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KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS
CALCULATION OF POSITIVE INCOME OF A CONTROLLED FOREIGN UNIT
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6 Mokestinis laikotarpis nuo

I. DUOMENYS APIE KONTROLIUOJAMĄJĮ VIENETĄ DATA ABOUT THE CONTROLLED UNIT
Kontroliuojamojo užsienio
vieneto pavadinimas

K1

Name of controlled foreign unit

K2 Identifikacinis numeris (kodas)

ID No. (code)

K3 Valstybės kodas

Country code

K4 Adresas

Address
II. POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS CALCULATION OF POSITIVE INCOME
K5 5% visų Lietuvos vieneto pajamų sumos

5% of the sum of all income of the Lithuanian unit

K6 Vieneto turimų akcijų ar kitų teisių dalis (procentais)
K7

Visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo All income of the controlled foreign unit during the respective tax period
mokestinio laikotarpio pajamos

Active activity income*

K8 Aktyvios veiklos pajamos*
Lietuvos vieneto kontroliuojamam užsienio vienetui
K9 išmokėtos pajamos, kurios pagal PMĮ 31 str. 1 dalį
laikomos neleidžiamais atskaitymais
K10

,

Share (percentage) of shares and other rights owned by the unit

K11 Pagal PMĮ neapmokestinamos pajamos (PMĮ 12 str.)

Non-taxable income as per LCT (Art. 12 of LCT)

K12

Pagal PMĮ leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami
atskaitymai

Allowed and restricted deductions according to LCT

K13

Lietuvos vienetui tenkanti pozityviųjų pajamų suma
K13= (K10-K11-K12)xK6/100

Sum of positive income attributed to the Lithuanian unit K13= (K10-K11-K12)xK6/100

Apskaičiuotų, paskirstytų, tačiau per penkis vienas po kito
K14 einančius mokestinius laikotarpius Lietuvos vienetui
neišmokėtų dividendų suma

Sum of dividends that were calculated and distributed, but not paid to the Lithuanian unit within five consecutive tax periods

Income paid by the Lithuanian unit to the controlled foreign unit, which as per Part 1 of Art. 31 of LCT are considered to be unallowable deductions

Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų
Sum of positive income of the controlled foreign unit (K10=K7-K8-K9)
suma (K10=K7-K8-K9)

K15

Į Lietuvos vieneto pajamas įtraukiama pozityviųjų
pajamų suma (K15=K13+K14)

Sum of positive K15 income included in the income of the Lithuanian unit (K15=K13+K14)

III. NUO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ UŽSIENIO VALSTYBĖJE ARBA ZONOJE SUMOKĖTO MOKESČIO, ATSKAITOMO IŠ LIETUVOS VIENETO PELNO MOKESČIO, APSKAIČIAVIMAS
CALCULATION OF THE TAX ON POSITIVE INCOME PAID IN A FOREIGN COUNTRY OR ZONE THAT IS DEDUCTED FROM THE CORPORATE TAX OF THE LITHUANIAN UNIT

K16 Pelno mokesčio tarifas pagal PMĮ Corporate tax rate as per LCT
K17
K18

,

Nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto
K20 pajamas, užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma
(pildoma taikant PMĮ 39 str. 7 d.)

%

Pozityviosioms pajamoms tenkanti pelno mokesčio suma Corporate tax sum attributed to positive income (K17=K13xK16/100)
(K17=K13xK16/100)
Nuo pozityviųjų pajamų (nurodytų K7 lauk.)
užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma

Nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto
K19 pajamas, užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma
(K19=K13/K7xK18)
Attached documents

K22

Pridedami
dokumentai

Sum of the tax on positive income (specified in field K7) that was paid in a foreign country

K21

Sum of the tax on positive income included in the income of the Lithuanian unit, which was paid in a foreign country (to be filled i

Užsienio valstybėje sumokėto mokesčio, atskaitomo
iš pelno mokesčio, suma
(jei K17<K19+K20, tai K21=K17;
jei K17>=K19+K20, tai K21=K19+K20)

Sum of the tax paid in a foreign country and deducted from the corporate tax (if K17<K19+K20, then K21=K17; if K17>=K19+K

Pastaba. Visų PLN204K K15 ir K21 laukelių suma įrašoma į PLN204, PLN204A arba į PLN204N formų
atitinkamus laukelius Note. The sum of all K15 and K21 fields in PLN204K should be entered into respective fields in forms PLN204, PLN204A or PLN204N

Sum of the tax on positive income included in the income of the Lithuanian unit, which was paid in a foreign country (K19=K13/K7xK18)

Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus
patvirtinti dokumentai apie kontroliuojamojo
užsienio vieneto pajamas ir sumokėtą mokestį

Pažyma, kurioje nurodytas užsienio valstybėje sumokėto
mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto
pavadinimas, data ir numeris, jų vertimas į lietuvių kalbą

Certified documents of the tax authority in a foreign country regarding the income and paid tax of the controlled foreign unit

*Laukelis K8 pildomas, jei aktyvios veiklos pajamos neturi būti įtraukiamos į pozityviąsias pajamas
*K8 field should be filled in if active activity income are not to be included into positive income

K23

Prie šio priedo lapo pateiktų
dokumentų lapų skaičius

Certificate specifying the name of the tax paid in a foreign country, the name of the legal act regulating this tax, date and number, translation into Lithuanian

No. of document pages submitted with this appendix

