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1. Projekto rengėjas. Finansų ministerija.
2. Projekto tikslas. Nutarimo projektu siūloma kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu suteikti
įgaliojimus Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento vyresniajai patarėjai Audronei Misiūnaitei
derėtis ir parafuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir San Marino Respublikos Vyriausybės sutartį dėl
pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (toliau – Sutartis).
3. Projekto esmė.
Sutartis būtų taikoma pajamų ir kapitalo mokesčiams, kuriuos ima Susitariančioji Valstybė arba jos vietos
valdžia, nesvarbu, kokiu būdu jie imami. 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, taip pat mokesčiai nuo
kapitalo vertės padidėjimo.
Sutarties projektas, suderinus jį su suinteresuotomis institucijomis, diplomatiniais kanalais 2019 metais buvo
perduotas San Marino Respublikos kompetentingiems asmenims. Atkreipiamas dėmesys, kad Sutarties
projekto derinimo metu teikta pastaba dėl Sutarties projekto atitikties 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) buvo įvertinta, ir, atsižvelgiant į tai, kad Sutarties projekto sąvokų pakeitimas yra susijęs su
nuorodomis ir į kitoje valstybėje galiojančius teisės aktus, Finansų ministerijos nuomone, ši pastaba galėtų
būti sprendžiama derybų metu.
Atkreiptinas dėmesys, kad Sutarties projekto vertimas į lietuvių kalbą yra tik preliminarus ir kol kas
neautentifikuotas. Susiderėjus dėl Sutarties nuostatų, Sutarties tekstas lietuvių kalba, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių 11 punkto nuostatomis, bus pateiktas
Vyriausybės kanceliarijai, kuri, atlikusi jo vertimo ekspertizę, patvirtins jo autentiškumą.
4. Derinimas.
Užsienio reikalų ministerija apie teigiamą sprendimą dėl Sutarties sudarymo tikslingumo informavo 2019 m.
kovo 29 d. Teisės aktų projektai be pastabų suderinti su Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų
ministerija, Susisiekimo ministerija. Teisingumo ministerijos pateikta pastaba dėl Sutarties projekto atitikties
Reglamentui (ES) 2016/679 – numatomose derybose dėl Sutarties užtikrinti, kad tarpusavio santykiuose būtų
vadovaujamasi teisiškai įpareigojančiomis nuostatomis, nustatančiomis tinkamas apsaugos priemones,
taikomas tvarkant asmens duomenis, – yra įvertinta. Į Užsienio reikalų ministerijos redakcinio pobūdžio
pastabas dėl Teisės aktų projektų atsižvelgta.
Teisės aktų projektai ir Sutarties projektas taip pat buvo derinami su visuomene paskelbiant juos Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
5. Dalykinio vertinimo išvada.
Projektą siūloma svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje pataisius projektą pagal Teisės grupės pastabą.
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