Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

2020 rugsėjo 16 d.

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

Investuotojų forumas (IF) susipažino su įsakymo projektu ir teikia IF mokesčių darbo grupės komentarus.
Siūlomas taisyklių papildymas iš esmės yra priimtinas ir labiau priartinantis Lietuvos sandorių kainodaros
taisykles prie EBPO rekomendacijų bei kitų valstybių taikomos praktikos.
Dėl taisyklių 1.17 punkto turime tokią labiau techninio pobūdžio pastebėjimą dėl teksto formuluotės:
–
Atkreipiame dėmesį, kad lydraštyje nurodoma „Projektu taip pat supaprastinama
kontroliuojamųjų sandorių dokumentavimo tvarka (atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo priimtą sprendimą byloje Hornbach-Baumarkt AG prieš Finanzamt Landau, Nr. C-382/16),
panaikinant reikalavimą rengti kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus, kai vykdomi
sandoriai tarp Lietuvos mokesčių mokėtojų,“ – lydraštyje nėra kalbama apie dokumentavimo
tvarkos supaprastinimą tik Lietuvoje kontroliuojamus sandorius vykdantiems asmenims, bet
būtent sandoriams tarp Lietuvos mokesčių mokėtojų. Nurodyta ESTT byla taip pat iš esmės kalba
apie bendrovių rezidenčių (kurios vykdė sandorius su užsienio susijusiais asmenimis) pajamų (t.y.
sandorių) koregavimą. Be to, tokia praktika taikoma ir, pvz., kaimyninėje Latvijoje – kur nereikia
rengti dokumentacijos tiems sandoriams, kurie vykdomi tarp dviejų Latvijos įmonių.
– Dabartinė punkto versija teigia, jog išvardinti kainodaros dokumentacijos reikalavimai
netaikomi vienetams, kurie kontroliuojamuosius sandorius vykdo tik su kitais Lietuvos vienetais.
Pagal tokią formuluotę nėra iki galo aišku, ar vienetams, kurie vykdo kontroliuojamuosius
sandorius IR su Lietuvos IR su užsienio vienetais, šis palengvinimas yra ar nėra taikomas?
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–

Atitinkamai, siūlome patikslinti 1.17 punkto teksto formuluotę taip:

„87. Šio skyriaus reikalavimai netaikomi šiems 84 ir 85 punktuose nurodytiems vienetams ir/ar
šiems nurodytų vienetų sandoriams:
87.1. Lietuvos vienetų, per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančių užsienio
vienetų kontroliuojamiesiems sandoriams su kitais Lietuvos vienetais, per nuolatinę buveinės
veiklą Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančiais užsienio vienetais, nuolatiniais Lietuvos gyventojais
ir (arba) nenuolatiniais Lietuvos gyventojais, vykdančiais individualią veiklą per nuolatinę bazę,
jeigu tokie sandoriai susiję su jų Lietuvoje vykdoma veikla, arba“

Pagarbiai,

Vykdomoji direktorė

Asociacija “Investors’ Forum”
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2755258
El.paštas: info@investorsforum.lt
Įm.kodas: 224996640
www.investorsforum.lt

Rūta Skyrienė

Association “Investors’ Forum”
Totoriu str. , 5-21, LT-01121, Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 2755258
E-mail: info@investorsforum.lt
Company code: 224996640
www.investorsforum.lt

