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svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.  
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Mokesčių naujienos 

 

Išleista nauja Sandorių kainodaros gairių tarptautinėms 

organizacijoms ir mokesčių administratoriams redakcija 

2017 m. liepos 10 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija (toliau – EBPO) išleido naują Sandorių kainodaros gairių 

tarptautinėms organizacijoms ir mokesčių administratoriams (toliau 

– Gairės) redakciją, kuri pakeitė 2010 m. išleistas gaires.  

Atlikti Gairių atnaujinimai yra orientuoti į mokesčių bazės 

sumažinimo ir pelno perkėlimo projekto (angl. Base Erosion and 

Profit Shifting, BEPS) pritaikymą mokesčių mokėtojams ir 

administratoriams nustatant kontroliuojamuose sandoriuose 

taikytinus kainodaros principus. 

Pagrindiniai Gairių atnaujinimai yra šie: 

 BEPS plano 8-10 ir 13 veiksmų pritaikymas Gairėse, 

atnaujinant I, II, V, VI, VII, VIII ir IX skyriuose pateiktas 

rekomendacijas, susijusias su: 

o grupių ataskaita pagal šalis, dar žinoma kaip Country-

by-Country ataskaita; 

o nematerialaus turto kainodaros aspektais; 

o tarpusavyje teikiamomis paslaugomis; 

o sąnaudų susitarimais; 

o verslo restruktūrizavimu atsižvelgiant į kainodaros 

principus. 

 Patvirtintų pakeitimų dėl „saugių uostų“ (angl. safe harbours) 

įtvirtinimas Gairių IV skyriuje;  

 Kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai. 

Svarbu pažymėti, jog Lietuvoje veikiančioms bendrovėms bei 

užsienio bendrovių nuolatinėms buveinėms rekomenduojama 

vadovautis Gairėmis tol, kol jos neprieštarauja LR finansų ministro 

2004 m. balandžio 9 d. įsakymui Nr. 1K-123, kuriuo patvirtintos 

Lietuvos sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros 

dokumentavimo taisyklės. 

Daugiau informacijos apie gairių atnaujinimą rasite čia. 

Įsigalioja nauji teisės aktai dėl akcizais apmokestinamų 

prekių dokumentavimo bei išleidimo vartoti momento 

nustatymo 

2017 m. rugpjūčio 2 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR 

Finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) informavo, jog nuo 2017 

m. lapkričio 1 dienos įsigalios teisės aktų pakeitimai, susiję su: 

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 

2016 m. spalio 20 d. nutartyje pateiktu išaiškinimu dėl 

akcizais apmokestinamų prekių taikant akcizų mokėjimo 

laikino atidėjimo režimą išleidimo vartoti momento 

nustatymo. Atsižvelgiant į tai, patvirtinti operacijų, susijusių 
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su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriaus 

operacijų kodų pakeitimai; 

 Akcizų apskaičiavimo, dokumentų išrašymo bei duomenų 

pateikimo į VMI akcizų informacinę sistemą tvarka. 

Daugiau informacijos rasite čia. 

VMI išaiškinimas dėl energinių produktų apmokestinimo 

akcizais 

2017 m. liepos 27 d. VMI prie FM pranešė, kad, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ AĮ) 43 straipsnio 1 

dalies 3 punktu, nuo akcizų atleidžiami energiniai produktai, kai jie 

naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, šildymui 

skirtas kuras arba variklių degalų priedai. Atkreiptinas dėmesys, kad 

ši nuostata taip pat apima ir tuos atvejus, kai atitinkamas energinių 

produktų kiekis paimamas kaip mėginys panaudoti bandymams 

ir/arba atlikti tyrimus. 

Daugiau informacijos rasite čia. 

 

https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-teises-aktu-susijusiu-su-akcizu-apskaiciavimo-dokumentais-pakeitimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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