2 straipsnis
MOKESČIAI, KURIEMS TAIKOMA SUTARTIS
Bendras komentaras
Šiame straipsnyje apibrėžiami mokesčiai, kuriems taikoma Sutartis.
Straipsnyje identifikuojami Sutarties sudarymo metu Susitariančiose valstybėse imami mokesčiai ir
nustatoma, kokiems Susitariančiose valstybėse po Sutarties pasirašymo pradėtiems imti mokesčiams bus
taikoma Sutartis. Tuo tikslu išvardijami Sutarties sudarymo metu esantys Susitariančių valstybių
mokesčiai, kurie yra įtraukti į Sutartis ir numatoma, kad Sutartis bus taikoma vėliau pradėtiems rinkti
panašiems mokesčiams, kartu nustatant įsipareigojimas informuoti apie žymius pasikeitimus vidaus
mokesčių sistemose. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienos Susitariančios valstybės vidaus mokesčių teisė
gali būti skirtinga, mokesčių identifikavimas ir informacijos pateikimas užtikrina aiškesnį Sutarties
nuostatų pritaikymą.
1.
Ši Sutartis taikoma pajamų ir kapitalo mokesčiams, kuriuos ima Susitariančioji Valstybė
arba jos vietos valdžia, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jie imami.
Komentaras
1. Sutarties nuostatos taikomos:
- pajamų mokesčiams ir
- kapitalo mokesčiams.
2. Nustatant mokesčius, kuriems taikoma Sutartis, neatsižvelgiama į tai, kokia valdžios institucija –
Susitariančioji valstybė ar vietos valdžia – šiuos mokesčius ima (nustato), ar į tai, kokiu būdu
(išskaičiuojant ar sumokant) jie imami.
1 PARAGRAFO YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Armėnija, Bulgarija,
Estija (taikoma po 2006
01 01), Graikija, Izraelis,
Kanada, Kazachstanas,
Kinija, Liuksemburgas,
Prancūzija, Rusija,
Uzbekistanas, Vengrija
Airija

Austrija, Ispanija,
Korėja, Moldova,
Nyderlandai, Rusija,
Slovakija, Slovėnija,
Šveicarija, Ukraina

Sutarties straipsnio „Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo
nuostatų komentaras
Žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis“ 1
paragrafo komentarą.

Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų
mokesčiams, kuriuos ima Susitariančioji Valstybė arba jos vietos
valdžia, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jie imami.
Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nurodoma, kad Sutarties nuostatos
taikomos pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų mokesčiams. Atkreiptinas
dėmesys, kad sutartis netaikoma kapitalo mokesčiams.
Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.
Sutarčių 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų ir kapitalo mokesčiams, kuriuos ima
Susitariančioji Valstybė arba jos politiniai padaliniai ar vietos valdžia,
nesvarbu, kokiu būdu jie imami.
Sutarčių 2 straipsnio 1 dalyje išskiriami papildomi subjektai, kurių
imamiems mokesčiams taikoma sutartis – tai politiniai Susitariančios
valstybės padaliniai.

Azerbaidžanas, Čekija,
Estija (taikoma iki 2006
01 01), Latvija, Lenkija,
Rumunija

Baltarusija, Kroatija,
Malta, Singapūras,
Turkija

Belgija

Danija, Islandija, JAV,
Norvegija, Suomija,
Švedija
Gruzija, Italija

Jungtinė Karalystė

Portugalija

Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.
Sutarčių 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų ir kapitalo mokesčiams, kuriuos ima
Susitariančioji Valstybė arba jos administraciniai - teritoriniai
padaliniai ar vietos valdžia, nesvarbu, kokiu būdu jie imami.
Sutarčių 2 straipsnio 1 dalyje išskiriami papildomi subjektai, kurių
imamiems mokesčiams taikoma sutartis – tai administraciniai teritoriniai
padaliniai
Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.
Sutarčių 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų mokesčiams, kuriuos ima Susitariančioji
Valstybė arba jos vietos valdžia, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jie
imami.
Skirtingai nei sutartys su kitomis valstybėmis, kurios taikomos pajamų ir
kapitalo mokesčiams, sutartys su šiomis valstybėmis taikomos tik pajamų
mokesčiams.
Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.
Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų mokesčiams, kuriuos ima Susitariančioji
Valstybė arba jos politinis padalinys ar vietos valdžia, nepriklausomai
nuo to, kokiu būdu jie imami.
Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nurodoma, kad Sutarties nuostatos
taikomos tik pajamų mokesčiams. Taip pat išskiriami papildomi subjektai,
kurių imamiems mokesčiams taikoma sutartis – tai politiniai Susitariančios
valstybės padaliniai.
Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.
1 paragrafo nėra
Sutarčių 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų ir kapitalo mokesčiams, kuriuos ima
Susitariančioji Valstybė arba jos politiniai - administraciniai padaliniai
ar vietos valdžia, nesvarbu, kokiu būdu jie imami.
Šių sutarčių 2 straipsnio 1 paragrafe išskiriami papildomi subjektai, kurių
imamiems mokesčiams taikoma sutartis – tai politiniai - administraciniai
padaliniai.
Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.
Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų
mokesčiams, kuriuos ima Susitariančioji Valstybė arba jos politinis
padalinys ar vietos valdžia, nesvarbu, kokiu būdu jie imami.
Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nurodoma, kad Sutarties nuostatos
taikomos pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų mokesčiams. Atkreiptinas
dėmesys, kad sutartis netaikoma kapitalo mokesčiams. Taip pat išskiriami
papildomi subjektai, kurių imamiems mokesčiams taikoma sutartis – tai
politiniai Susitariančiosios valstybės padaliniai.
Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.
Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų mokesčiams, kuriuos ima Susitariančioji
Valstybė arba jos politinis ar administracinis padalinys, arba vietos

valdžia, nesvarbu, kokiu būdu jie imami.
Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nurodoma, kad Sutarties nuostatos
taikomos tik pajamų mokesčiams. Taip pat išskiriami papildomi subjektai,
kurių imamiems mokesčiams taikoma sutartis – tai politiniai administraciniai padaliniai.
Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.
Sutarties 2 straipsnio 1 paragrafe nustatyta:
Ši Sutartis taikoma pajamų ir kapitalo mokesčiams, kuriuos ima
Susitariančioji Valstybė, jos žemė ar politinis padalinys arba vietos
valdžia nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jie imami.
Sutarties 2 straipsnio 1 dalyje išskiriami papildomi subjektai, kurių
imamiems mokesčiams taikoma sutartis – tai žemės.
Dėl kitų 1 paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 1 paragrafo komentarą.

Vokietija

2.
Pajamų ir kapitalo mokesčiais laikomi visi mokesčiai, kurie imami nuo visų pajamų, viso
kapitalo arba nuo pajamų ar kapitalo dalies, įskaitant mokesčius nuo turto vertės padidėjimo
pajamų, gaunamų iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto perleidimo, taip pat mokesčius nuo
kapitalo vertės padidėjimo.
Komentaras
1.Šiame paragrafe patiekiamas pajamų ir kapitalo mokesčių apibrėžimas. Tokie mokesčiai apima:
- mokesčius nuo visų pajamų ar jų dalies;
- mokesčius nuo viso kapitalo ar jo dalies;
- mokesčius nuo turto vertės padidėjimo pajamų, gaunamų už kilnojamojo ar
nekilnojamojo turto perleidimą;
- mokesčius nuo kapitalo vertės padidėjimo.
2. Kiekviena apmokestinimo teises turinti Susitariančioji valstybė gali taikyti vidaus teisės aktuose
nustatytus ir su šiais mokesčiais susijusius mokėjimus (pvz., baudas, delspinigius). Tačiau ar nustatytos
baudos, delspinigiai bus traktuojami kaip mokesčiai, kuriems taikoma Sutartis, sprendžia kiekviena
Susitariančioji valstybė.
2 PARAGRAFO YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė
Armėnija, Austrija,
Bulgarija, Čekija, Estija
(taikoma iki 2006 01 01),
Estija (taikoma po 2006 01
01), Graikija, Gruzija,
Ispanija, Italija, Izraelis,
Kanada, Kazachstanas,
Kinija, Latvija, Lenkija,
Liuksemburgas, Moldova,
Nyderlandai, Prancūzija,
Rumunija, Rusija,
Šveicarija, Ukraina,
Uzbekistanas, Vengrija,
Vokietija
Airija, Jungtinė Karalystė

Sutarties straipsnio „Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis“ 2
paragrafo nuostatų komentaras
Žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis“ 2
paragrafo komentarą.

Sutarties 2 straipsnio 2 paragrafe nustatyta:
Pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų mokesčiais laikomi visi
mokesčiai, kurie imami nuo visų pajamų arba nuo pajamų dalies,

Azerbaidžanas

Baltarusija, Kroatija,
Malta, Singapūras, Turkija

Belgija, Portugalija

Danija, Islandija, JAV,
Norvegija, Suomija,

įskaitant mokesčius nuo prieaugio pajamų, gaunamų iš kilnojamojo
ar nekilnojamojo turto perleidimo.
Sutarties nuostatos taikomos tokiems mokesčiams:
- pajamų ar jų dalies mokesčiams;
- kapitalo prieaugio pajamų ar jų dalies mokesčiams;
- mokesčiams nuo turto vertės padidėjimo pajamų, gaunamų
iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto perleidimo.
Įsidėmėtina, kad Sutarties nuostatos netaikomos kapitalo mokesčiams.
Sutarties 2 straipsnio 2 paragrafe nustatyta:
Pajamų ir kapitalo mokesčiais laikomi visi mokesčiai, kurie imami
nuo visų pajamų, viso kapitalo arba nuo pajamų arba kapitalo dalies,
įskaitant mokesčius nuo turto vertės padidėjimo pajamų, gaunamų iš
kilnojamojo arba nekilnojamojo turto perleidimo, mokesčiai nuo
visų įmonių mokamų algų arba darbo užmokesčio sumų, taip pat
mokesčiai nuo kapitalo vertės padidėjimo.
Šioje sutartyje papildomai išskirta, kad pajamų mokesčiams
priskiriami mokesčiai nuo visų įmonių mokamų algų ir darbo užmokesčio
sumų.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos ir Azerbaidžano sutarties dėl
pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių
slėpimo prevencijos protokolo nuostatas:
Susitariama, kad socialinio draudimo mokesčiai arba bet kokie
kiti panašūs mokesčiai pajamų mokesčiais nelaikomi.
Dėl kitų šio paragrafo nuostatų žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai,
kuriems taikoma sutartis“ 2 paragrafo komentarą.
Sutarties 2 straipsnio 2 paragrafe nustatyta:
Pajamų mokesčiais laikomi visi mokesčiai, kurie imami nuo visų
pajamų arba nuo pajamų dalies, įskaitant mokesčius nuo prieaugio
pajamų, gaunamų iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto perleidimo.
Atsižvelgiant į tai, kad sutartys su šiomis valstybėmis taikomos tik
pajamų mokesčiams, šioje dalyje nurodoma tik tai, kokie mokesčiai
laikomi pajamų mokesčiais. Tai:
- pajamų ar jų dalies mokesčiams;
- mokesčiams nuo turto vertės padidėjimo pajamų, gaunamų
iš už turto perleidimą.
Sutarties 2 straipsnio 2 paragrafe nustatyta:
Pajamų mokesčiais laikomi visi mokesčiai, kurie imami nuo visų
pajamų arba nuo pajamų dalies, įskaitant mokesčius nuo prieaugio
pajamų, gaunamų iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto perleidimo,
taip pat mokesčius nuo kapitalo vertės padidėjimo.
Atsižvelgiant į tai, kad sutartys su šiomis valstybėmis taikomos tik
pajamų mokesčiams, šioje dalyje nurodoma tik tai, kokie mokesčiai
laikomi pajamų mokesčiais. Tai:
- pajamų ar jų dalies mokesčiams;
- mokesčiams nuo turto vertės padidėjimo pajamų, gaunamų
iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto perleidimo;
- mokesčiams nuo kapitalo vertės padidėjimo.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos ir Portugalijos sutarties dėl
pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių
slėpimo prevencijos protokolo nuostatas dėl 2 straipsnio 2 paragrafo:
Susitarta, kad mokesčiai nuo įmonių mokamų darbo užmokesčio
ir algų bendrųjų sumų taip pat laikomi pajamų mokesčiais, tačiau
socialinio draudimo mokesčiai ar kitos panašios rinkliavos pajamų
mokesčiais nelaikomi.
2 paragrafo nėra

Švedija
Ispanija

Slovakija, Slovėnija

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos ir Ispanijos sutarties dėl
pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių
slėpimo prevencijos protokolo nuostatas dėl 2 straipsnio 2 paragrafo:
Susitariama, kad pajamų mokesčiais taip pat laikomi tie
mokesčiai, kurie yra taikomi visai įmonių mokamų algų arba darbo
užmokesčio sumai, tačiau socialinio draudimo mokesčiai arba bet
kokie kiti panašūs mokesčiai pajamų mokesčiais nelaikomi.
Sutarties 2 straipsnio 2 paragrafe nustatyta:
Pajamų mokesčiais laikomi visi mokesčiai, kurie imami nuo
pajamų ir kapitalo, visų pajamų, viso kapitalo ar nuo pajamų ar
kapitalo dalies, įskaitant mokesčius nuo prieaugio pajamų, gaunamų
iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto perleidimo.
Sutarties nuostatos taikomos tokiems mokesčiams:
- pajamų ar jų dalies mokesčiams;
- kapitalo pajamų ar jų dalies mokesčiams;
- mokesčiams nuo turto vertės padidėjimo pajamų, gaunamų
iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto perleidimo.
Taigi šioje sutartyje nenurodoma, kad pajamų mokesčiams priskirtini
mokesčiai nuo kapitalo vertės padidėjimo.

3. Šiuo metu galiojantys mokesčiai, kuriems taikoma Sutartis, yra būtent šie:
a)
Lietuvoje:
(i) pelno mokestis,
(ii) pajamų mokestis,
(iii) nekilnojamojo turto mokestis.
(toliau vadinama "Lietuvos mokestis");
b)

..............:
(toliau vadinami ".............. mokesčiu").

Komentaras
1. Šiame paragrafe identifikuojami Sutarties sudarymo momentu Susitariančiosiose valstybėse
imami mokesčiai, kuriems taikomos Sutarties nuostatos.
2. Šiuo metu Sutarties nuostatos taikomos tokiems Lietuvoje imamiems mokesčiams: pelno
mokesčiui, pajamų mokesčiui, nekilnojamojo turto mokesčiui. Nors iki šių mokesčių įvedimo sudarytose
Sutartyse buvo nurodyti anksčiau Lietuvoje taikyti mokesčiai (juridinių asmenų pelno mokestis, fizinių
asmenų pajamų mokestis, palūkanos už valstybinio kapitalo naudojimą), tačiau vadovaujantis Sutarties
2 straipsnio 4 paragrafo nuostatomis, tų Sutarčių nuostatos taikomos šiuo metu galiojantiems minėtiems
mokesčiams.
3. Sutarčių 2 straipsnio 3 paragrafe prie Lietuvoje esančių mokesčių, kuriems taikoma Sutartis,
nekilnojamojo turto mokestis nurodomas tik tuo atveju, jei 2 straipsnio 1 paragrafo nuostatose
įtvirtinama, kad Sutartis taikoma ir kapitalo mokesčiams.
4. 3 paragrafe taip pat pateikiamas mokesčių, galiojusių kitoje susitariančioje valstybėje sutarties
pasirašymo dieną, sąrašas (žr. Sutarčių 2 straipsnio 3 paragrafo nuostatas).
4.
Sutartis taip pat taikoma bet kokiems identiškiems arba iš esmės panašiems mokesčiams,
pradėtiems imti po Sutarties pasirašymo dienos ir imamiems kartu su dabar esančiais mokesčiais
arba vietoje jų. Susitariančiųjų Valstybių kompetentingi asmenys praneša vieni kitiems apie bet
kokius žymius pakeitimus atitinkamuose jų mokesčių įstatymuose.
Komentaras

1. Kadangi 3 paragrafe pateiktas mokesčių sąrašas po Sutarties pasirašymo gali keistis, 4
paragrafe įtvirtinama nuostata, kad Sutartis taip pat bus taikoma ir kitiems identiškiems ar iš esmės
panašiems mokesčiams, kurie atsiras Susitariančiose valstybėse po Sutarties pasirašymo dienos.
2. Susitariančių valstybių kompetentingi asmenys įpareigojami informuoti vieni kitus apie
žymius pasikeitimus mokesčių įstatymuose. Susitariančios valstybės taip pat skatinamos keistis
informacija apie naujas mokestines taisykles, svarbius teisminius sprendimus ir pateikti kitą, su Sutartyje
nurodytais mokesčiais susijusią, svarbią informaciją.
4 PARAGRAFO YPATUMAI PAGAL ATSKIRAS VALSTYBES
Valstybė

Sutarties straipsnio „Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis“ 4 paragrafo
nuostatų komentaras
Žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis“ 4
paragrafo komentarą.

Airija, Armėnija,
Austrija,
Azerbaidžanas,
Baltarusija, Belgija,
Bulgarija, Čekija,
Danija, Didžioji
Britanija ir Š. Airija,
Estija (taikoma iki 2006
01 01), Estija (taikoma
po 2006 01 01),
Graikija, Gruzija,
Ispanija, Italija, Izraelis,
Kanada, Kazachstanas,
Kinija, Kroatija,
Latvija, Lenkija,
Liuksemburgas, Malta,
Moldova, Nyderlandai,
Norvegija, Portugalija,
Prancūzija, Rumunija,
Rusija, Singapūras,
Slovakija, Slovėnija,
Suomija, Švedija,
Šveicarija, Turkija,
Ukraina, Uzbekistanas,
Vengrija, Vokietija
Danija, Islandija,
Sutarčių 2 straipsnio 4 paragrafo nuostatos šiose Sutartyse yra įtvirtintos
Norvegija, Suomija,
3 paragrafe.
Švedija
Sutartis taip pat taikoma bet kokiems mokesčiams, identiškiems
arba iš esmės panašiems į tuos, kurie minimi ar nurodyti 1 ir 2
paragrafuose, pradėtiems imti po Sutarties pasirašymo dienos ir
imamiems kartu su tais mokesčiais, kuriems, remiantis tais
paragrafais, taikoma Sutartis, arba vietoje jų. Susitariančiųjų
Valstybių kompetentingi asmenys praneša vieni kitiems apie bet kokius
žymius pakeitimus atitinkamuose jų mokesčių įstatymuose.
Žiūrėti bendrą straipsnio „Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis“ 4
paragrafo komentarą.
Sutarčių 2 straipsnio 2 paragrafe nustatyta:
Jeigu po Sutarties pasirašymo dienos Susitariančiojoje Valstybėje
įvedamas naujas pajamų ar kapitalo mokestis, Sutartis tokiam
mokesčiui taip pat taikoma. Susitariančiųjų Valstybių kompetentingi
asmenys abipusiu susitarimu nusprendžia, ar kurioje nors
Susitariančiojoje Valstybėje įvestas mokestis yra toks, kokiam,
remiantis ankstesniu sakiniu, taikoma Sutartis.

Ispanija

JAV

Korėja

Šveicarija

2 straipsnio 2 paragrafe įtvirtinama, kad po Sutarties pasirašymo dienos
Sutarties šalyje įvedus naujus pajamų ar kapitalo mokesčius, Susitariančių
šalių kompetentingi asmenys abipusiu susitarimu nusprendžia, ar Sutarties
nuostatos taikomos tokiam naujam mokesčiui.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos ir Ispanijos sutarties dėl pajamų
bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo
prevencijos protokolo nuostatas dėl 2 straipsnio 4 paragrafo:
Susitariama, kad Lietuvoje įvedus vietos mokestį Sutarties nuostatos
bus taikomos ir tokiam mokesčiui.
Sutarties 2 straipsnio 4 paragrafo nuostatos šioje Sutartyje yra įtvirtintos
2 paragrafe:
Sutartis taip pat taikoma bet kokiems identiškiems arba iš esmės
panašiems mokesčiams, pradėtiems imti po Sutarties pasirašymo
dienos ir imamiems kartu su dabar esančiais mokesčiais arba vietoj jų.
Susitariančiųjų Valstybių kompetentingi asmenys praneša vieni
kitiems apie bet kokius svarbesnius pakeitimus atitinkamuose jų
mokesčių įstatymuose ar kituose įstatymuose, liečiančiuose Sutartyje
numatytus jų įsipareigojimus, ir apie bet kokią oficialiai publikuotą
medžiagą apie Sutarties taikymą, įskaitant išaiškinimus, nurodymus,
taisykles ar teisminius sprendimus.
Nurodoma, kad kompetentingi asmenys turi pateikti informaciją ne tik
apie svarbius pasikeitimus Susitariančių valstybių mokesčių įstatymuose,
bet ir apie pasikeitimus kituose įstatymuose, kurie susiję su Sutartyje
nustatytais įsipareigojimais, taip pat apie oficialiai publikuotą medžiagą
apie Sutarties taikymą, įskaitant išaiškinimus, nurodymus, taisykles ar
teisminius sprendimus.
Sutarties 2 straipsnio 4 paragrafe nustatyta:
Sutartis taip pat taikoma bet kokiems identiškiems arba iš esmės
panašiems mokesčiams, pradėtiems imti po Sutarties pasirašymo
dienos papildomai ar vietoj buvusių mokesčių. Susitariančiųjų
Valstybių kompetentingi asmenys vieni kitiems praneša apie bet kokius
reikšmingus jų atitinkamų mokesčių įstatymų pakeitimus per
priimtiną laikotarpį nuo tokių pakeitimų atsiradimo.
Nurodoma, kad valstybių kompetentingi asmenys įsipareigoja pranešti
apie reikšmingus mokesčių įstatymų pakeitimus per priimtiną laikotarpį,
t.y. per tokį objektyviai protingą laiko tarpą, kuris nesutrikdytų ir užtikrintų
efektyvų ir savalaikį dvigubo apmokestinimo panaikinimą.
Sutarties 2 straipsnyje įtvirtintas 5 paragrafas:
Ši Sutartis netaikoma mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio nuo
azartinių lošimų ir loterijos laimėjimų.
2 paragrafe įtvirtinama Sutarties taikymo išimtis – Sutarties nuostatos
netaikomos mokesčiams, išskaitomiems prie šaltinio nuo azartinių lošimų ir
loterijos laimėjimų.

