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DĖL TEISĖS AKTO PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ―
VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90
„Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių
teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių
administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ atliktus pakeitimus (toliau – Įsakymas).
Įsakymu patvirtintas naujas taisyklių priedas - pavyzdinė prašymo, kurią teikia mokesčių
mokėtojas, forma (Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui
būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio
sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių priedas).
Tai pat praplėstas mokesčių mokėtojų teiktinos informacijos mokesčių administratoriui
apie būsimąjį sandorį turinys. Pateiktame prašyme turi būti atskleistos visos apmokestinimui
reikšmingos aplinkybės ir patvirtinta, kad sandorių / ūkinių operacijų (ar jų grupių) sekos ar
sandorių / ūkinių operacijų grandinės pagrindinis ar vienas pagrindinių tikslų nėra siekti
mokestinės naudos; jei kreipiamasi dėl sandorio, turinčio tarptautinį elementą (kai viena iš
sandorio šalių yra užsienio vienetas), taip pat patvirtinti, kad sandorio pagrindinis ar vienas
pagrindinių tikslų nėra siekti mokestinės naudos dėl valstybių mokestinių skirtumų; jei kreipiasi
juridinis asmuo dėl sandorio, turinčio tarptautinį elementą (kai viena iš sandorio šalių yra
užsienio vienetas), turi būti nurodomas tiesioginis ir galutinis (angl. Ultimate Owner) šio juridinio
asmens akcininkas (-ai) ir kt.
Atlikti pakeitimai, numatantys, jog mokesčių mokėtojas privalo nedelsiant informuoti
mokesčių administratorių apie reikšmingų faktų bei aplinkybių, kurių pagrindu buvo priimtas
sprendimas, pasikeitimą, kad mokesčių administratorius galėtų įvertinti priimto sprendimo
tolesnio taikymo pagrįstumą. Taip pat atsisakyta nuostatos, kad tais atvejais, kai mokesčių
mokėtojas kreipiasi į mokesčių administratorių dėl sprendimo priėmimo nesudėtingais
klausimais, mokesčių administratorius nepriima sprendimo, o atsakymą į paklausimą pateikia
vadovaujantis Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje
taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos
teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“.
Atlikti kiti tikslinamojo pobūdžio pakeitimai.
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