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1. Dokumento aprašomoji dalis
Dokumento rūšis:
- Komentaras;
Mokestis:
- Gyventojų pajamų mokestis;
Mokestinė procedūra:
- Mokesčių apskaičiavimas;
Mokesčių mokėtojų grupės:
- Kitos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės;
- Nuolatiniai Lietuvos gyventojai;

2. Dokumento pagrindinė dalis
1. Papildomas pavyzdžiu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085)
komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 2 straipsnio 14 d. 7 punkto komentaro 1 punktas ir išdėstomas taip:
Komentaras
1. Gyventojo (vieneto dalyvio) turimas vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais keičiant į kito vieneto akcijas (dalis,
pajus), gautas turto vertės skirtumas nelaikomas gyventojo (vieneto dalyvio) pajamomis, t.y. nėra gyventojų pajamų
mokesčio objektu, kai šis skirtumas susidaro:
- dėl vykdomų operacijų vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 41 str. 2 dalyje ( žr. PMĮ 41 str. 2 dalies komentarą) ir
- šie vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejai įvyksta tarp PMĮ 41 str. 1 d. 2 punkte nustatytų Lietuvos vienetų ir
užsienio vienetų (žr. PMĮ 41 str. 1 d. 2 punkto komentarą).
Pavyzdys
Gyventojui A priklauso po 100 proc. dviejų Lietuvos įmonių akcijų, kurios visos buvo įsigytos už 20 000 Lt, o
jų rinkos kaina šiuo metu - 50 000 Lt. Šis gyventojas taip pat turi Jungtinės Karalystės ribotos atsakomybės įmonės,
atitinkančios PMĮ 41 str. 1 d. 2 p. kriterijus, akcijų. Jungtinės Karalystės įmonė, siekdama kontroliuoti minėtas
Lietuvos įmones, PMĮ 41 str. 2 d. 7 punkte nustatytu akcijų keitimo būdu perima iš šio gyventojo visas jo valdomas
minėtų Lietuvos įmonių akcijas, o gyventojas vietoj šių akcijų mainais gauna naujai išleidžiamas šios Jungtinės
Karalystės įmonės akcijas. Naujai išleidžiamų akcijų rinkos vertė atitinka įgyjamų akcijų rinkos vertę, todėl kainų
skirtumas pinigais nebus mokamas.
Pateiktu atveju gyventojo A perleidžiamų Lietuvos įmonių akcijų įsigijimo kainos ir jo mainais gaunamų Jungtinės
Karalystės įmonės akcijų rinkos kainos skirtumas mainų momentu nelaikomas šio gyventojo pajamomis ir nėra
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pajamų mokesčio objektas.
2. Papildomas pavyzdžiu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085) 2
straipsnio 14 d. 8 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 1 punktas ir išdėstomas taip:
Komentaras
1. Gyventojo (vieneto dalyvio) turimas vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais keičiant į kito vieneto akcijas (dalis,
pajus), gautas turto vertės skirtumas nelaikomas gyventojo (vieneto dalyvio) pajamomis, t.y. nėra gyventojų pajamų
mokesčio objektu, kai šis skirtumas susidaro:
- dėl vykdomų operacijų vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 41 str. 2 dalyje (žr. PMĮ 41 str. 2 dalies komentarą) ir
- šie vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejai įvyksta tarp PMĮ 41 str. 1 d. 1 punkte nustatytų Lietuvos vienetų
(žr. PMĮ 41 str. 1 d. 1 punkto komentarą) .
Pavyzdys
UAB „X“, siekdama visiškai kontroliuoti UAB „Z“, PMĮ 41 str. 2 d. 7 punkte nustatytu akcijų keitimo būdu
perima iš savo vienintelių akcininkų gyventojų A ir B 85, 06 proc. UAB „Z“ akcijų (iš gyventojo A – 44,67 proc.,
kurias šis buvo įsigijęs už 12 000 Lt ir gyventojo B – 40,39 proc., šio įsigytas už 10 000 Lt), gyventojams A ir B vietoj
perleidžiamų UAB „Z“ akcijų mainais suteikdama po atitinkamą dalį naujai išleidžiamų UAB „X“ akcijų, kurių
bendra vertė 25 000 Lt.
Pateiktu atveju gyventojų A ir B perleidžiamų UAB „Z“ akcijų įsigijimo kainų ir jų mainais gaunamų UAB „X“
akcijų rinkos kainų skirtumas mainų momentu nelaikomas šių gyventojų pajamomis ir nėra pajamų mokesčio
objektas.

Nuorodos:
Į teisės aktus:

- LR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
- LR PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
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