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29 straipsnis
ĮSIGALIOJIMAS
Bendras komentaras
Šiame straipsnyje numatyta sutarties įsigaliojimo data ir jos nuostatų taikymo pradžia.
1. Susitariančiųjų Valstybių Vyriausybės praneša
reikalavimai dėl šios Sutarties įsigaliojimo įvykdomi.

viena

kitai,

kai

konstituciniai

Komentaras
1. Šiame paragrafe numatyta, kad kiekviena valstybė turi pranešti kitai, kada įvykdyti visi
“konstituciniai reikalavimai”, susiję su sutarties įsigaliojimu. Susitariančioji valstybė savo vidaus
teisės aktuose pati nustato, kokiu būdu ji išreiškia pritarimą sutarčiai.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos (Žin., 1992, Nr. 33-1014) 138 straipsnio 1 dalies 6 punkte
numatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimas ratifikuoja ilgalaikes ekonomines sutartis. Atsižvelgiant į
minėtą nuostatą, Lietuvos su kitomis valstybėmis sudaromos Dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutartys turi būti ratifikuojamos, nes jos yra ilgalaikės ekonominės sutartys.
1 PARAGRAFO NUOSTATŲ YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Airija, Armėnija,
Austrija,
Azerbaidžanas,
Belgija, Bulgarija,
Čekija, Danija,
Estija, Graikija,
Gruzija, Islandija,
Ispanija, Izraelis,
JAV, Jungtinė
Karalystė, Kanada,
Kazachstanas,
Kinija, Korėja,
Kroatija, Latvija,
Lenkija,
Liuksemburgas,
Malta, Moldova,
Nyderlandai,
Norvegija,
Portugalija,
Prancūzija,
Rumunija, Rusija,
Singapūras,
Slovėnija,
Suomija, Švedija,
Šveicarija, Turkija,

Sutarties straipsnio “Įsigaliojimas” 1 paragrafo nuostatų komentaras
Žiūrėti bendrą straipsnio „Įsigaliojimas“ 1 paragrafo nuostatų komentarą.
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Ukraina,
Uzbekistanas,
Vengrija
Baltarusija, Italija,
Slovakija,
Vokietija

Atkreipiame dėmesį, jog Sutartyje su Baltarusija „Įsigaliojimas“
reglamentuotas 27 straipsnyje, su Italija – 32 straipsnyje, Sutartyse su Slovakija
bei Vokietija – 28 straipsnyje.
Šio straipsnio 1 paragrafe numatyta:
Ši Sutartis ratifikuojama, ir ratifikaciniais dokumentais apsikeičiama kaip
galima greičiau.
T.y. konkrečiai nurodoma kaip turi būti išreikštas valstybės sutikimas laikytis
sutarties – ratifikavimu. Šalys skatinamos atlikti tai kuo greičiau.
Sutartyje su Italija papildomai nurodoma, jog ratifikaciniais dokumentais
pasikeičiama Romoje.
Sutartyje su Vokietija papildomai nurodoma, jog ratifikaciniais dokumentais
pasikeičiama Vilniuje.

2. Sutartis įsigalioja paskutiniojo iš 1 paragrafe minimų pranešimų dieną, ir jos nuostatos
pradedamos taikyti abiejose Susitariančiosiose Valstybėse:
a) mokesčių, kurie išskaitomi prie šaltinio, atveju - pajamoms, gautoms kalendorinių metų,
einančių iškart po metų, kuriais įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos;
b) kitų pajamų mokesčių ir kapitalo mokesčių atveju - mokesčiams, imamiems už bet
kuriuos finansinius metus, prasidedančius kalendorinių metų, einančių iškart po metų, kuriais
įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos.

Komentaras
1. Šiame paragrafe numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo antrojo iš minimų pranešimų gavimo
dienos. Pažymėtina, jog data, nuo kurios įsigalioja sutartis, nesutampa su data, nuo kurios sutarties
nuostatos yra taikomos.
Pavyzdys
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir
kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo pasirašyta Maskvoje 1999 m.
birželio 29 d., ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. VIII-1777,
įsigaliojo 2005 m. gegužės 5 d., kai buvo gautas pranešimas iš Rusijos Federacijos, kad
konstituciniai reikalavimai dėl šios Sutarties įvykdyti. Ši sutartis pradėta taikyti nuo 2006 m. sausio
1 d.
2. Šio paragrafo a punkte numatyta, jog sutarties nuostatų taikymas mokesčiams, kurie išskaitomi
prie šaltinio (mokesčiai už gautus dividendus, palūkanas, honorarą), siejamas su pajamų gavimo data,
t.y. sutarties nuostatos taikomos pajamoms, gautoms nuo po sutarties įsigaliojimo einančių metų sausio
1 d.
Pavyzdys
Fizinis asmuo, Austrijos Respublikos rezidentas, 2005 m. ir 2006 m. gauna dividendus iš Lietuvos
įmonės. Sutartis taikoma tik mokesčiams už dividendus, gautus 2006 m., nes Lietuvos Respublikos
ir Austrijos Respublikos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo,
įsigaliojusi 2005 m. lapkričio 17 d., taikoma nuo 2006 m. sausio 1 d. gautoms pajamoms.
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3. Šio paragrafo b punkte numatyta, kad apmokestinant kitas nei a punkte nurodytas pajamas, o
taip pat kapitalą, sutarties nuostatos pradedamos taikyti mokesčiams, imamiems už finansinius metus,
prasidedančius nuo sekančių po sutarties įsigaliojimo metų sausio pirmos dienos.
Pavyzdys
Fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos rezidentas, 2005 m. ir 2006 m. vykdo individualią veiklą
Austrijoje. Atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, mokestis nuo fizinio
asmens 2005 m. gautų individualios veiklos pajamų apskaičiuojamas ir sumokamas 2006 m., tačiau
jiems Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo
apmokestinimo išvengimo, įsigaliojusi 2005 m. lapkričio 17 d., netaikoma: ji taikoma tik
mokesčiams, imamiems už 2006 m. ir vėlesnius metus, t.y. mokesčiams už individualios veiklos
pajamas, gautas 2006 m.

4. Straipsnyje naudojama sąvoka „finansiniai metai“. Susitariančios valstybės savo vidaus teisės
aktuose nustato laikotarpį, kuris laikomas finansiniais metais. Lietuvos Respublikoje finansiniai metai
sutampa su kalendoriniais metais.
Sutartyse naudojama „fiskalinių metų“ (fiscal year) sąvoka reiškia biudžetinius/ mokestinius
metus, kurie Lietuvoje atitinka „finansinių metų“ sąvoką ir sutampa su kalendoriniais metais.
2 PARAGRAFO NUOSTATŲ YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Sutarties straipsnio “Įsigaliojimas” 2 paragrafo nuostatų komentaras
Armėnija, Austrija, Žiūrėti bendrą straipsnio „Įsigaliojimas“ 2 paragrafo nuostatų komentarą.
Azerbaidžanas,
Belgija, Bulgarija,
Čekija, Graikija,
Gruzija, Ispanija,
Izraelis, JAV,
Kanada,
Kazachstanas,
Kinija, Kroatija,
Lenkija,
Liuksemburgas,
Moldova,
Rumunija,
Rusija, Slovėnija,
Šveicarija, Turkija,
Ukraina,
Uzbekistanas,
Vengrija
Airija
Šioje Sutartyje „Įsigaliojimas“ reglamentuotas 28 straipsnyje.
Šio straipsnio a ir b punktuose atskirai reglamentuojama, nuo kada Sutartis
taikoma atitinkamai Airijoje ir Lietuvoje:
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Estija (2006 m.
sutartis; iki 200512-31
taikoma
1993 m. sudaryta
sutartis su Estija,
kurioje
šio
ypatumo nėra)

a) Airijoje:
(i) pajamų mokesčiui ir kapitalo prieaugio pajamų mokesčiui - bet kuriems
apmokestinimo metams, prasidedantiems kalendorinių metų, einančių
iškart po metų, kuriais įsigalioja Sutartis, balandžio šeštą dieną arba po
jos,
(ii) korporacijų mokesčiui - bet kuriems finansiniams metams,
prasidedantiems kalendorinių metų, einančių iškart po metų, kuriais
įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos;
Šiame straipsnyje, atsižvelgiant į mokesčio prigimtį (pajamų, kapitalo ar
korporacijų), nustatomos skirtingos mokestinio laikotarpio, nuo kurio sutartis
taikoma Airijoje, pradžios datos. Pajamų mokesčiui ir kapitalo prieaugio
pajamų mokesčiui – nuo kalendoriniais metais, einančiais iškart po metų,
kuriais įsigalioja Sutartis, balandžio 6 dieną arba vėliau parsidedančio
mokestinio laikotarpio. Korporacijų mokesčiui – nuo kalendoriniais metais,
einančiais iškart po metų, kuriais įsigalioja Sutartis, sausio 1 dieną arba vėliau
prasidedančio mokestinio laikotarpio.
b) Lietuvoje:
(i) mokesčiams, kurie išskaitomi prie šaltinio, - pajamoms, gaunamoms
kalendorinių metų, einančių iškart po metų, kuriais įsigalioja Sutartis,
sausio pirmą dieną arba po jos,
(ii) kitiems pajamų mokesčiams - mokesčiams, imamiems už bet kuriuos
finansinius metus, prasidedančius kalendorinių metų, einančių iškart po
metų, kuriais įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos.
Žiūrėti bendrą straipsnio „Įsigaliojimas“ 2 paragrafo a ir b punkto nuostatų
komentarą.
Šioje Sutartyje „Įsigaliojimas“ reglamentuotas 31 straipsnyje.
Atkreiptinas dėmesys, jog šio straipsnio 2 paragrafe nustatyta:
2. Sutartis įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų nuo vėlesniojo iš
pranešimų, nurodytų 1 dalyje, gavimo dienos ir jos nuostatos abiejose
Susitariančiosiose Valstybėse pradedamos taikyti:
a) mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio – apmokestinant pajamas,
gaunamas kalendorinių metų, kuriais įsigalioja Sutartis, sausio pirmą
dieną arba po jos;
b) kitiems pajamų mokesčiams ir kapitalo mokesčiams – imant mokesčius
už bet kuriuos fiskalinius metus, prasidedančius kalendorinių metų,
kuriais įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos.
Naujoji sutartis su Estija įsigaliojo 2006 m. vasario 8 d. Mokesčiams,
išskaitomiems prie šaltinio Sutartis taikoma apmokestinant pajamas, gautas
2006 m. sausio 1 d. ir vėliau, kitiems pajamų mokesčiams ir kapitalo
mokesčiams – imant mokesčius už bet kuriuos fiskalinius metus,
prasidedančius 2006 m. sausio 1 d. ir vėliau, t.y. Sutarties nuostatos taikomos
pajamoms, gautoms dar iki Sutarties įsigaliojimo bei mokesčiams už fiskalinius
metus, prasidėjusius iki Sutarties įsigaliojimo.

Pažymėtina, kad iki 2005 gruodžio 31 d. gautoms pajamoms taikoma sutartis su
Estija, pasirašyta 1993 m. rugsėjo 13 d., įsigaliojusi 1994 m. sausio 1 d. ir
taikoma nuo 1995 m. sausio 1 d.
Baltarusija, Italija, Šio straipsnio 2 paragrafe numatyta, jog:
Slovakija
2. Sutartis įsigalioja pasikeitimo ratifikaciniais dokumentais dieną<..>
Sutartis su Baltarusija įsigaliojo 1996 m. birželio 26 d., Italija – 1999 m.
birželio 3 d., Slovakija – 2002 m. gruodžio 16 d.
Dėl kitų šio paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Įsigaliojimas“ 2
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Danija, Islandija,
Latvija,
Nyderlandai,
Norvegija,
Suomija, Švedija

Jungtinė Karalystė

Korėja

Malta

paragrafo nuostatų komentarą.
Atkreiptinas dėmesys, jog „Įsigaliojimas“ sutartyje su Danija, Latvija bei
Švedija reglamentuotas 31 straipsnyje, sutartyse su Islandija, Norvegija bei
Suomija – 30 straipsnyje, Nyderlandais – 33 straipsnyje.
Šio straipsnio 2 paragrafe numatyta, kad:
2. Sutartis įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po paskutinio 1 paragrafe
minimo pranešimo<..>
Sutartys su Danija, Norvegija, Suomija, Švedija įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.,
Latvija – 1994 m. gruodžio 30 d., Islandija – 1999 m. birželio 17 d.,
Nyderlandais – 2000 m. rugpjūčio 31 d.
Atkreiptinas dėmesys, jog „Įsigaliojimas“ šioje sutartyje reglamentuotas 31
straipsnyje.
Šio straipsnio 2 paragrafe nustatyta, nuo kada sutartis taikoma atitinkamai
Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje:
Ši Sutartis įsigalioja vėlesniojo iš šių pranešimų dieną ir pradedama
taikyti:
(a) Lietuvoje:
(i) mokesčiams, išskaitomiems jų susidarymo vietoje – apmokestinant
pajamas, gaunamas 2002 metų sausio pirmą dieną ar po jos;
(ii) kitiems mokesčiams – imant mokesčius už bet kuriuos finansinius
metus, prasidedančius 2002 metų sausio pirmą dieną ar po jos;
(b) Jungtinėje Karalystėje:
(i) pajamų mokesčiui ir kapitalo prieaugio pajamų mokesčiui – už bet
kuriuos apmokestinimo metus, prasidedančius 2002 metų balandžio 6
dieną ar po jos;
(ii) įmonių pajamų mokesčiui – už bet kuriuos finansinius metus,
prasidedančius 2002 metų balandžio 1 dieną ar po jos.
Šioje Sutartyje „Įsigaliojimas“ reglamentuotas 28 straipsnyje.
Atkreiptinas dėmesys, jog šio straipsnio 2 paragrafe nustatyta:
2. Ši Sutartis įsigalioja penkioliktą dieną nuo vėlesniojo iš 1 dalyje
nurodytų pranešimų gavimo dienos ir jos nuostatos pradedamos taikyti:
a) Korėjoje:
i) mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio, – apmokestinant
pajamas, gaunamas kalendorinių metų, einančių iškart po tų
metų, kuriais įsigaliojo Sutartis, sausio pirmą dieną ir po jos;
ii) kitiems mokesčiams – apmokestinant pajamas, gaunamas
kalendorinių metų, einančių iškart po tų metų, kuriais įsigaliojo
Sutartis, sausio pirmą dieną ir po jos.
b) Lietuvoje:
i) mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio, – apmokestinant
pajamas, gaunamas kalendorinių metų, einančių iškart po tų
metų, kuriais įsigaliojo Sutartis, sausio pirmą dieną ir po jos;
ii) kitiems pajamų mokesčiams už bet kuriuos fiskalinius metus,
prasidedančius kalendorinių metų, kurie eina po šios Sutarties
įsigaliojimo metų, sausio pirmą dieną ar po jos.
Šio straipsnio 2 paragrafo a ir b punktuose numatyta, nuo kada sutartis taikoma
atitinkamai Korėjoje ir Lietuvoje.Žiūrėti bendrą straipsnio „Įsigaliojimas“ 2
paragrafo a ir b punkto nuostatų komentarą.
Sutartis su Korėja įsigaliojo nuo 2007 m. liepos 14 d., o taikoma nuo 2008 m.
sausio 1 d.
Šio straipsnio 2 paragrafo a ir b punktuose numatyta kada sutarties nuostatos
pradedamos taikyti atitinkamai Lietuvoje ir Maltoje:
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Portugalija

Prancūzija

2. Sutartis įsigalioja vėlesniojo iš 1 dalyje nurodytų pranešimų gavimo
dieną, ir jos nuostatos pradedamos taikyti:
a) Lietuvoje:
(i) mokesčiams, išskaitomiems jų susidarymo vietoje – apmokestinant
pajamas, gaunamas kalendorinių metų, einančių iškart po tų metų, kuriais
įsigaliojo Sutartis, sausio pirmą dieną ar po jos,
(ii) kitiems pajamų mokesčiams – imant mokesčius už bet kuriuos
finansinius metus, prasidedančius kalendorinių metų, einančių iškart po tų
metų, kuriais įsigaliojo Sutartis, sausio pirmą dieną ar po jos;
Žiūrėti bendrą straipsnio „Įsigaliojimas“ 2 paragrafo a ir b punkto nuostatų
komentarą.
b) Maltoje:
mokesčiams už pajamas, gaunamas atitinkamai bet kuriais kalendoriniais
metais arba ataskaitiniu laikotarpiu, prasidedančiais kalendorinių metų,
einančių iškart po šios Sutarties įsigaliojimo dienos, sausio pirmą dieną ar
po jos.
Maltoje sutartis taikoma sekančių po sutarties įsigaliojimo metų sausio 1 d. ir
vėliau prasidedantiems mokestiniams laikotarpiams. Sutartis su Malta įsigaliojo
2004 m. vasario 2 d.
Atkreiptinas dėmesys, jog „Įsigaliojimas“ šioje sutartyje reglamentuotas 30
straipsnyje.
Šio straipsnio 2 paragrafo 1 ir 2 punktuose atitinkamai numatyta, kada sutarties
nuostatos pradedamos taikyti atitinkamai Portugalijoje ir Lietuvoje:
1. Portugalijoje:
a) mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio, – faktui, sąlygojančiam jų
atsiradimą, įvykusiam metų, einančių iškart po tų metų, kuriais įsigalioja
Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos;
b) kitiems mokesčiams – apmokestinant pajamas, susidarančias
fiskaliniais metais, prasidedančiais metų, einančių iškart po tų metų,
kuriais įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos.
Mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio, sutarties nuostatos taikomos
atsižvelgiant į fakto, kuris sąlygojo jų atsiradimą, įvykimo momentą. Kitiems
mokesčiams – į pajamų susidarymo momentą.
2. Lietuvoje:
a) mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio, – apmokestinant pajamas,
gaunamas kalendorinių metų, einančių iškart po tų metų, kuriais įsigalioja
Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos;
b) kitiems pajamų mokesčiams – imant mokesčius už bet kuriuos
fiskalinius metus, prasidedančius kalendorinių metų, einančių iškart po tų
metų, kuriais įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos.
Žiūrėti bendrą straipsnio „Įsigaliojimas“ 2 paragrafo a ir b punkto nuostatų
komentarą.
Šio straipsnio 2 paragrafe numatyta, kad:
Sutartis įsigalioja antrojo mėnesio, einančio iškart po tos dienos, kai
paskutinysis iš šių pranešimų buvo gautas, pirmąją dieną.
Sutartis su Prancūzija įsigaliojo 2001 m. gegužės 1 d.
Šio straipsnio 2 paragrafe taip pat numatyta, jog:
2. Sutarties nuostatos pradedamos taikyti:
a) pajamų mokesčiams, kurie išskaitomi prie šaltinio, - pajamoms,
gautoms 1997 metų sausio 1 dieną arba po jos,
b) kitiems pajamų mokesčiams - mokesčiams, kurie imami už bet
kuriuos mokestinius metus ar laikotarpį, prasidedantį nuo arba po 1997
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Singapūras

Vokietija

metų sausio 1 dienos,
c) mokesčiams, kurie nepaminėti a) ir b) punktuose - apmokestinamų
objektų apmokestinimui, atsirandančiam 1997 metų sausio 1 dieną arba po
jos.
Atkreiptinas dėmesys, kad sutartis įsigaliojo 2001 m. gegužės 1 d., o jos
nuostatos taikomos pajamoms, gautoms dar iki sutarties įsigaliojimo, t.y. nuo
1997 m. sausio 1 d.
Atkreiptinas dėmesys, jog „Įsigaliojimas“ šioje sutartyje reglamentuotas 28
straipsnyje.
Šio straipsnio 2 paragrafo a ir b punktuose numatyta, nuo kada sutartis taikoma
atitinkamai Lietuvoje ir Singapūre:
a) Lietuvoje:
i) mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio – apmokestinant pajamas,
gaunamas kalendorinių metų, einančių iškart po tų metų, kuriais įsigalioja
Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos;
ii) kitiems pajamų mokesčiams – imant mokesčius už bet kuriuos
fiskalinius metus, prasidedančius kalendorinių metų, einančių iškart po tų
metų, kuriais įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos.
Žiūrėti bendrą straipsnio „Įsigaliojimas“ 2 paragrafo a ir b punkto nuostatų
komentarą.
b) Singapūre:
mokesčiams, imamiems už bet kuriuos mokestinius metus,
prasidedančius antrų kalendorinių metų, einančių iškart po metų, kuriais
įsigalioja Sutartis, sausio pirmą dieną arba po jos.
Sutartis Singapūre taikoma mokesčiams, imamiems už bet kuriuos mokestinius
metus, kurie prasideda antrų kalendorinių metų, einančių po metų, kuriais
įsigalioja sutartis sausio 1 d. ar vėliau. Sutartis su Singapūru įsigaliojo 2004 m.
birželio 28 d., o taikoma nuo 2006 m. sausio 1 d.
Šio straipsnio 2 paragrafe nustatyta, jog sutarties nuostatos Susitariančiose
valstybėse pradedamos taikyti:
a) mokesčių, kurie išskaitomi prie šaltinio, atžvilgiu - sumoms,
sumokėtoms po 1994 metų gruodžio 31 dienos,
b) mokesčiams, kurie imami už bet kokį apmokestinimo periodą,
prasidedantį nuo arba po 1995 metų sausio 1 dienos.
Atkreiptinas dėmesys, kad sutartis įsigaliojo 1998 m. lapkričio 11 d., o jos
nuostatos taikomos pajamoms, gautoms dar iki sutarties įsigaliojimo, t.y. nuo
1995 m. sausio 1 d.

STRAIPSNIO YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Airija, Armėnija,
Austrija,
Azerbaidžanas,
Baltarusija,
Belgija, Bulgarija,
Čekija, Danija,
Estija, Graikija,
Gruzija, Islandija,
Ispanija, Italija,
Izraelis, Jungtinė

Sutarties straipsnio “Įsigaliojimas” nuostatų komentaras
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Karalystė, Kanada,
Kazachstanas,
Kinija, Korėja,
Kroatija, Latvija,
Lenkija,
Liuksemburgas,
Malta, Moldova,
Nyderlandai,
Norvegija,
Portugalija,
Prancūzija,
Rumunija,
Rusija,
Singapūras,
Slovakija,
Slovakija,
Slovėnija,
Suomija, Švedija,
Šveicarija, Turkija,
Ukraina,
Uzbekistanas,
Vengrija, Vokietija
JAV
Atkreiptinas dėmesys, kad sutartyje yra papildomas 3 paragrafas, kuriame
numatyta:
3. Penkerių metų laikotarpiu nuo šios Sutarties įsigaliojimo
Susitariančiųjų Valstybių paskirti asmenys konsultuojasi dėl Sutarties
taikymo pajamoms, gaunamoms iš naujų technologijų (tokioms kaip
išmokos, gautos už perdavimą palydovu, kabeliu, optiniu pluoštu ar
panašia technologija), įskaitant derybas dėl Sutarties papildymo
protokolu (jeigu reikia).
Sutartis su JAV įsigaliojo 1999 m. gruodžio 12 d. Numatytas 5 metų
laikotarpis baigėsi 2004 m.

