1. PMĮ 2 straipsnio 13 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas:
13. Išvestinė finansinė priemonė – finansinis instrumentas (būsimasis sandoris,
išankstinis sandoris ar kitas), kurio vertė arba kaina susijusi su prekių, kuriomis šis
instrumentas grindžiamas, verte arba kaina, taip pat finansinis instrumentas (būsimasis
sandoris, išankstinis sandoris ar kitas), kurio vertė arba kaina yra susijusi su vertybinių
popierių kaina, valiutos kursu, palūkanų norma, biržos indeksu, kreditingumo vertinimu ar
kitu kintamuoju.
Komentaras
Finansinė priemonė – kiekvienas sandoris, kuris sąlygoja vienos sandorio šalies finansinio
turto sukūrimą, o kitos sandorio šalies finansinio įsipareigojimo sukūrimą.
Išvestinė finansinė priemonė – tai finansinė priemonė:
- kurios vertė keičiasi priklausomai nuo prekių kainos, palūkanų normos, vertybinių
popierių kainos, užsienio valiutos kurso, kainos arba palūkanų normos indekso, kreditingumo
įvertinimo arba kredito indekso arba panašaus kintamojo,
- kuri nereikalauja jokių pradinių investicijų arba reikalauja nedidelių investicijų, palyginus
su kitomis sandorių rūšimis, panašiai reaguojančiomis į rinkos sąlygų pokyčius,
- pagal kurią atsiskaitymas turi būti įvykdytas ateityje.
Išvestinės finansinės priemonės pagal jų įsigijimo tikslą skirstomos į išvestines finansines
priemones, skirtas parduoti, ir išvestines finansines priemones, skirtas apsidrausti nuo galimos
rizikos.
Išvestinę finansinę priemonę priskiriant vienai ar kitai grupei (naudojama prekybos tikslais ar
kaip apsidraudimo priemonė), remiamasi 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės
priemonės“ (toliau – 26 VAS) arba tarptautinių apskaitos standartų nuostatomis. Pelno mokesčio
įstatymo nuostatų taikymo tikslais išvestinės finansinės priemonės samprata (įskaitant ir išvestines
finansines priemones, skirtas rizikai drausti) analogiška išdėstytai 26 VAS standarte arba
tarptautiniuose apskaitos standartuose.
Pagal 26-ojo VAS nuostatas išvestinės finansinės priemonės, skirtos apsidrausti nuo galimos
rizikos, vadinamos apsidraudimo priemonėmis. Įmonė išvestines finansines priemones pagal jų
įsigijimo tikslą gali priskirti apsidraudimo priemonėms ir taikyti apsidraudimo priemonių apskaitą,
kai: tarp apsidraudimo priemonės ir apdraudžiamojo objekto yra ryšys; įmonė yra patvirtinusi
apsidraudimo priemonių apskaitos politiką, kurioje nurodyta rizika, nuo kurios apsidraudžiama,
rizikos valdymo tikslas, apsidraudimo priemonių naudojimo strategija, naudojama apsidraudimo
priemonė, apdraudžiamas objektas ir apsidraudimo nuo rizikos veiksmingumo vertinimo metodika,
pagal kurią nustatomas apsidraudimo nuo rizikos veiksmingumo lygis ir įvertinama neveiksminga
dalis; galima patikimai įvertinti išvestinės finansinės priemonės apsidraudimo nuo rizikos
veiksmingumą.
Apdraudžiamasis objektas tai turtas, įsipareigojimai, tvirtas pasižadėjimas, sudarytas ar
planuojamas sandoris, kurie įmonei kelia jų tikrosios vertės pasikeitimo ar ateityje sukuriamų pinigų
srautų pasikeitimo riziką. Įmonė, įgyjanti apsidraudimo priemonę, apdraudžiamąjį objektą, tai yra
finansinį turtą ar finansinį įsipareigojimą, turi parodyti savo balanse arba turėti patikimų įrodymų,
kad planuojamas sandoris bus įvykdytas.
Visais kitais atvejais išvestinės finansinės priemonės priskiriamos finansinėms priemonėms,
kurios skirtos parduoti, nes jos įsigyjamos siekiant gauti pelno iš kainos svyravimų.
2. PMĮ 7 straipsnio 1 dalies apibendrintas paaiškinimas (komentaras) papildomas
nauju 31 punktu:
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31. Pajamų pripažinimas dėl išvestinių finansinių priemonių perleidimo, realizavimo ir
perkainojimo priklauso nuo to, ar išvestinė finansinė priemonė įsigyta rizikai drausti, ar skirta
prekybai.
Išvestinių finansinių priemonių perleidimas suprantamas kaip nuosavybės teisės į išvestinę
finansinę priemonę perdavimas (pardavimas ar kt.) kitam asmeniui.
31.1 Išvestinės finansinės priemonės, naudojamos prekybos tikslais.
Perleidus išvestines finansines priemones, įsigytas prekybos tikslais, arba įvykdžius iš
išvestinių finansinių priemonių kylančias teises ir įsipareigojimus, turto vertės padidėjimo pajamos
apskaičiuojamos PMĮ 16 str. nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į perkainojimo rezultatus (žr. PMĮ 12
str. 7 punkto ir 31 str. 15 punkto komentarą).
Prekybos tikslais naudojamų išvestinių finansinių priemonių perkainojimo (įvertinimo pagal
tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms
pajamoms (žr. PMĮ 12 str. 7 punkto komentarą).
31.2. Išvestinės finansinės priemonės, naudojamos rizikai drausti.
Išvestinių finansinių priemonių, naudojamų rizikai drausti, perkainojimo (įvertinimo pagal
tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, pajamos priskiriamos apmokestinamosioms
pajamoms.
Apsidraudimo išvestinių finansinių priemonių perkainojimo pajamos priskiriamos
apmokestinamosioms pajamoms (sąnaudos leidžiamiems atskaitymams) nepriklausomai nuo jų
priskyrimo / nepriskyrimo pajamoms (sąnaudoms) finansinėje apskaitoje (t. y. apskaitymo
perkainojimo rezervo sąskaitoje ar pelno (nuostolių) ataskaitoje) bei nuo to, kad atskirais laikotarpiais
jos netenkina kurio nors iš apsidraudimo priemonėms numatytų kriterijų.
Pasibaigus (perleidus, įvykdžius, nutraukus ar kt.) išvestinei finansinei priemonei, skirtai
rizikai drausti, turto vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos PMĮ 16 str. nustatyta tvarka,
atsižvelgiant į jų perkainojimo rezultatus, kurie buvo pripažinti apmokestinamosiomis pajamomis ar
leidžiamais atskaitymais (t. y. perkainojimo rezultatas (pajamos / sąnaudos) buvo pripažintas
įprastinės veiklos apmokestinamosiomis pajamomis ar leidžiamais atskaitymais).
3. PMĮ 12 straipsnio 7 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas:
7) pajamos dėl turto ir įsipareigojimų, išskyrus išvestinių finansinių priemonių, įsigytų
rizikai drausti, perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka;
Komentaras
1. Teisės aktų nustatyta tvarka vienetai turi teisę perkainoti turtą ir įsipareigojimus. Jei toks
turto ir įsipareigojimų perkainojimas yra atliktas turto perkainojimą reguliuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka, tai turto ir įsipareigojimų vertės padidėjimas priskiriamas neapmokestinamosioms
pajamoms, o sumažėjimas – neleidžiamiems atskaitymams.
Šio punkto nuostatos netaikomos pajamoms, susidariusioms perskaičiuojant balanse
apskaitomus užsienio valiuta denominuotus straipsnius (žr. PMĮ 7 straipsnio komentarą).
2. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyti turto ir verslo
vertinimo principai, vertės nustatymo metodai bei jų taikymas konkrečioms turtinių santykių sritims,
turto ir verslo vertinimo būdai, turto ir verslo vertintojų veikos pagrindai, teisės, pareigos bei
atsakomybė. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159
„Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Turto ir verslo vertinimo metodika.
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3. Prekybos tikslais naudojamų išvestinių finansinių priemonių perkainojimo (įvertinimo
pagal tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, pajamos priskiriamos
neapmokestinamosioms pajamoms.
Išvestinių finansinių priemonių, naudojamų rizikai drausti, perkainojimo (įvertinimo pagal
tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, pajamos priskiriamos apmokestinamosioms
pajamoms (žr. PMĮ 7 str. 1 dalies komentarą).
4. Pagal PMĮ 19 str. 3 dalį ilgalaikio turto perkainojimo rezultatų nusidėvėjimas arba
amortizacija neskaičiuojami.
4. PMĮ 31 straipsnio 1 dalies 15 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas:
15) sąnaudos dėl turto ir įsipareigojimų, išskyrus išvestinių finansinių priemonių,
įsigytų rizikai apdrausti, perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka.
Komentaras
1. Teisės aktų nustatyta tvarka vienetai turi teisę perkainoti turtą ir įsipareigojimus. Jeigu toks
turto ir įsipareigojimų perkainojimas yra atliktas turto perkainojimą reguliuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka, tai turto ir įsipareigojimų vertės padidėjimas priskiriamas neapmokestinamoms
pajamoms, o minėto turto vertės sumažėjimas – neleidžiamiems atskaitymams.
2. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyti turto ir verslo
vertinimo principai, vertės nustatymo metodai bei jų taikymas konkrečioms turtinių santykių sritims,
turto ir verslo vertinimo būdai, turto ir verslo vertintojų veikos pagrindai, teisės pareigos bei
atsakomybė. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159
„Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Turto ir verslo vertinimo metodika.
3. Prekybos tikslais naudojamų išvestinių finansinių priemonių perkainojimo (įvertinimo
pagal tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, sąnaudos priskiriamos neleidžiamiems
atskaitymams.
Išvestinių finansinių priemonių, naudojamų rizikai drausti, perkainojimo (įvertinimo pagal
tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, sąnaudos priskiriamos leidžiamiems
atskaitymams.
5.
punktu:

PMĮ 30 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas 11

1.1 Šios dalies nuostatos taikomos ir apskaičiuojant bei perkeliant nuostolius, patirtus dėl
išvestinių finansinių priemonių perleidimo (t. y. pardavimo ar kitokio perleidimo kito asmens
nuosavybėn iki šių finansinių priemonių pabaigos).
Nuostoliai, patirti dėl išvestinių finansinių priemonių realizavimo (įvykdžius iš išvestinių
finansinių priemonių kylančias teises ir įsipareigojimus), apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną,
priskiriami to mokestinio laikotarpio įprastinės veiklos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
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