Aktuali informacija tarpininkams ir suinteresuotiems mokesčių mokėtojams,
susijusi su BREXIT ir DAC6 taikymu
2020 m. gruodžio 31 d. baigėsi Jungtinės Karalystės (toliau — JK) išstojimo iš
Europos Sąjungos (toliau — ES) pereinamasis laikotarpis, todėl JK tampa trečiąja
šalimi, kurios teritorijoje nebetaikoma ES teisė, atitinkamai ir 2018 m. gegužės 25
d. Tarybos direktyvos (ES) 2018/822, kuria dėl privalomų automatinių
apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais
susitarimais, mainų iš dalies keista Direktyva 2011/16/ES, nuostatos,
reglamentuojančios tarpininkų ir suinteresuotų mokesčių mokėtojų pareigą teikti
informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus (DAC6).
VMI prie FM, informuoja, kad Lietuvos tarpininkai ir (ar) suinteresuoti
mokesčių mokėtojai, nuo 2021 m. sausio 1 d. rengę, siūlę, įgyvendinę ir (ar)
kitaip dalyvavę tarpvalstybiniame susitarime, susijusiame su JK jurisdikcija,
visais atvejais turės apie tokį susitarimą pranešti Lietuvos mokesčių
administratoriui, vadovaudamiesi tvarka, nustatyta Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr.
VA-109 (keista 2020 m. liepos 30 d. Įsakymu Nr. VA-59) patvirtintose Taisyklėse1.
Pirmieji pranešimai apie nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir
nuo 2021 m. sausio 1 d. sudarytus praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, susijusius
su JK jurisdikcija, Lietuvos mokesčių administratoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip
iki 2021 m. sausio 30 d.
Atkreipiame dėmesį, kad tarpininkams ir suinteresuotiems mokesčių
mokėtojams pranešimo pateikimo prievolė Lietuvoje kyla ir dėl informacijos apie
retrospektyvius tarpvalstybinius susitarimus (kurių įgyvendinimo atžvilgiu pirmųjų
veiksmų imtasi nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2020 m. birželio 30 d.), jei jie susiję
su JK jurisdikcija. Nurodyta informacija mokesčių administratoriui turi būti pateikta
ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 28 d.

1 2019 m. gruodžio 20 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos Viršininko įsakymu Nr. VA-109 patvirtintų Taisyklių „Dėl privalomų automatinių
apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų
įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo“
patvirtinimo.

