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22 straipsnis
KAPITALAS

Bendras komentaras
1. Šis straipsnis reglamentuoja kapitalo, sudaryto iš nekilnojamojo turto, priklausančio vienos
valstybės rezidentui ir esančio kitoje valstybėje, arba iš kilnojamojo turto, priskiriamo nuolatinei
buveinei arba nuolatinei bazei, kurią toks rezidentas turi kitoje valstybėje, apmokestinimo teisių tarp
susitariančių valstybių paskirstymą.
Susitariančioji valstybė, kuriai pagal sutarties nuostatas tenka teisė apmokestinti kapitalą, jį
apmokestina vadovaudamasi savo vidaus teisės aktais.
2. Lietuvos Respublikoje kapitalo mokesčiams priskiriamas nekilnojamojo turto mokestis.
3. Šio straipsnio nėra Lietuvos su Airija, Baltarusija, Belgija, JAV, Jungtinė Karalystė, Korėja,
Kroatija, Malta, Portugalija, Singapūru ir Turkija sudarytose sutartyse.
1. Kapitalas, sudarytas iš 6 straipsnyje minimo nekilnojamojo turto, priklausančio
Susitariančiosios Valstybės rezidentui ir esančio kitoje Susitariančiojoje Valstybėje, gali būti
apmokestinamas toje kitoje Valstybėje.
Komentaras
1. Nekilnojamojo turto sąvoka paaiškinama 6 straipsnio 2 paragrafe (Pajamos iš
nekilnojamojo turto).
2. Jeigu asmuo, būdamas vienos valstybės rezidentu, kitoje valstybėje turi kapitalo, sudaryto iš
nekilnojamojo turto, tai toks kapitalas gali būti apmokestinamas toje valstybėje, kurioje jis yra, jeigu
tai numato tos valstybės vidaus mokesčių įstatymai. Tokiu atveju valstybė, kurios rezidentas yra
kapitalą turintis asmuo, taip pat turi teisę apmokestinti šį kapitalą, tačiau atsižvelgiant į sutarčių 24
straipsnio (Dvigubo apmokestinimo panaikinimas) nuostatas, apmokestindama įneštą kapitalą turi
naikinti atsiradusį dvigubą apmokestinimą, remdamasi vidaus teisės aktuose numatytomis taisyklėmis.
3. Užsienio valstybės rezidento kapitalo, sudaryto iš Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto,
apmokestinimas.
Jeigu užsienio valstybės rezidentas turi kapitalo, sudaryto iš Lietuvoje esančio nekilnojamojo
turto, tai minėtas kapitalas apmokestinamas Lietuvoje remiantis Lietuvos vidaus mokesčių įstatymais.
Nuo 2006 m. sausio 1 d. nekilnojamojo turto apmokestinimą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 76-2741), taikomas Lietuvos bei
užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims. Iki 2005 m. gruodžio 31 d. nekilnojamojo turto
apmokestinimą reglamentavo Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1156), taikytas ir užsienio valstybių juridiniams asmenims bei
organizacijoms.
Pavyzdys
Ukrainos įmonė Lietuvoje turi biuro patalpas. Toks šios įmonės nekilnojamasis turtas apmokestinamas
Lietuvoje remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatomis.
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4. Lietuvos rezidento kapitalo, sudaryto iš užsienio valstybėje esančio nekilnojamojo turto,
apmokestinimas.
Jeigu Lietuvos rezidentas turi kapitalo, sudaryto iš užsienio valstybėje esančio nekilnojamojo
turto, tai minėtas kapitalas gali būti apmokestinamas toje užsienio valstybėje, jeigu tai numato tos
užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymai. Lietuvoje toks kapitalas neapmokestinamas, nes pagal
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nekilnojamojo turto mokesčiu
apmokestinamas tik Lietuvoje esantis turtas. Atsižvelgiant į minėtą nuostatą, dvigubas Lietuvos
rezidento turimo kapitalo apmokestinimas negali susidaryti.
Pavyzdys
Fizinis asmuo, Lietuvos rezidentas, Ispanijoje turi poilsio namus. Toks šio fizinio asmens
nekilnojamasis turtas apmokestinamas Ispanijoje, remiantis minėtos valstybės teisės aktų nuostatomis.
Lietuvoje šis Ispanijoje turimas nekilnojamasis turtas neapmokestinamas.
1 PARAGRAFO NUOSTATŲ YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Armėnija, Austrija,
Azerbaidžanas,
Bulgarija, Čekija,
Estija, Graikija,
Gruzija, Ispanija,
Italija, Izraelis,
Kanada,
Kazachstanas,
Kinija, Latvija,
Liuksemburgas,
Moldova,
Nyderlandai,
Rumunija, Rusija,
Slovakija, Slovėnija,
Šveicarija, Ukraina,
Uzbekistanas,
Vengrija, Vokietija
Danija, Islandija,
Lenkija, Norvegija,
Suomija, Švedija

Prancūzija

Sutarties straipsnio “Kapitalas” 1 paragrafo nuostatų komentaras
Žiūrėti bendrą straipsnio „Kapitalas“ 1 paragrafo nuostatų komentarą.

Šio straipsnio 1 paragrafe numatyta:
1. Kapitalas, sudarytas iš 6 straipsnio 2 paragrafe apibrėžto
nekilnojamojo turto, priklausančio sutartį sudarančios šalies rezidentui
ir esančio kitoje sutartį sudarančioje šalyje, arba iš bendrovės, kurios
aktyvų didžioji dalis susideda iš tokio turto, akcijų, gali būti
apmokestinamas toje kitoje šalyje.
Atkreipiame dėmesį, kad gali būti apmokestinamas ne tik kitoje Valstybėje
esantis kapitalas, sudarytas iš nekilnojamojo turto, priklausančio
Susitariančios Valstybės rezidentui ir esantis toje kitoje Valstybėje, bet ir iš
bendrovės, kurios aktyvų didžioji dalis susideda iš tokio turto, akcijų
sudarytas kapitalas.
Šios Sutarties straipsnio „Kapitalas“ nuostatos išdėstytos 22 straipsnyje.

3

Šio straipsnio 1 paragrafas turi a ir b punktus. Dėl šio paragrafo a punkto
nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Kapitalas“ 1 paragrafo nuostatų
komentarą.
Šio straipsnio 1 paragrafo b punkte numatyta:
b) Kapitalas, sudarytas iš akcijų ar kitų teisių kompanijoje, traste ar bet
kokioje panašioje institucijoje, kurios aktyvų didžiąją dalį, tiesiogiai arba
per vieną ar daugiau kitų tarpinių kompanijų, trastų ar panašių
institucijų, sudaro 6 straipsnyje apibrėžtas ir Susitariančiojoje
Valstybėje esantis nekilnojamasis turtas arba su tokiu nekilnojamuoju
turtu susijusios teisės, gali būti apmokestinamos toje Valstybėje.
Šio straipsnio nuostatos taikomos ne tik Susitariančios Valstybės rezidentui
priklausančiam kitoje Valstybėje esančiam kapitalui, sudarytam iš
nekilnojamojo turto, bet ir kapitalui, sudarytam iš akcijų ar kitų teisių
kompanijoje, traste ar bet kokioje panašioje institucijoje, kurios aktyvų
didžiąją dalį, tiesiogiai ar netiesiogiai sudaro 6 straipsnyje apibrėžtas ir toje
kitoje Susitariančiojoje Valstybėje esantis nekilnojamasis turtas arba su tokiu
nekilnojamuoju turtu susijusios teisės.
2. Kapitalas, sudarytas iš kilnojamojo turto, kuris yra Susitariančios Valstybės įmonės kitoje
Susitariančioje Valstybėje turimos nuolatinės buveinės turto dalis, arba iš kilnojamojo turto,
arba iš kilnojamojo turto, priklausančio individualiai savarankiškai veiklai reikalingai
nuolatinei veiklavietei, kurią Susitariančios Valstybės rezidentas savo dispozicijoje turi kitoje
Susitariančioje Valstybėje, gali būti apmokestinamas toje kitoje Valstybėje.
Komentaras
1. Jeigu įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinę, tai kilnojamasis turtas, kuris priskiriamas
tai nuolatinei buveinei ir naudojamas jos komercinėje – ūkinėje veikloje, gali būti apmokestinamas toje
kitoje valstybėje.
2. Jeigu vienos valstybės rezidentas turi kitoje valstybėje kilnojamojo turto, kuris priskiriamas
toje valstybėje turimai nuolatinei bazei, per kurią rezidentas vykdo individualią veiklą, šis turtas gali
būti apmokestinamas toje kitoje valstybėje.
3. Jeigu užsienio valstybės rezidentas turi kapitalo, sudaryto iš Lietuvoje esančio kilnojamojo
turto, kuris priskiriamas Lietuvoje turimai nuolatinei veiklavietei (bazei) ir naudojamas jos
komercinėje – ūkinėje veikloje, arba jeigu užsienio valstybės rezidentas turi kapitalo, sudaryto iš
Lietuvoje esančio kilnojamojo turto, kuris priskiriamas Lietuvoje turimai nuolatinei bazei, per kurią
užsienio valstybės rezidentas vykdo individualią veiklą, tai minėtas kapitalas Lietuvoje
neapmokestinamas, kadangi to nenumato Lietuvos vidaus mokesčių įstatymai.
Pavyzdys
Įmonė, Suomijos rezidentė, Lietuvoje įsteigusi nuolatinę buveinę užsiima traktorių nuoma. Šios
įmonės kilnojamasis turtas (traktoriai) Lietuvoje neapmokestinamas.
4. Jeigu Lietuvos rezidentas turi kapitalo, sudaryto iš užsienio valstybėje esančio kilnojamojo
turto, kuris priskiriamas užsienio valstybėje turimai nuolatinei buveinei ir naudojamas jos
komercinėje– ūkinėje veikloje, arba jeigu Lietuvos rezidentas turi kapitalo, sudaryto iš užsienio
valstybėje esančio kilnojamojo turto, kuris priskiriamas toje užsienio valstybėje turimai nuolatinei
bazei, per kurią Lietuvos rezidentas vykdo individualią veiklą, tai minėtas kapitalas gali būti
apmokestinamas toje užsienio valstybėje, jeigu tai numato tos užsienio valstybės vidaus mokesčių
įstatymai. Lietuvoje toks kapitalas neapmokestinamas.
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Pavyzdys
Fizinis asmuo, Lietuvos rezidentas, Graikijoje turi nuolatinę bazę, per kurią vykdo turizmo paslaugų
individualią veiklą. Savo veikloje jis naudoja daug įvairaus sportinio inventoriaus: motorolerių, valčių
ir t.t. Toks šio fizinio asmens kilnojamasis turtas apmokestinamas Graikijoje, jei tai numato minėtos
valstybės teisės aktų nuostatos. Lietuvoje šis Graikijoje turimas kilnojamasis turtas neapmokestinamas.
2 PARAGRAFO NUOSTATŲ YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Armėnija, Austrija,
Azerbaidžanas,
Bulgarija, Čekija,
Danija, Estija,
Graikija, Gruzija,
Islandija, Ispanija,
Italija, Izraelis,
Kanada,
Kazachstanas,
Kinija, Latvija,
Liuksemburgas,
Lenkija, Moldova,
Nyderlandai,
Norvegija,
Prancūzija,
Rumunija, Rusija,
Slovakija, Slovėnija,
Suomija, Švedija,
Šveicarija, Ukraina,
Uzbekistanas,
Vengrija, Vokietija

Sutarties straipsnio “Kapitalas” 2 paragrafo nuostatų komentaras
Žiūrėti bendrą straipsnio „Kapitalas“ 2 paragrafo nuostatų komentarą.

3. Kapitalas, sudarytas iš Susitariančios Valstybės įmonės tarptautiniams gabenimams
naudojamų jūrų laivų ir orlaivių ir iš su tokių jūrų laivų ir orlaivių naudojimu susijusio
kilnojamojo turto, apmokestinamas tik toje valstybėje.
Komentaras
1. Sąvoka “tarptautiniai gabenimai” paaiškinta 2 straipsnyje (Bendri apibrėžimai).
2. Šioje dalyje numatyta, jog kapitalas, sudarytas iš tarptautiniams gabenimams naudojamų jūrų
laivų ir orlaivių ir iš su tokių jūrų laivų ir orlaivių naudojimu susijusio kilnojamojo turto,
apmokestinamas tik toje valstybėje, kurios rezidentė yra įmonė, turinti minėtą kapitalą. Šio paragrafo
nuostatos taikomos tik pačios įmonės tarptautiniams gabenimams naudojamiems laivams ir orlaiviams.
Tuo atveju, kai įmonei nuosavybės teise priklausančių laivų ar orlaivių pati įmonė gabenimams
nenaudoja (pvz., yra juos išnuomavusi), jų apmokestinimui šis paragrafas nebus taikomas.
3. Jeigu Lietuvos įmonė turi kapitalo, sudaryto iš tarptautiniams gabenimams naudojamų jūrų
laivų ir orlaivių ir iš su tokių laivų ir orlaivių naudojimu susijusio kilnojamojo turto, tai toks kapitalas
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gali būti apmokestinamas tik Lietuvoje. Remiantis Lietuvos vidaus įstatymais minėtas kapitalas
Lietuvoje neapmokestinamas.

3 PARAGRAFO NUOSTATŲ YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Austrija,
Azerbaidžanas,
Čekija, Islandija,
Ispanija, Italija,
Izraelis, Kanada,
Kazachstanas,
Kinija,
Liuksemburgas,
Nyderlandai,
Prancūzija,
Rumunija, Rusija,
Slovakija, Slovėnija,
Suomija, Šveicarija,
Ukraina,
Uzbekistanas,
Vengrija, Vokietija
Armėnija, Moldova

Bulgarija

Gruzija

Sutarties straipsnio “Kapitalas” 3 paragrafo nuostatų komentaras
Žiūrėti bendrą straipsnio „Kapitalas“ 3 paragrafo nuostatų komentarą.

Šių Sutarčių straipsnio „Kapitalas“ nuostatos išdėstytos 22 straipsnyje.
Šio straipsnio 3 paragrafe, atsižvelgiant į 3 straipsnyje (Bendri apibrėžimai)
pateiktą sąvoką “tarptautinis gabenimas”, numatyta, jog:
3. Kapitalas, kurį sudaro Susitariančiosios Valstybės įmonės
tarptautiniams gabenimams naudojami orlaiviai ir su tokių orlaivių
naudojimu susijęs kilnojamasis turtas, apmokestinamas tik toje
Valstybėje.
Atkreiptinas dėmesys, jog sąvoka „tarptautinis gabenimas“ apima tik
gabenimą orlaiviais, todėl kapitalui, sudarytam iš tarptautiniams gabenimams
naudojamų jūrų laivų ir iš su tokių jūrų laivų naudojimu susijusio kilnojamojo
turto, šio paragrafo nuostatos netaikomos.
Šio straipsnio 3 paragrafe, atsižvelgiant į 3 straipsnyje (Bendros definicijos)
pateiktą sąvoką “Tarptautinis gabenimas”, numatyta, kad:
3. Kapitalas, sudarytas iš laivų, orlaivių ir kelių transporto priemonių,
kuriuos Susitariančiosios Valstybės įmonė naudoja tarptautiniam
gabenimui, ir iš kilnojamojo turto, susijusio su tokių laivų, orlaivių ir
kelių transporto priemonių naudojimu, apmokestinamas tik toje
valstybėje.
Atkreiptinas dėmesys, jog sąvoka „tarptautinis gabenimas“ apima ir gabenimą
kelių transporto priemonėmis, todėl šio paragrafo nuostatos taikomos ir
kapitalui, sudarytam iš tarptautiniams pervežimams naudojamų kelių
transporto priemonių ir iš su tokių kelių transporto priemonių naudojimu
susijusio kilnojamojo turto.
Šio straipsnio 3 paragrafe numatyta:
3. Kapitalas, sudarytas iš tarptautiniam gabenimui naudojamų laivų ir
orlaivių ir iš kilnojamojo turto, susijusio su tokių laivų arba orlaivių
naudojimu, apmokestinamos tik toje Susitariančiojoje Valstybėje,
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Latvija, Estija (iki
2005-12-31;
nuo
2006-01-01 taikoma
nauja sutartis su
Estija, kurioje šio
ypatumo nėra)

Lenkija

Graikija

kurioje yra įmonės faktinės vadovybės buvimo vieta.
Atkreipiame dėmesį, jog, šiame paragrafe įvardintas kapitalas, t.y.
tarptautiniam gabenimui naudojami laivai, orlaiviai bei su jų naudojimu
susijęs kilnojamasis turtas, apmokestinamas tik toje Susitariančiojoje
Valstybėje, kurioje yra įmonės faktinės vadovybės buvimo vieta.
Sutarties protokole susitarta, jog minėta nuostata netaikoma tol, kol Lietuva
savo vidaus teisės aktuose buvimo vietai nustatyti nepradės naudoti faktinės
vadovybės buvimo vietos kriterijaus. Šiuo metu vietoj jos taikoma bendra
visoms valstybėms 3 paragrafo nuostata.
Šių Sutarčių straipsnio „Kapitalas“ nuostatos išdėstytos 22 straipsnyje.
Šio straipsnio 3 paragrafe, atsižvelgiant į 3 straipsnyje (Bendros definicijos)
pateiktą sąvoką “Tarptautiniai pervežimai”, numatyta, kad:
3. Kapitalas, priklausantis sutartį sudarančios šalies įmonei,
naudojančiai laivus, oro, geležinkelio ar autokelių transporto priemones
tarptautiniuose pervežimuose, ir sudarytas iš tokių tarptautiniuose
pervežimuose naudojamų laivų, oro, geležinkelio ar autokelių transporto
priemonių, iš su tokių laivų, oro, geležinkelio ar autokelių transporto
priemonių naudojimu susijusio kilnojamojo turto arba iš konteinerių
(įskaitant priekabas, baržas ir panašius įrenginius, reikalingus
konteinerių pervežimui), naudojamų gaminių ir prekių tarptautiniuose
pervežimuose, apmokestinamas tik toje šalyje.
Atkreiptinas dėmesys, jog sąvoka „tarptautiniai pervežimai“ apima ir
gabenimą geležinkelio ir autokelių transporto priemonėmis, taip pat gabenimą
konteineriais, todėl šio paragrafo nuostatos taikomos ir kapitalui, sudarytam iš
tarptautiniams pervežimams naudojamų geležinkelio ir autokelių transporto
priemonių bei konteinerių ir iš su tokių geležinkelio ir autokelių transporto
priemonių bei konteinerių naudojimu susijusio kilnojamojo turto.
Šių Sutarčių straipsnio „Kapitalas“ nuostatos išdėstytos 24 straipsnyje.
Šio straipsnio 3 paragrafe, atsižvelgiant į 3 straipsnyje (Bendros definicijos)
pateiktą sąvoką “Tarptautiniai pervežimai” numatyta, jog:
3. Kapitalas, sudarytas iš susitariančiosios Šalies įmonės tarptautiniuose
pervežimuose naudojamų jūrų laivų, oro ar autokelių transporto
priemonių, iš upių laivų, naudojamų pervežimuose vidaus vandenų
keliais, ir iš su tokių jūrų laivų, oro ar autokelių transporto priemonių ir
upių laivų naudojimu susijusio kilnojamojo turto, apmokestinamas tik
toje Šalyje.
Atkreiptinas dėmesys, jog sąvoka „Tarptautiniai pervežimai“ apima ir
gabenimą autokelių transporto priemonėmis bei upių laivais, todėl šio
paragrafo nuostatos taikomos ir kapitalui, sudarytam iš tarptautiniams
pervežimams naudojamų autokelių transporto priemonių bei upių laivų ir iš su
tokių autokelių transporto priemonių ir upių laivų naudojimu susijusio
kilnojamojo turto.
Šio straipsnio 3 paragrafe nustatyta:
3. Kapitalas, sudarytas iš tarptautiniam gabenimui naudojamų laivų
arba orlaivių ir iš kilnojamojo turto, susijusio su tokių laivų arba orlaivių
naudojimu, apmokestinamas tik toje Susitariančiojoje Valstybėje,
kurioje iš tokių laivų arba orlaivių gaunamas pelnas yra
apmokestinamas pagal 8 straipsnio nuostatas.
Šio straipsnio 3 paragrafe nurodytas kapitalas, apmokestinamas tik toje
Valstybėje, kurioje iš tokių laivų arba orlaivių gaunamas pelnas yra
apmokestinamas pagal 8 straipsnio (Laivininkystė ir oro transportas)
nuostatas (žiūrėti straipsnio „Laivininkystė ir oro transportas“ nuostatų
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Danija,
Švedija

komentarą).
Norvegija, Lietuvos su išvardintomis valstybėmis pasirašytose sutartyse yra papildomas
paragrafas, kuriame numatyta:
5. Kai kapitalas priklauso oro transporto konsorciumui, sudarytam iš
skirtingų šalių bendrovių, tai 3 ir 4 paragrafų nuostatos taikomos tik tai
kapitalo daliai, kuri susijusi su bendrovės, sutartį sudarančios šalies
rezidentės, dalyvavimu tame konsorciume.
Ši nuostata taikoma tik oro transporto bendrovių kapitalui. Taikant šią
sutarties nuostatą reikėtų išskirti sutartį sudarančios valstybės rezidentės
kapitalo dalį tarptautiniame konsorciume, nes tik minėtai kapitalo daliai gali
būti taikoma sutarties nuostata dėl apmokestinimo rezidavimo vietos
valstybėje.

4. Visos kitos susitariančiosios Valstybės rezidentui priklausančio kapitalo rūšys
apmokestinamos tik toje Valstybėje.
Komentaras
Šiame paragrafe numatyta, jog kapitalas, neišvardintas šio straipsnio 1, 2 ir 3 paragrafuose,
apmokestinamas tik toje valstybėje, kurios rezidentas yra minėto kapitalo savininkas.

STRAIPSNIO YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Armėnija, Austrija,
Azerbaidžanas,
Bulgarija, Čekija,
Estija, Graikija,
Islandija, Ispanija,
Italija, Izraelis,
Kanada,
Kazachstanas,
Kinija, Latvija,
Liuksemburgas,
Lenkija, Moldova,
Nyderlandai,
Prancūzija,
Rumunija, Rusija,
Slovakija, Slovėnija,
Suomija, Šveicarija,
Ukraina,
Uzbekistanas,
Vengrija, Vokietija
Gruzija

Sutarties straipsnio “Kapitalas” nuostatų komentaras
Žiūrėti bendrą straipsnio „Kapitalas“ nuostatų komentarą.

Prie Sutarties pridedamame protokole nurodyta, jog:
6. Dėl 23 straipsnio
Susitariama, kad 23 straipsnio tikslams terminas „kapitalas“ reiškia
kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir gali apimti grynuosius pinigus,
akcijas arba kitą nuosavybės teisių pagrindą, obligacijas arba kitą
įsiskolinimo pagrindą, taip pat patentus, prekių ženklus, autorių teises
arba kitą panašią teisę ar nuosavybę.
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Šis papildomas susitarimas detalizuoja Sutarties 23 straipsnyje naudojamą
sąvoką kapitalas ir kitų Sutarties nuostatų taikymą įtakoja tik tiek, kiek tai
susiję su šiuo straipsniu.
Sutartyje yra papildomas paragrafas, kuriame numatyta, kad:
Neatsižvelgiant į 4 paragrafo nuostatas, kapitalas, susidedantis iš
bendrovės, sutartį sudarančios šalies rezidentės, akcijų ir priklausantis
individui, kuris buvo tos šalies rezidentas ir tapo kitos sutartį
sudarančios šalies rezidentu, gali būti apmokestinamas pirma paminėtoje
šalyje bet kuriuo metu penkerių metų laikotarpyje nuo tos dienos, kai
individas nustojo būti pirma paminėtos šalies rezidentas.
Kapitalas, kurį sudaro, tarkime, Lietuvos įmonės akcijos ir kuris priklauso
asmeniui, buvusiam Lietuvos rezidentu, o vėliau tapusiam Švedijos rezidentu,
Lietuvoje gali būti apmokestinamas bet kuriuo metu penkerius metus nuo tos
dienos, kada asmuo nustojo būti Lietuvos rezidentu.

