu perkeliamas vieneto turtas, kurio nusidėvėjimas arba amortizacija buvo
skaičiuojami pelno mokesčiui apskaičiuoti, apskaičiuojant turto vertės padidėjimo pajamas, to
turto įsigijimo kaina mažinama jo nusidėvėjimo ar amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų
dydžių leidžiamus atskaitymus.
4. Tais atvejais, kai turtas perkeliamas į kitas Europos ekonominės erdvės valstybes,
kurios su Lietuvos Respublika arba Europos Sąjunga yra sudariusios susitarimą dėl savitarpio
pagalbos išieškant mokesčius, kuri yra lygiavertė 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvoje
2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir
kitomis priemonėmis (OL 2010 L 84, p. 1) (toliau – Direktyva 2010/24/ES), numatytai savitarpio
pagalbai, vienetas pagal šį straipsnį apskaičiuotas pajamas į mokesčių bazę gali įtraukti lygiomis
dalimis per 5 metus, skaičiuojamus nuo turto perkėlimo pradžios. Pajamų išdėstymas dalimis
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nutraukiamas ir likusi neįtraukta pajamų dalis įtraukiama į to mokestinio laikotarpio pajamas,
kurį paaiškėja, kad:
1) perkeltas turtas yra parduodamas ar kitaip perleidžiamas nuosavybėn arba
2) perkeltas turtas per 5 metus nuo jo perkėlimo perkeliamas į ne Europos ekonominės
erdvės valstybę arba Europos ekonominės erdvės valstybę, su kuria Lietuvos Respublika arba
Europos Sąjunga nėra sudariusi susitarimo dėl savitarpio pagalbos išieškant mokesčius, kuri yra
lygiavertė Direktyvoje 2010/24/ES numatytai savitarpio pagalbai, arba
3) vienetui pradedama bankroto arba likvidavimo procedūra, arba
4) vienetas neįvykdo pelno mokesčio prievolių per 12 mėnesių nuo šio Įstatymo
53 straipsnyje nustatytų pelno mokesčio sumokėjimo terminų pabaigos.
5. Šio straipsnio nuostatos netaikomos turto perkėlimui trumpesniam kaip 12 mėnesių
laikotarpiui, kai turtas perkeliamas vertybiniams popieriams finansuoti arba kaip užstatas
(avansas), arba siekiant įvykdyti kapitalo reikalavimus dėl rizikos ribojimo, arba likvidumo
valdymo tikslais.“

9 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas
Papildyti 55 straipsnį 9 dalimi:
„9. Tais atvejais, kai mokestinės tvarkos neatitikimu dėl finansinės priemonės perleidimo
pasinaudojama siekiant daugiau negu vienoje valstybėje atskaityti užsienio valstybėje nuo
mokėjimo sumos, gautos pagal perleistą finansinę priemonę, sumokėtą pelno mokestį ar jam
tapatų mokestį, atskaitoma pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėje, suma negali viršyti
nuo apmokestinamojo pelno, susijusio su tokiu mokėjimu, pagal šį Įstatymą apskaičiuotos pelno
mokesčio sumos.“
10 straipsnis. 561 straipsnio pakeitimas
Papildyti 561 straipsnį 21 dalimi:
„21. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka perduotų mokestinių nuostolių, patirtų dėl turto
naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir apskaičiuotų pagal šio Įstatymo
5 straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę, suma gali būti sumažinta tik pagal šio Įstatymo 5
straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuoto apmokestinamojo pelno suma.“
11 straipsnis. X1 skyriaus papildymas 562 straipsniu
Papildyti X1 skyrių 562 straipsniu:
„562 straipsnis. Nuolatinės buveinės mokestinių nuostolių perdavimas
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Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės, kurios pajamos pagal šio Įstatymo 4 straipsnio 1
dalį nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei, nuostoliai gali būti perduodami ir
atskaitomi iš Lietuvos vieneto pajamų šio Įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka tik tuo atveju,
jeigu:
1) nuolatinei buveinei priskirtas pelnas apmokestinamas Europos Sąjungos valstybėje
narėje 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos,
taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto
perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos
valstybės narės į kitą (OL 2009 L 310, p. 34), 3 straipsnio c punkte nustatytu mokesčiu ir
2) yra išnaudotos visos galimybės atskaityti nuostolius valstybėje, kurioje yra nuostolius
perduodanti nuolatinė buveinė, ir
3) nuolatinės buveinės perduodami mokestiniai nuostoliai yra apskaičiuoti (perskaičiuoti)
pagal šio Įstatymo nuostatas.“
12 straipsnis. Įstatymo 3 priedėlio pakeitimas
Pakeisti Įstatymo 3 priedėlio 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. 2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su
mokesčių

vengimo

praktika,

tiesiogiai

veikiančia

vidaus

rinkos

veikimą,

taisyklės

(OL 2016 L 193, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 29 d. Tarybos
direktyva (ES) 2017/952 (OL 2017 L 144, p. 1).“
13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo, išskyrus 7 straipsnį, nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant
2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
3. Šio įstatymo 7 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020,
2021 ir 2022 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
4. Lietuvos Respublikos finansų ministras iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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