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Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai                                                                                                         2018 sausio 22 d. 

Juozo Tumo-Vaižganto g. 8 

01512 Vilnius 

Lietuva 

 

 

Dėl Finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio 

įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 

dalies įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo įsakymo projekto 

 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija (toliau – FM) parengė LR Finansų ministro 2004 m.  

balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos 

Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės)“ 

pakeitimo įsakymo projektą (toliau – Projektas).  

Projektu siūloma pakeisti kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijoje pateikiamos informacijos taisykles 

įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) sandorių kainodaros gaires 

tarptautinėms įmonėms ir mokesčių institucijoms (angl. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 

and Tax Administrations), kartu įgyvendinant EBPO ir G20 valstybių vadovų patvirtinto Mokesčių bazės erozijos ir pelno 

perkėlimo (angl. Base Erosion and Profit Shifting) (toliau – BEPS) projekto 13 veiksmo rekomendacijas dėl sandorių 

kainodaros dokumentavimo. 

Nagrinėjamu atveju Projektas parengtas dėl verslui labai svarbių poįstatyminių teisės aktų nuostatų, kurie iki šiol pilna 

apimtimi atitiko EBPO organizacijos viešai pateiktas rekomendacijas. Investuotojų Forumas Įvertinęs siūlomus pakeitimus, 

nustatė perteklinių nuostatų. 

Šiuo raštu teikiame Investuotojų Forumo pastabas dėl Projekto atitikimo aukščiau paminėtiems dokumentams, galimo 

poveikio Lietuvos ūkio subjektams ir užsienio investuotojams bei siūlome atlikti atitinkamus projekto pakeitimus bei 

patikslinimus.  
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Dėl Taisyklių V skyriaus nuostatų 

Peržiūrėję Projekte planuojamus V skyriaus pakeitimus pastebėjome, jog kontroliuojamųjų sandorių kainodaros 

dokumentavimo tvarka rengiant pagrindines bylas (angl. Master file) buvo plačiai atnaujinta papildant nuostatomis, kurios 

nėra apibrėžtos EBPO skelbiamose kontroliuojamųjų sandorių gairėse tarptautinėms įmonių grupėms ir mokesčių 

administratoriams.  

Stambios tarptautinės įmonių grupės, tokios kaip skandinaviški bankai, pramonės, gamybos ar paslaugų sferoje veikiantys 

verslai pagrindines bylas (angl. Master file) rengs tose valstybėse, kur yra įsikūrę jų kontroliuojantys vienetai. 

Kontroliuojami vienetai, tokie kaip Lietuvoje įsikūrusios šių grupių dukterinės bendrovės, mokesčių administratoriui 

pareikalavus pateiks būtent grupės lygiu parengtas pagrindines bylas. 

Senas kainodaros dokumentavimo tradicijas turinčios valstybės, tokios kaip Olandija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija (ir netgi 

mūsų kaimynės Lenkija, Latvija) reikalavimus pagrindinės bylos turiniui nustatė identiškus EBPO rekomendacijoms arba 

tiesiogiai nurodė jomis vadovautis (t.y. teikiant nuorodas į EPBO BEPS projekto dokumentus). 

Tuo tarpu susipažinus su Taisyklių reikalavimais susidaro įspūdis, jog Lietuvos atveju tarptautinės įmonių grupės, 

siekdamos tinkamai vykdyti mokestines prievoles Lietuvoje, turės papildomai rengti atskirą pagrindinę bylą visos 

tarptautinės verslo grupės lygmeniu, nes Taisyklių Projekte reikalaujama nurodyti nemažai papildomos informacijos kuri 

nenumatyta EBPO rekomendacijose ir atitinkamai nėra visuotinai priimta pateikti pagrindinėse bylose. Pagrindinėje byloje 

pageidaujama papildoma informacija vargu ar sukurs pridėtinę vertę Lietuvos mokesčių administratoriui, tuo labiau 

verslui, tuo tarpu tokios informacijos surinkimas ir pateikimas sukurs papildomą administracinę naštą. 

Ypatingai atkreiptinas dėmesys į tas nuostatas, kurios reikalauja grupės mastu pasidalinti pakankamai konfidencialia 

informacija, kaip pavyzdžiui, taisyklių 81.3.2. punkte reikalaujama pateikti sandorių sumas, o 81.2.4.1 ir 81.2.4.4 

reikalaujama pateikti tokių sandorių kainodaros metodus ir rinkos sąlygas atitinkančių kainodaros intervalų aprašymus, 

net jeigu šie sandoriai nėra susiję su vienetų grupės veikla Lietuvoje. Toks reikalavimas de facto reiškia, kad pagrindinė 

byla turės būti atnaujinama kiekvienais metais (kadangi sandorių apimtys ir pobūdis keisis), renkant išsamią ir detalią 

informaciją apie visos grupės tarpusavio sandorius pasauliniu mastu, nors grupės mastų sandorių kainodara ar kitos jai 

svarbios aplinkybės nebus pasikeitusios. Mūsų nuomone, tokie reikalavimai sukuria perteklinę administracinę naštą (pvz. 

jeigu pasaulinio lygio įmonės – „Google“ ar pan. įsteigtų Lietuvoje aptarnavimo centrą ar kitą dukterinę įmonę, dėl Lietuvos 

išskirtinių reikalavimų turėtų pateikti iš esmės visų tarpusavio sandorių sąrašus, sumas, metodus – netgi nesusijusius su 

veikla Lietuvoje, atitinkamai tai galėtų įtakoti sprendimus įsikurti kaimyninėse šalyse) ir iš esmės prieštarauja pagrindinės 

bylos esmei ir EPBO rekomendacijoms, nes tokio detalumo informacija turėtų būti pateikia šalies byloje (angl. Local file). 

Mūsų nuomone, Taisyklių nuostatos, nustatančios informaciją pateiktiną rengiant pagrindinę kontroliuojamųjų sandorių 

bylą, turėtų būti patikslintos taip, jog atitiktų EBPO rekomendacijas, panaikinant perteklinius, verslui administracinę naštą 

didinančius reikalavimus, ypač – Lietuvoje investuojančioms užsienio verslo grupėms 

Priede Nr. 1 pateikiame konkrečių Taisyklių punktų palyginimą su EBPO rekomendacijomis ir pasiūlymais dėl Taisyklių 

priderinimo prie EPBO rekomendacijų. 
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Dėl skirtingo susijusių ir nesusijusių asmenų paslaugų kainos traktavimo 

Taisyklių 77 punkto nustato, kad tais atvejais, kai ūkio subjektas paslaugas perka iš susijusio asmens, ir paslaugos kaina yra 

nustatoma įvertinus visus paslaugos teikėjo kaštus pridedant tam tikro dydžio antkainį, paslaugos pirkėjas privalo įvertinti, 

ar nustatydamas kainą paslaugos teikėjas patyrė sąnaudas, kurios pagal PMĮ nuostatas turi būti priskiriamos 

neleidžiamiems atskaitymams. Tuo atveju, jei paslaugos teikėjas į sąnaudų bazę įtraukė tokias išlaidas, kurios nėra 

leidžiami atskaitymai, paslaugos pirkėjas neturėtų įtraukti tokių sąnaudų dalies į leidžiamus atskaitymus. 

Mūsų nuomone, tokia nuostata iškreipia ištiestosios rankos principo taikymo esmę ir nepagrįstai perkelia įrodinėjimo naštą 

pirkėjui. Pavyzdžiui, paslaugos pirkėjas įgyja konkrečią paslaugą, konsultaciją mokesčių klausimais. Jei tokia paslauga būtų 

perkama iš nesusijusio asmens, nesusijęs paslaugos teikėjas, nustatydamas kainą, į sąnaudų bazę įtrauks visas savo 

patiriamas sąnaudas (darbuotojų atlyginimo, patalpų nuomos, turto nusidėvėjimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, įvairių 

įmonės vidinių renginių, reprezentacinių renginių ir pan.), kadangi jos visos bus susijusios su šio paslaugos teikėjo veikla. 

Šioms išlaidoms paslaugos teikėjas papildomai nustatys maržą, kuri atitiks norimą uždirbti pelną. Paslaugos pirkėjas visas 

mokesčių konsultavimo išlaidas priskirs leidžiamiems atskaitymams. 

Jei tokios paslaugos bus įgyjamos iš susijusio asmens, paslaugos teikėjas taip pat įsivertins visas su paslaugų teikimu 

susijusias sąnaudas ir atlikęs rinkos analizę įsivertins, kokį antkainį taikyti paslaugos gavėjams. Taigi, taikant ištiestosios 

rankos principą, susijęs paslaugų gavėjas įsigytų tokią pačią mokesčių konsultavimo paslaugą už tokio paties dydžio kainą. 

Mūsų nuostabai, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, paslaugų gavėjas, būdamas susijusiu asmeniu, į leidžiamus 

atskaitymus galės traukti mažesnę konsultavimo paslaugų kainą.  

Kadangi tokia nuostata neatitinka ištiestosios rankos principo, siūlome 77 punkto nuostatas tikslinti tokiu būdu:  

„77. Visos sandorio sąnaudos, patirtos teikiant paslaugas, gali būti nustatyta tvarka paskirstytos paslaugų gavėjams, 

tačiau paslaugos gavėjui gali kilti prievolė skaičiuojant apmokestinamąjį pelną dalį šių sumų priskirti prie neleidžiamų 

atskaitymų, atsižvelgiant į Pelno mokesčio įstatymo reikalavimus.“  

 

Dėl kainodaros dokumentacijos parengimo termino 

Projekto 1 skyriaus 19 punkte numatyta, kad kainodaros dokumentus privaloma parengti iki kito mokestinio laikotarpio, 

nei buvo vykęs kontroliuojamas sandoris, šešto mėnesio 15 d. Tačiau Lietuvos vienetai, per nuolatinę buveinę Lietuvos 

Respublikoje veiklą vykdantys užsienio vienetai, kurie vykdo kontroliuojamuosius sandorius tik su kitais Lietuvos vienetais 

ir (ar) per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančiais vienetais, kainodaros dokumentus gali parengti ir po 

19 punkte nurodyto termino. 

 

Mūsų nuomone, neterminuotas dokumentacijos rengimo terminas tam tikriems mokesčių mokėtojams yra diskriminacinio 

pobūdžio bei prieštarauja EBPO Rekomendacijų 5 skyriaus D.2 dalies nuostatomis, kur rekomenduojama dokumentaciją 

parengti ne vėliau kaip iki pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino. 

 

Dėl to siūlome visiems mokesčių mokėtojams nustatyti vienodą dokumentacijos parengimo terminą, t.y. iki šešto 

mėnesio 15 d. 

http://www.investorsforum.lt/
http://www.investorsforum.lt/


 
Asociacija „Investors’ Forum”      Association “Investors’ Forum” 
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva    Totoriu str. , 5-21,  LT-01121, Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 2755258      Tel.: +370 5 2755258  
El.paštas: info@investorsforum.lt     E-mail: info@investorsforum.lt 
Įm.kodas: 224996640      Company code: 224996640 
www.investorsforum.lt      www.investorsforum.lt 
 

 

 

Dėl palyginamųjų duomenų atnaujinimo periodiškumo 

Projekto 5 skyriaus 90 punkte nurodyta, kad Taisyklių 85 arba 86 punktuose nurodytam asmeniui suteikiama galimybė 

atnaujinti palyginamuosius duomenis ne rečiau kaip kas 3 metus. 

Mūsų nuomone, šis Įsakymo projekto punktas yra parengtas ne pagal EBPO Rekomendacijas, kurių 5 skyriaus D.5 dalyje 

nurodoma, kad palyginamųjų duomenų paieška duomenų bazėse gali būtų atliekama kas tris metus, tačiau finansiniai 

palyginamųjų duomenys turi būti atnaujinami kas metus. Atkreipiame dėmesį, kad trijų metų laikotarpis EBPO 

Rekomendacijose nustatytas palyginamųjų paieškai duomenų bazėse, t.y. ši nuostata taikytina tik išorinių palyginamųjų 

duomenų paieškai, todėl vidiniai palyginamieji duomenys turėtų būti atnaujinami kas metus. 

Dėl to mes siūlome pakeisti Projekto 5 skyriaus 90 punkte sekančiai: “Taisyklių 85 arba 86 punktuose nurodytam asmeniui 

suteikiama galimybė atnaujinti išorinių palyginamųjų duomenų paiešką ir atranką ne rečiau kaip kas 3 metus. Finansiniai 

palyginamųjų duomenys turi būti atnaujinami kas metus. 

 

Dėl sandorių, kuriems dokumentavimo taisyklės netaikomos 

Projekto 5 skyriaus 88 punkte nurodoma, jei kontroliuojamasis sandoris, kurio vertė neviršija  30 000 EUR gali būti 

nedokumentuojamas, išskyrus atvejus numatytus 88.1, 88.2 ir 88.3 punktuose. 88.3 punkte nurodytas atvejis, kai sandoris 

yra sudarytas su asmeniu, įregistruotu užsienio valstybėje arba zonoje, įtrauktoje į Lietuvos Respublikos finansų ministro 

nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą. 

Remiantis šia nuostata mokesčių mokėtojai, kurie sudaro bet kokios vertės sandorius su užsienyje registruotais asmenimis 

turės jiems rengti kainodaros dokumentaciją. Manome, kad tai būtų neproporcingai didelė administracinė našta mokesčių 

mokėtojams dažnu atveju reikalaujanti daugiau resursų / lėšų, negu dokumentuojamo sandorio vertė, pavyzdžiui jei 

mokesčių mokėtojas nusipirko paslaugų iš asocijuoto asmens užsienio valstybėje už 1000 EUR, mokesčių mokėtojui 

parengti pilnos apimtis šalies bylą, kainuos ženkliai daugiau (tiek dokumentaciją rengiantis savo resursais, tiek samdant 

konsultantus) nei sandorio vertė, t.y. 1 000 EUR. Norime atkreipti dėmesį, kad EBPO Rekomendacijoje (5 skyriaus D.3 dalis) 

siūloma nustatyti materialumo ribas dokumentuojamiems sandoriams, neišskiriant vietinių ir/ar tarptautinių sandorių. 

Dėl to siūlome pakeisti 88.3 punktą sekančiai: sandoris yra sudarytas su asmeniu, įregistruotu zonoje, įtrauktoje į Lietuvos 

Respublikos finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą, t.y. siūlome išimti „asmeniu įregistruotu užsienio 

valstybėje“. 

 

Dėl kontroliuojamo sandorio testuojamos šalies 

EBPO Rekomendacijose (3 skyrius, A.3 dalis) yra pateiktos gairės kaip reikėtų pasirinkti kontroliuojamo sandorio 

testuojamą šalį. Taip pat mokesčių mokėtojui yra prievolė pateikti argumentaciją dėl sandorio testuojamos šalies 

pasirinkimo šalies byloje (EBPO Rekomendacijų 5 skyriaus antras priedas). 
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Kadangi testuojama sandorio šalis turi būti pasirenkama taikant „kaštai plius“, perpardavimo kainos ir sandorio grynosios 

maržos metodus, praktikoje testuojamos šalies pasirinkimas ir argumentavimas yra aktualus daugumai mokesčių 

mokėtojų, kurie sudaro kontroliuojamus sandorius. 

Dėl to siūlome Įsakymo projekte pateikti atskirą punktą dėl testuojamos sandorio šalies pasirinkimo pagal EBPO 

Rekomendacijas. Taip pat siūlome papildyti Projekto 5 skyriaus 83 punktą, nurodant, kad informacija apie testuojamą 

sandorio šalį turi būti pateikta šalies byloje. 

 

 

 

 

Pagarbiai, 

Vykdomoji direktorė                                                                                                           Rūta Skyrienė 
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Priedas Nr. 1 -  Taisyklių punktų palyginimas su EBPO rekomendacijomis bei pasiūlymai dėl Taisyklių priderinimo su 

EBPO rekomendacijomis 

 

Taisyklių reikalavimas EBPO rekomendacija Išvada/komentaras 

Taisyklių punktas Nr. 81.2 - Verslo strategija 

81.2.1. punkte nurodoma pateikti 
aprašymą penkių didžiausių (pagal 
gaunamas pajamas) tarptautinės vienetų 
grupės prekių, produktų ar paslaugų ir bet 
kokių kitų tarptautinės vienetų grupės 
prekių, produktų ar paslaugų, kurių 
pajamos sudaro ne mažesnę kaip 10 
procentų visos tarptautinės vienetų 
grupės pajamų dalį. 

 
Pateikiamas prekių/paslaugų 
aprašymas, kurių pajamos 
sudaro ne mažesnę kaip 5% 
grupės pajamų dalį. Informaciją 
galima pateikti kaip diagramą 
ar lentelę. 

Informaciją reikalaujama patiekti 
kitokiu detalumu, taip pat 
nurodoma, jog informacijos 
pateikimas turi būti aprašomojo 
pobūdžio, o ne kaip 
rekomenduojama EBPO. 
Siūlome patikslinti Taisykles 
pagal EPBO rekomendacijas. 

81.2.2. punkte nurodoma patiekti bendrą 
verslo ir verslo strategijos apibūdinimą, 
įtraukiant verslo strategijos pasikeitimus 
lyginant su praėjusiais mokestiniais 
metais. 

Tokios rekomendacijos EBPO 
nepateikė. 
 
EBPO gairėse rekomenduojame 
apibūdinti svarbius veiksnius 
darančius įtaką verslo 
generuojamam pelnui. 

Reikalaujama pateikti 
informacija EBPO gairėse 
neminima. 
 
Siūlome patikslinti Taisykles 
pagal EPBO rekomendacijas. 

Taisyklių punktai Nr. 81.3.1 - 81.3.3 - Grupės įmonės ir pagrindinės funkcijos 

81.3.1. punkte reikalaujama pateikti 
tarptautinės vienetų grupės vienetų, 
dalyvaujančių kontroliuojamuosiuose 
sandoriuose, sąrašą, nurodant vieneto 
vykdomą pagrindinę veiklą, teritoriją, 
kurioje jis veikia, ir kitą aktualią 
informaciją, kuri atskleidžia šio vieneto 
veiklos ypatumus (vienetus išdėstant 
pagal vykdomos veiklos tipą) 

Tokios rekomendacijos EBPO 
nepateikė. 

Reikalaujama pateikti perteklinę 
informaciją. 
 
Siūlome patikslinti Taisykles 
pagal EPBO rekomendacijas. 

81.3.2. punkte reikalaujama pateikti 
kontroliuojamųjų sandorių tarp 
tarptautinės vienetų grupės vienetų rūšis 
ir sumas, sudarančias ne mažesnę kaip 
10 procentų tarptautinės vienetų grupės 
vieneto pajamų (išlaidų) dalį 

EBPO gairėse rekomenduojama 
pateikti svarbių paslaugų 
susitarimų sąrašą bei trumpą 
aprašymą, įskaitant aprašymą  
pagrindinių lokacijų, kurios 
susijusios suteikiant svarbias 
paslaugas. 

 
 
Informaciją reikalaujama patiekti 
kitokiu detalumu/pjūviu, taip pat 
nurodoma, jog turi būti atkleista 
pakankamai detali informacija 
apie paslaugų sumas, kuri 
kitoms grupės įmonėms 
neturėtų būti pateikiama dėl 
konfidencialumo reikalavimų. 
 
Be to, tokios informacijos 
pateikimas reikštų, kad 
informacija turi būti atnaujinama 
kiekvienais metais, kas 
prieštarauja pagrindinės bylos 
esmei. 
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Siūlome patikslinti Taisykles 
pagal EPBO rekomendacijas. 
 
 
 
 
 

Taisyklių punktai Nr. 81.3.1 - 81.3.3 - Grupės įmonės ir pagrindinės funkcijos 

81.3.3. punkte reikalaujama pateikti 
bendrą atliekamų funkcijų ir prisiimamų 
rizikų aprašymą, išskiriant tarptautinės 
vienetų grupės vienetų atliekamas 
pagrindines funkcijas ir prisiimamas 
rizikas. 

 
OECD reikalaujama pateikti 
trumpą (angl.brief) atliekamų 
funkcijų analizę, apibūdinant 
atskirų tarptautinių grupės 
vienetų įtaką kuriant bendrą 
grupės verslo vertę. 

 
Netikslus EPBO 
rekomendacijos vertimas, 
sukeliantis neaiškumų ar 
reikalavimas atitinka EPBO 
rekomendacijas. 
 
 

Taisyklių punktas Nr. 81.3.4 - Konkrečių sandorių kainodaros politika 

81.3.4.1.punkte reikalaujama pateikti 
kainodaros metodus, taikomus TĮG 
kontroliuojamiesiems sandoriams. 

EBPO iš viso nerekomenduoja 
pagrindinėje byloje nagrinėti 
atskirų grupės sandorių 
kainodaros politikos 

Reikalaujama pateikti perteklinę 
informaciją. Pagal EPBO 
rekomendacijas vieneto 
kontroliuojami sandoriai ir 
informacija apie juos turi būti 
pateikiama vietinėse bylose 
(angl. Local file). 
 
Siūlome patikslinti Taisykles 
pagal EPBO rekomendacijas. 
 
 

81.3.4.2. punkte reikalaujama pateikti 
apibendrintą nustatytų ištiestosios rankos 
intervalų sąrašą pagal kiekvieną 
kontroliuojamųjų tarptautinės vienetų 
grupės sandorių tipą. 

81.3.4.3. punkte reikalaujama pateikti iš 
81.3.2. punkto nurodytų paslaugų 
sandorių tarp TĮG pagrindinius paslaugų 
grupių (išskyrus MTEP) sąnaudų 
paskirstymo ir kitus paslaugų kainų 
nustatymo ypatumus. 

Taisyklių punktas Nr. 81.3.5 - Nematerialus turtas ir honorarai 
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81.3.5.3 punkte reikalaujama pateikti 
tarptautinės vienetų grupės gautus ir 
išmokėtus honorarus, sudarančius ne 
mažesnę kaip 10 procentų mokėjimus 
atliekančių ar atlygį gaunančių 
tarptautinės vienetų grupės vienetų 
pajamų (išlaidų) dalį; 

Tokios rekomendacijos EBPO 
nepateikė. 

 
Reikalaujama atkleisti 
pakankamai detalią informaciją 
apie faktinių mokėjimų sumas, 
kuri kitoms grupės įmonėms 
neturėtų būti pateikiama dėl 
konfidencialumo reikalavimų. 
 
Be to, tokios informacijos 
pateikimas reikštų, kad 
informacija turi būti atnaujinama 
kiekvienais metais, kas 
prieštarauja pagrindiniės bylos 
esmei. 
 
Pagal EPBO rekomendacijas 
vieneto kontroliuojami sandoriai 
ir informacija apie juos turi būti 
pateikiama vietinėse bylose 
(angl. Local file). 
 
Siūlome patikslinti Taisykles 
pagal EPBO rekomendacijas. 
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