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TURKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 
IR 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 

SUT ARTIŞ 

DEL PAJAMy DVIGUBO APMOKESTINIMO 
IR FISKALINIIJ PAZEIDIMV ISVENGIMO 

Turkijos Respublikos Vyriausybes ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes, 

siekdamos sudaryti Sutart[ del pajamıj dvigubo apmokestinimo ir fiskaliniıj 
pazeidimii isvengimo, 

susitare: 
1 straipsnis 

ASMENYS, KURIEMS TAİKOMA SUTARTİS 

Si Sutartis taikoma asmenims, kurie yra vienos arba abiejrç Susitariaaöiıyıj 
Valstybiıı rezidentai. 

2 straipsnis 

M O K E S C I A I , K U R I E M S T A İ K O M A S U T A R T İ S 

1. Si Sutartis taikoma pajamıj mokesciams, kuriuos ima Susitarianöioji Valstybe 
arba jos vietos valdüa, nepriklausomai nuo to, kokiu büdu j ie imami. 

2. Pajami} mokesciais laikomi visi mokesciai, kurie imami nuo visi} pajamıj arba 
nuo pajamıj dalies, (skaitant mokescius nuo prieaugio pajamıj gaunannj i î 
künojamojo ar nekilnojamojo turto perleidimo. 

3. Dabar esantys mokesöiai, kuriems taikoma Sutartis, yra bütent sie: 

a) Lietuvoje: 

(i) juridiniii asmenıı pelno mokestis, 
(ii) fiziniıt asmemt pajamrç mokestis, 
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(toliau vadinami "Lietuvos mokesSiu"); 

b) Turkijoje: 

(i) pajamıı mokestis (Gelir Vergisi), 
(ii) korporacijn mokestis (Kurumlar Vergisi), 
(iii) rinkliava, imama nuo pajamıı mokescio ir nuo korporacijıj 

mokesĞio (Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi üzerinden alinan 
fon payi) 

(toliau vadinami "Tuıkijos mokesiiu"). 

4. Sutartis taip pat taikoma bet kokiems identiSkiems arba iâ esmes panaliems 
mokesöiams, pradetiems imti po Sutarties pasiraSymo dienos ir imamiems kartu su 
dabar esamais mokesĞiais arba vietoje ji}. Susitarianciıyn Valstybiıj kompetentingi 
asmenys praneSa vieni Ititiems apie bet kokius svarbius pakeitimus atitinkamuose jıj 
mokes£iq istatymuose. 

3 straipsnis 

B E N D R O S DEFTNICIJOS 

1. Sios Sutarties tikslams, jeigu kontekstas nereikalauja kitaip: 

a) s^voka "Lietuva" reiskia Lietuvos Respublik^ o vartojant 
geografine prasme - Lietuvos Respublikos teritorijş. ir bet kok; kit^ su 
Lietuvos Respublikos teritorine jöra besiribojanti plot% kuriame 
Lietuva pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir tarptautinç teisç gali 
naudotis teisemis i jûros dugn^ ir jos nuogulas bei j n gamtimus 
iâteklius; 

b) s^voka "Turkija" reiskia Tuıkijos teritorij^, teritorinç jürç, taip pat 
jûros plotus, kuriuose ji pagal tarptautinç teisç turi jurisidikcij^ ar 
suverenias teises tirti, eksploatuoti ir saugoti gamtinius isteklius; 

c) s^vokos "Susitariancioji Valstybe" ir "kita Susitarianöioji Valstybe" 
reiskia Lietuv^ aıba Turkija kaip to reikalauja kontekstas; 

d) s^voka "asmuo" apima fizini asmeni kompanij^ ir bet koki^ kit^ 
asmenu organizacij^; 

e) s^voka "kompanija" reiskia bet koki^ korporacinç organizacij^ arba 
bet koki vienet% kuris mokesciıı tikslams laikomas korporacine 
organizacija; 

f) s^vokos "Susitarianciosios Valstybes jmone" ir "kitos 
Susitarianciosios Valstybes imone" atitinkamai reilkia ynonç, kuri^ 
organizuoja Susitarianciosios Valstybes rezidentas, ir jmonç, kuri^ 
organizuoja kitos Susitarianciosios Valstybes rezidentas; 
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g) s^voka "tarptautimai pervezimai" reiSlria bet kokius perveSmus jûnj 
laivu ar orlaiviu, kuriuos vykdo Susitarianciosios Valstybes jmone, 
iâskyrus atvejus, kai jürrç laivas ar orlaivis kursuoja tiktai tarp vietoviifc 
esanöiıj kitoje Susitarianöiojoje Valstybeje; 

h) s^voka "kompetentingas asmuo" reiîkia: 

(i) Lietuvoje - finans^ ministry arba jo jgaliot^ atstov^, 
(ii) Turkijoje - finanse ministry arba jo jgaliot^ r.tstov^ 

i) s^voka "nacionalas" rciskia bet koki fi?in( asmeni, turinti 
Susitarianciosios Valstybes pilietybç, ir bet kolq juridini asmenj, 
bendrij^ asociacij^ ar kit^ vienet^, tolq savo status^ igijusius pagal 
SusitarianĞiojoje Valstybeje galiojancius istatymus. 

2. Susitarianciajai Valstybei bet kuriuo metu taikant Sutarti bet kökia joje 
neapibrezta s^voka, je igu kontekstas nereikalauja kitaip, turi toki^ reikimç, koki^ j i 
tuo metu turi pagal tos Valstybes istatymus mokesci ı t kuriems taikoma Sutartis, 
tikslams; bet kokia re ikime, nustatyta taikomuose tos Valstybes mokesciij 
İstatymuose, turi prioritet^ prieS reikâmç, kuri siai s^vokai suteikiama pagal kitus tos 
Valstybes istatymus. 

4 straipsnis 

REZIDENTAS 

1. Sios Sutarties tikslams s^voka "Susitarianciosios Valstybes rezidentas" 
reiSkia bet kolq asmenj, kuris pagal tos Valstybes istatymus apmokestinamas joje jo 
nuolatines gyvenamosios vietos, buvimo vietos, pagrindines juridines buveines 
vietos, vadovybes buvimo vietos, inkorporacijos vietos arba bet kokio kito panalaus 
pozymio pagrindu, ir taip pat apima t^ Valstybç ir bet koki^ jos vietos valdü% 
TaĞiau Si s^voka neapima jokio asmens, kuris toje Valstybeje apmokestinamas tik 
todel, kad toje Valstybeje turi pajamrç Saltrnj. 

2. Jeigu pagal 1 paragrafo nuostatas fizinis asmuo yra abiejrç SusitarianCnyi} 
Valstybiıj rezidentas, j o statusas apibreziamas taip: 

a) jis laikomas rezidentu tik tos Valstybes, kurioje j is savo dispozicijoje 
turi pastovi^ g y v e n a m ^ viet^; je igu jis- savo dispozicijoje turi 
pastovi^ gyvenam^j^ viet^ abiejose Valstybese, tai laikomas rezidentu 
tik tos Valstybes, su kuria turi glaudesnius asmeninius ir ekonominius 
rySius (gyvybiniıj interesrç centras); 

b) je igu negalima nustatyti Valstybes, kurioje yra j o gyvybiniıı interest 
centras, arba jeigu jis nei vienoje Valstybeje neturi pastovios 
gyvenamosios vietos, tai laikomas rezidentu tik tos Valstybes, kurioje 
jis dazniausiai gyvena; 

c) jeigu j i s daznai gyvena abiejose Valstybese arba negyvena nei vienoje 
jn, tai laikomas rezidentu tik tos Valstybes, kurios nacionalas jis yra; 
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d) jeigu j i s yra ııacionalas abieji} Valstybiıj arba nera nei vienos j ı t tai 
SusitarianĞiıyn Valstybiıı kompetentingi asmenys sprendüa gj 
klaıısim^ abipusiu susitarimu. 

3. Jeigu pagal 1 paragfafo nuostatas asmuo, bet ne f îz inis asmuo, yra abiejıı 
SusitarianĞiıyn Valstybiıj rezidentas, SusitariancSivyn Valstybin kompetentingi 
asmenys stengjasi issprçsti Si klausim^ abipusiu susitarimu ir nustatyti Sutarties 
taikymo tokiam asmeniui büd% Jeigu tokio susitarimo nera, toks asmuo nera 
laikomas nei vienos Susitarianciosios Valstybes rezidentu, kad nepasinaudoty 
Sutarties teikiama nauda. 

S straipsnis 

N U O L A T İ N E B U V E I N E 

1. Sios Sutarties tikslams s^voka "nuolatine buveine" reiskia pastovi^ 
komercines-ükines veiklos viet% per kuri^ vykdoma visa tmones komercine-ükine 
veikla arba jos dalis. 

2. S^voka "nuolatine buveine" pirmiausia apima: 

a) vadovybes buvimo vietş, 

b) filial^, 

c) İstaig^ 

d) gamykla, 

e) dirbtuvç ir 

f) kasykl% naftos ar dujrç grçzinj, kaıjer^ arba bet koki^ kit^ gamtinirç 
isteklin gavybos vieta. 

3. Statybos teritorija, statybos, surinkimo ar irangos objektas arba su tuo 
susijusi prieziûros veikla tik tada yra nuolatine buveine, kai tokia teritorija, objektas 
ar veikla egzistuoja ilgiau negu devynis menesius. 

4. Neatsizvelgiant i ankstesnes 5io straipsnio nuostatas, laikoma, kad s^voka 
"nuolatine buveine" neapima: 

a) jrangos naudojimo tiktai jmonei priklausantiems gaminiams ar 
prekems sandeliuoti, eksponuoti ar pristatyti, 

b) imonei priklausanciıj gaminii} ar prekiıj atsargı^ skirtıj tiktai 
sandeliuoti, eksponuoti ar pristatyti, laikymo, 

c) jmonei priklausanciıı gaminiıj ar prekiıj atsarg% skirtq tiktai apdoroti 
kitoje jmoneje, laikymo, 
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d) pastovios komercines-ükines veiklos vietos, naudojamos tiktai jmonei 
reikalingiems gaminiams ar prekems jsigyti arba jai skirtai 
informacijai rinkti, laikymo, 

e) pastovios komercines-ükines veiklos vietos, naudojamos tiktai bet 
kokiai kitai pagalbinio ar paraoliamojo pobüdüo imonei reikalingai 
veiklai vykdyti, laikymo, 

f) pastovios komercines-ükines veiklos vietos, naudojamos tiktai a) - e) 
punktuose isvardytos veiklos bet kokiam deriniui, laikymo su s^lyga, 
kad visa pastovios komercines-ükines veiklos vietos veikla, kuri^ 
apsprendzia Sis derinys, yra pagalbinio ar paruoSiamojo pobüdüo. 

5. Neatsizvelgiant t 1 ir 2 paragrafı* nuostatas, je igu asmuo - bet ne toks, kuris 
turi nepriklausomo agento status^ ir kuriam taikomas 6 paragraf as, - dirba jmones 
naudai ir turi jgaliojim^ jmones vardu sudaryti sutartis SusitarianCiojoje Valstybeje 
ir tuo jgaliojimu nuolatos naudojasi, tai ta jmone laikoma turinCia toje Valstybeje 
nuolatinç buveinç bet kokiai veiklai, kuri^ tas asmuo atlieka Siai imonei, je igu tokio 
asmens veikla neapsiriboja 4 paragrafe nurodyta veilda, kuri gali bûti atliekama net 
per pastovi^ komercines-ükines veiklos vietç, bet del to Si pastovi komercines-
ökines veiklos vieta, remiantis to paragrafo nuostatomis, netampa nuolatine buveine. 

6. Susitarianciosios Valstybes jmone nelaikoma turinĞia kitoje SusitarianCiojoje 
Valstybeje nuolatinç buveinç, kai ji toje kitoje Valstybeje tik uzsiima komercine-
ükine veikla per brokerj, komisionieriı* arba bet koki kit^ nepriklausomo agento 
status^ turinti asmenj, je igu tokie asmenys veikia savo jprastines komercines-ükiııes 
veiklos ribose. TaCiau kai visa ar beveik visa tokio agento veikla atliekama tos 
jmones vardu ir kai tarp agento ir jmones nusistovejusios s ^ y g o s skiriasi nuo trç, 
kurios bütq tarp nepriklausomt} asmenıj, toks agentas Siame paragrafe nera laikomas 
nepriklausomo agento status^ turinciu asmeniu. Tokiu atveju taikomos 5 paragrafo 
nuostatos. 

7. Tas faktas, kad kompanija, Susitarianciosios Valstybes rezidente, 
kontroliuoja arba yra kontroliuojama kompanijos, kuri yra kitos Susitarianciosios 
Valstybes rezidente arba kuri toje kitoje Valstybeje uzsiima komercine-ükme veikla 
(per nuolatinç buveinç ar kokiu kim büdu), savaime dar nereiskia, kad viena Sin 
kompanija yra kitos nuolatine buveine. 

6 straipsnis 

PAJAMOS IS NEKILNOJAMOJO TURTO 

1. Pajamos; kurias Susitarianciosios Valstybes rezidentas gauna İS kitoje 
SusitarianCiojoje Valstybeje esancio nekilnojamojo turto (jskaitant pajamas İS zemes 
ükio ar miSkıj ükio), gali büti apmokestinamos toje kitoje Valstybeje. 

2. S^voka "nekilnojamasis turtas" turi toki^ reikSmç, koki^ j i turi pagal tos. 
Susitarianciosios Valstybes, kurioje minimas turtas yra, ;statym% Sios Sutarties 
nuostatos, susijusios su nekilnojamuoju turtu, taip pat taikomos turtui, papildanCiam 
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nekünojam^ji turt% gyvuliams ir jrengiınams, naudojamiems i emes ir miSkn ükyjc, 
teisems, kurioms taikomos bendrojo î e m e s nuosavybes jstâtymo nuostatos, 
nekilnojamojo turto uzufruktui bei teisems i kintamas ar pastovias iâmokas, kaip 
kompensacij^ uz mineralinin telkinin, Sal tinin ir kitıj. gam tinin isteklin naudojim^ ar 
teisç jais naudotis. Jön} ir upiıj laivai bei orlaiviai nekünojamuoju turtu nelaikomi. 

3. 1 paragrafo nuostatos taikomos pajamoms, gaunamoms tiesiogiai naudojant, 
nuomojant arba bet kokiu kitu büdu naudojant nekilnojam^ji turt%. 

4. Kai kompanijos akcijn nuosavybe ar kitos korporacines teises kompanijoje 
tokiii akcijn ar korporacinin teisin savininkui suteikia teisç naudotis kompanijos 
turimu nekünojamuoju turtu, tai pajamos, gaunamos tiesiogiai naudojant, nuomojant 
ar kokiu kitu büdu naudojantis tokia tcise, gali böti apmokestinamos toje 
Susitarianciojoje Valstybeje, kurioje nekilnojamasis turtas yra. 

5. 1, 3 ir 4 paragraf^ nuostatos taip pat taikomos pajamoms, gaunamoms İS 
jmones nekilnojamojo turto, ir pajamoms, gaunamoms i§ nekilnojamojo turto, 
naudojamo uzsiimant individualia savarankiska veikla. 

7 straipsnis 

K O M E R C İ N E S - Ü K İ N E S V E I K L O S P E L N A S 

1. Susitarianciosios Valstybes jmones komercines-ükines veiklos pelııas 
apmokestinamas tik toje Valstybeje, jeigu jmone neuzsiima komercine-ükine veikla 
kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje per ten esanci^ nuolatinç buveinç. Jeigu jmone 
uâsiima komercine-ükine veikla auksciau minetu büdu, tai jmones pelnas gali büti 
apmokestinamas kitoje Valstybeje, bet tik ta jo dalis, kuri priskiriama tai nuolatinei 
buveinei. Taciau pelnas, gaunamas parduodant tapaCius ar panalius gaminius ar 
prekes kaip tie, kurie parduodami per t^ nuolatinç buveinç, arba uisiimant kita 
komercine-ükine veikla, tokia paCia ar panaSia i vykdom^ per t^ nuolatinç buveinç, 
gali büti priskiriamas tai nuolatinei buveinei, jeigu nustatoma, jog toks pardavimas 
ar veikla buvo organizuoti tokiu büdu, kad büti} isvengta apmokestinimo toje 
Valstybeje, kurioje ta nuolatine buveine yra. 

2. Atsizvelgiant i 3 paragrafo nuostatas, je igu Susitarianciosios Valstybes jmone 
uis i ima komercine-ükine veikla kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje per ten esanCi^ 
nuolatinç buveinç, tai kiekvienoje SusitarianCiojoje Valstybeje tai nuolatinei 
buveinei priskiriamas pelnas, kurj j i galeti} gauti, je igu büti} atskira ir savaranküka 
jmone, uzsiimanti tokia pacia ar pan asi a veikla tokiomis paCiomis ar panasiomis 
s^lygomis ir veikianti visiskai nepriklausomai nuo tos jmones, kurios nuolatine 
buveine ji yra. 

3. Nustatant nuolatines buveines pelna, leidziama atskaityti islaidas, padarytas 
i ios nuolatines buveines tikslams, jskaitant valdymo ir bendras administravimo 
iilaidas, padarytas toje Valstybeje, kurioje yra nuolatine buveine, arba kitur. 

4. Nuolatinei buveinei nepriskiriamas joks pelnas, jeigu ta nuolatine buveine tik 
perka jmonei gaminius ar prekes. 

5. Kai pelnas apima pajanu} rüsis, kurios aptariamos atskirai kituose i ios 
Sutarties straipsniuose, ti} straipsnii} nuostatoms si o straipsnio nuostatos netaikomos. 
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8 straipsnis 

JÜRV LATVININKYSTE m ORO TRANSPORTAS 

1. Susitarianciosios Valstybes jmones pelnas, gaunamas naudojantjünj laivus ar 
orlaivius tarptautiniams pervezimams, apmokestmamas tik toje Valstybeje. 

2. 1 paragrafo nuostatos taip pat taikomos pelnui, gaunamam dalyvaujant pule, 
bendroje komercmeje-ükineje veikloje ar tarptautineje pervezimi} agentüroje. 

9 straipsnis 

ASOCIJUOTOS {MONES 

1. Tuo atveju, 

a) kai Susitarianciosios Valstybes jmone tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvauja kitos Susitarianciosios Valstybes jmones valdyme, 
kontroleje ar kapitale arba 

b) kai tie patys asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja 
Susitarianciosios Valstybes jmones ir kitos Susitarianciosios 
Valstybes jmones valdyme, kontroleje ar kapitale 

ir kai kiekvienu atveju tarp ti{ dvieju jmoniıj jı* komerciniuose ar finansiniuose 
santykiuose sukuriamos arba nustatomos kitokios sçlygos, negu böt^ tarp 
nepriklausomı* jmoniıj tada bet koks pelnas, kuris, je igu nebütq tokii} s^lygife bûtıı 
priskiriamas vienai i S ttj jmoniıj bet esant tokioms s^lygoms jai nepriskiriamas, gali 
böti jskaitomas j tos jmones peln^ ir atitinkamai apmokestinamas. 

2. Jeigu Susitariancioji Valstybe jskaito j tos Valstybes jmones pelna - ir 
atitinkamai apraokestina - peln% kuris buvo apmokestintas kaip kitos 
Susitarianciosios Valstybes jmones pelnas toje kitoje Valstybeje, ir pirma mineta 
Valstybe teigia, kad taip jskaitytas pelnas yra pelnas, kuris bütrç priskiriamas piıma 
minetos Valstybes jmonei, jeigu tarp ftj dvieju jmoniıj bütrç sukurtos tokios s^lygos 
kaip tarp nepriklausomo jmoniıj tada ta kita Valstybe atitinkamai koreguoja ten 
mokamo sio pelno mokescio sunrç, jeigu ta kita Valstybe laiko tok; koregavim% 
pagrjstu. Nustatant toki^ pataisş. atsizvelgiama j kitas âios Sutarties nuostatas, o 
Susitarianciıyii Valstybiıj kompetentingi asmenys reikalui esant Siuo klausimu vieni 
su kitais konsultuojasi. 
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10 straipsnis 

DIVIDENDAI 

1. Dividendai, kuriuos kompanija, Susitarianciosios Valstybes rezidente, moka 
kitos Susitarianciosios Valstybes rezidentui, gali büti apmokestinami toje kitoje 
Valstybeje. 

2. TaCiau tokie dividendai taip pat gali büti apmokestinami toje 
SusitarianCiojoje Valstybeje, kurios rezidente yra dividendus mokanti kompanija, ir 
pagal tos Valstybes istatymus, bet jeigu faktiSkasis dividendn savininkas yra kitos 
Susitarianciosios Valstybes rezidentas, taip imamas mokestis negali virSyti 10 
procentn bendros dividendn sumos. 

Sis paragrafas nekeicia kompanijos pelno, iâ kurio mokamı dividendai, 
apmokestiaimo. 

3. Siame straipsnyje vartojama s^voka "dividendai" reiSkia pajamas i l akcijn, 
"jouissance" akcijn ar "jouissance" teisin, steigejn akcijn arba kitn dalyvavimo pelne 
teisin, kurios nera skoliniai pareikalavimai, taip pat pajamas i§ kitn teisin, kurios 
apmokestinamos taip pat kaip pajamos İS akcijn pagal istatymus tos Valstybes, 
kurios rezidente yra peln^ skirstanCioji kompanija. 

4. Kompanijos, Susitarianciosios Valstybes rezidentes, kuri kitoje 
SusitarianCiojoje Valstybeje ıı?ıiima komercine-ükine veikla per ten esanCi^ 
nuolatinç buveinç, pelno suma, likusi po to, kai sis pelnas buvo apmokestintas pagal 
7 straipsni, gali büti apmokestinama toje Valstybeje, kurioje nuolatine buveine yra, 
pagal 5io straipsnio 2 paragrafo nuostatas. 

5. 1 ir 2 paragrafn nuostatos netaikomos, jeigu faktiskasis dividendn savininkas, 
büdamas Susitarianciosios Valstybes rezidentas, uzsiima komercine-ükine veikla 
kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje, kurios rezidente yra dividendus mokanti 
kompanija, per ten esanCi^ nuolatinç buveinç arba, Turirijos rezidento atveju, 
uisi ima individualia savarankiska veikla Lietuvoje per Lietuvoje esanCi^ nuolatinç 
veiklavietç, o holdingas, uz kuri mokami dividendai, yra efektyviai susijçs su tokia 
nuolatine buveine ar nuolatine veiklaviete. Kiekvienu tokiu atveju atitinkamai 
taikomos 7 straipsnio arba 14 straipsnio nuostatos. 

6. Atsizvelgiant i sio straipsnio 4 paragrafo nuostatas, kai kompanija, 
Susitarianciosios Valstybes rezidente, gauna pelnş. ar pajamas is kitos 
Susitarianciosios Valstybes, ta kita Valstybe, negali apmokestinti kompanijos 
mokamn dividendn, isskyrus atvejus, kai tokie dividendai mokami tos kitos 
Valstybes rezidentui arba kai holdingas, uz kuri mokami dividendai, yra efektyviai 
susijçs su toje kitoje Valstybeje esanCia nuolatine buveine ar nuolatine veiklaviete, 
taip pat negali iS kompanijos nepaskirstyto pelno im ti kompanijos nepaskirstyto 
pelno mokescio, net je igu mokami dividendai ar nepaskirstytas pelnas, visas arba j o 
dalis, susideda i i pelno ar pajamn, gaunamn toje kitoje Valstybeje. 
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11 straipsnis 

PALÜKANOS 

1. Palükanos, susidarancios SusitarianCiojoje Valstybeje ir mokamos kitos 
Susitariandiosios Valstybes rezidentui, gali büti apmokestinamos toje kitoje 
Valstybeje. 

2. TaCiau tokios palükanos taip pat gali büti apmokestinamos toje 
SusitarianCiojoje Valstybeje, kurioje jos susidaro, ir pagal tos Valstybes istatymus, 
bet jeigu faktiskasis palükamt savininkas yra kitos SusitarianCiosios Valstybes 
rezidentas, taip imamas mokestis negali virsyti 10 procentrç bendros palükanıj 
sumos. 

3. Neatsizvelgiant i 2 paragrafo nuostatas, palükanos, susidarancios 

a) Lietuvoje ir mokamos Turkijos Respublikos Vyriausybei ar Turkijos 
Centriniam bankın (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi), 
atleidâamos nuo Lietuvos mokesCio; 

b) Turlrijoje ir mokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar Lietuvos 
bankui, atleidziamos nuo Turkijos mokesCio. 

4. Siame straipsnyje vartojama s^voka "palükanos" reiâkia pajamas is bet kokios 
rüâies skolinnı pareikalavimıt neprikiausomai nuo to, ar j i e uztikrinti ikeitimu ar ne 
ir ar j i e suteilria teisç dalyvauti skolininko pelne ar ne, o bütent pajamas İS 
vyriausybes vertybinirç popiernt ir pajamas İS obligacijıj ar skolinirç isipareigojimıj, 
İskaıtant priemokas ir laimejimus, gaunamus uz tuos vertybinius popieriııs, 
obligacijas ar skolinius isipareigojimus. Baudos uz paveluotus mokejimus Sio 
straipsnio tikslui palükanomis nelaikomos. 

5. 1, 2 ir 3 paragrafij nuostatos netaikomos, j e igu faktiskasis palükamj 
savininkas, büdamas SusitarianCiosios Valstybes rezidentas, uzsiima komercine-
ükine veikla kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje, kurioje susidaro palükanos, per ten 
esanci% nuolatinç buveinç arba, Turkijos rezidento atveju, uzsiima individualia 
savarankiska veikla Lietuvoje per Lietuvoje esanciş. nuolatinç veiklavietç, o skolinis 
pareikalavimas, kurio pagrindu mokamos palükanos, efektyviai susijçs s u tokia 
nuolatine buveine ar nuolatine veiklaviete. Kiekvienu tokiu atveju atitinkamai 
taikomos 7 straipsnio arba 14 straipsnio nuostatos. 

6. Palükanos laikomos susidaranCiomis SusitarianCiojoje Valstybeje, kai jii 
moketojas yra tos Valstybes rezidentas. Taciau jeigu palükanas mokantis asmuo, 
neprikiausomai nuo to, ar j is yra ar nera SusitarianCiosios Valstybes rezidentas, turi 
SusitarianCiojoje Valstybeje nuolatinç buveinç arba nuolatinç veiklavietç, del kuriıj 
atsirado isiskolinimas, uz kuri mokamos palükanos, ir tos palükanos priskiriamos 
tokiai nuolatinei buveinei ar nuolatinei veiklavietei, tada tokios palükanos laikomos 
susidaranCiomis toje Valstybeje, kurioje yra nuolatine buveine ar nuolatine 
veiklaviete. 



— 375 — 

7. Jeigu tarp moketojo ir faktiskojo savininko arba tarp jn abiejn ir kokio kito 
asmens susiformuoja ypatingi santykiai ir del to palükann suma, tenkanti skoliniam 
pareikalavimui, uz kuri j i mokama, virSija sum% kuri bütn sutariama tarp moketojo 
ir faktiSkojo savininko, je igu toknj santykin nebütn, tai Sio straipsnio nuostatos 
taikomos tik tai paskutinei minetai sumai. Tokiu atveju iSmokn perteklius lieka 
apmokestinamas pagal kiekvienos Susitarianciosios Valstybes istatymus, 
atsizvelgiant i kitas Sios Sutarties nuostatas. 

12 straipsnis 

ATLYGINIMAI UZ NUOSAVYBES TEISITJ PERLEIDLMA 

1. Atlyginimai uz nuosavybes teisiıj perleidim^, susidarantys SusitarianCiojoje 
Valstybeje ir mokami kitos Susitarianciosios Valstybes rezidentui, gali büti 
apmokestinami toje kitoje Valstybeje. 

2. TaCiau tokie atlyginimai uz nuosavybes teisin perleidim^ taip pat gali büti 
apmokestinami toje SusitarianCiojoje Valstybeje, kurioje j ie susidaro, ir pagal tos 
Valstybes istatymus, bet jeigu faktiSkasis atlyginimn uz nuosavybes teisin 
perleidim^ savininkas yra ltitos Susitarianciosios Valstybes rezidentas, taip imamas 
mokestis negali viriyti: 

a) 5 procentn bendros atlyginimn uz nuosavybes teisin perleidim% sumos, 
mokamos uz gamybinin, prekybinin ar mokslinin jrengjmn naudojinut 

b) 10 procentn bendros atlyginimn uz nuosavybes teisin perleidim^ 
sumos visais kitais atvejais. 

3. Siame straipsnyje vartojama sşvoka "atlyginimai uz nuosavybes teisin 
perleidim^" reiskia bet kokios rüsies iSmokas, gaunamas kaip kompensacija uz 
naudojim^si ar uz teisç naudotis bet kokiomis autorinemis teisemis literatûros, meno 
ar mokslo darbn srityje, iskaitant kino fîlmus bei filmus ar jrasus radijui ar 
televizıjai, bet kokiu patentu, prekybos zenklu, dizainu ar modeliu, planu, slapta 
formüle ar metodu, arba uz naudojim^si ar uz teisç naudotis gamybiniais, 
prekybiniais ar moksliniais jrengimais, arba uz informacij^ apie gamybinç, 
prekybinç ar mokslinç patirti. 

4. 1 ir 2 paragrafn nuostatos netaikomos, je igu faktiskasis atlyginimn u2 
nuosavybes teisin perleidim^ savininkas, büdamas Susitarianciosios Valstybes 
rezidentas, uzsiima komercine-ükine veikla kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje, 
kurioje susidaro atlyginimai uz nuosavybes teisin perleidim^, per ten esanCi^ 
nuolatinç buveinç arba, Turkijos rezidento atveju, n ^ ü m a individualia savarankiska 
veikla Lietuvoje per Lietuvoje esanCi^ nuolatinç veiklavietç, o teise arba turtas, u i 
kurıuos mokami atlyginimai uz nuosavybes teisin perleidim^, efektyviai susijç su 
tokia nuolatine buveine ar nuolatine veiklaviete. Kiekvienu tokiu atveju atitinkamai 
taikomos 7 straipsnio arba 14 straipsnio nuostatos. 



— 376 — 

5. Atlyginimai uz nuosavybes teisın perleidimo laikomi susidaranCiais 
SusitarianCiojoje Valstybeje, kai jrç moketojas yra tos Valstybes rezidentas. TaCiau 
jeigu aüygininıus uz nuosavybes teisj^ perleidimo mokantis asmuo, neprikiausomai 
nuo to, ar j is yra ar nera Susitarianciosios Valstybes rezidentas, turi 
SusitarianCiojoje Valstybeje nuolatinç buveinç arba nuolatinç veiklavietç, del kuriı* 
atsirado jsipareigojimas moketi atlyginimus uz nuosavybes teisiıt perleidim% ir tokie 
atlyginimai uz nuosavybes teisiq perleidimo priskiriami tokiai nuolatinei buveinei ar 
nuolatinei veiklavietei, tada tokie atlyginimai uz nuosavybes teisiıj perleidimo 
laikomi susidaranCiais toje Valstybeje, kurioje yra nuolatine buveine ar nuolatine 
veiklaviete. 

6. Jeigu tarp moketojo ir faktiskojo savininko arba tarp jıı abiejıj ir kokio kito 
asmens susiformuoja ypatingi santykiai ir del to atlyginimn uz nuosavybes teisin 
perleidimo suma, tenkanti naudojimuisi, teisei naudotis ar informacijai, uz kuriuos ji 
mokama, virsija sum% kuri bütıt sutariama tarp moketojo ir faktiskojo savininko, 
jeigu tokiıt santykiıı nebütıt tai Sio straipsnio nuostatos taikomos tik tai paskutinei 
minetai sumai. Tokiu atveju iSmokq perteklius lieka apmokestinamas pagal 
kiekvienos SusitarianCiosios Valstybes istatymus, atsizvelgiant i kitas sios Sutarties 
nuostatas. 

13 straipsnis 

TlIRTO PERLEIDIMAS 

1. Pajamos ar prieaugio pajamos, kurias SusitarianCiosios Valstybes rezidentas 
gauna İS 6 straipsnyje apibrezto ir kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje esanCio 
nekilnojamojo turto perleidimo arba ii kompanijos, kurios akcinio kapitalo vertes 
pagrindinç dali sudaro toks turtas, akcijıj perleidimo, gali büti apmokestinamos toje 
kitoje Valstybeje. 

2. Prieaugio pajamos, gaunamos is kilnojamojo turto, kuris yra SusitarianCiosios 
Valstybes jmones kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje turimos nuolatines buveines 
turto dalis, arba is kilnojamojo turto, priklausanCio individualiai savarankiskai 
veiklai reikalingai nuolatinei veiklavietei, kurio SusitarianCiosios Valstybes 
rezidentas savo dispozicijoje turi kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje, perleidimo, 
jskaitant prieaugio pajamas is tokios nuolatines buveines (atskirai ar kartu su visa 
jmone) ar i§ tokios nuolatines veiklavietes perleidimo, gali büti apmokestinamos toje 
kitoje Valstybeje. 

3. Prieaugio pajamos, kurias Susitarianciosios Valstybes jmone gauna is tos 
jmones tarptautiniams pervezimams naudojami} jünj laivi} ar orlaivhj arba su tokiu 
jüri} laivıj ar orlaiviıj naudojimu susijusio kilnojamojo turto perleidimo, 
apmokestinamos tik toje Valstybeje. 

4. Prieaugio pajamos, gaunamos is bet kokio turto - bet ne to, kuris minimas 1, 
2 ir 3 paragrafiıose, - perleidimo, apmokestinamos tik toje SusitarianCiojoje 
Valstybeje, kurios rezidentas yra turto perleidçs asmuo. 
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14 straipsnis 

INDIVEDUALI SAVARANKİSKA VEİKLA 

1. Pajamos, kurias fizinis asmuo, Susitarianciosios Valstybes rezidentas; gauna 
u i profesmes paslaugas ar lat^ savarankisko pobüdüo veikl^, apmokestinamos tik 
toje Valstybeje, je igu j i s reguliariai savo dispozicijoje neturi j o veiklai reikalingos 
nuolatines veiklavietes kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje. Jeigu j is turi toki^ 
nuolatinç veiklavietç, pajamos gali büti apmokestinamos kitoje Valstybeje, bet tik ta 

dalis, kuri priskiriama tai nuolatinei veiklavietei. Jeigu fizinis asmuo, 
Susitarianciosios Valstybes rezidentas, neturi tokios nuolatines veiklavietes, bet j is 
kitoje Susitarianciojoje Valstybeje bet kuriuo dvylikos menesii} laikotaıpiu, 
prasidedanciu arba pasibaigianciu duotais finansiniais metais, iStisai arba sı< 
pertraukomis iSbüna ilgiau kaip 183 dienas, j is laikomas reguliariai savo 
dispozicijoje turinciu nuolatinç veiklavietç toje kitoje Valstybeje, o pajamos, 
gaunamos is auklciau nurodytos j o veiklos, kuri atliekama toje kitoje Valstybeje, 
priskİTİamos tai vadinamajai nuolatinei veiklavietei. 

2. Sşyoka "profesines paslaugos" pirmiausia apima savarankiSk^ mokslinç, 
literatûrinç, meninç, auklejam^j^ arba destymo veiklç, taip pat savarankilk^ 
gydytojn, advokatife inünierin, architektvt dantistvı ir buhalterin veikl^. 

15 straipsnis 

V E İ K L A , SUSIJUSI S U D A R B O S A N T Y K I A I S 

1. Atsizvelgiant [ 16, 18, 19 ir 20 straipsnio nuostatas, algos, darbo uâmokestis 
ir kiti panasüs adyginimai, kuriuos Susitarianciosios Valstybes rezidentas gauna uz 
samdom^ darb% apmokestinami tik toje Valstybeje, jeigu samdomas darbas nera 
atliekamas kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje. Jeigu samdomas darbas atliekamas 
tokiu büdu, uz j \ gaunamas atlyginimas gali büti apmokestinamas toje kitoje 
Valstybeje. 

2. Neatsizvelgiant i 1 paragrafo nuostatas, atlyginimas, kuri Susitarianciosios 
Valstybes rezidentas gauna uz samdom^ darb^, atliekam^ kitoje SusitarianCiojoje 
Valstybeje, apmokestinamas tik piıma minetoje Valstybeje, jeigu: 

a) gavejas kitoje Valstybeje bet kuriuo dvylikos menesii} laikotarpiu, 
prasidedanCiu arba pasibaigianCiu duotais finansiniais metais, iStisai 
arba su pertraukomis iîbüna ne ilgiau kaip 183 dienas ir 

b) atlyginimg. moka darbdavys, kuris nera kitos Valstybes rezidentas, 
arba atlyginimas mokamas jo vardu, ir 

c) atlyginimas nera priskiriamas nuolatinei buveinei ar nuolatinei 
veiklavietei, kuri^ darbdavys turi kitoje Valstybeje. 
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3. Neatsizvelgiant { ankstesnes âio straipsnio nuostatas, atlyginimas u i 
samdomo darbo, atliekama Susitarianciosios Valstybes jmones tarptautiniams 
perveümams naudojamame jünj laive ar orlaivyje, gali büti apmokestiııamas toje 
Valstybeje. 

16 straipsnis 

D I R E K T O R i y A T L Y G İ N İ M A İ 

Direktoriıt atlyginimai ir kiti panaSüs atlyginimai, kuriuos SusitarianCiosios 
Valstybes rezidentas gauna kaip kompanijos, kitos SusitarianCiosios Valstybes 
rezidentes, direktorii} valdybos ar stebetojıj tarybos narys, gali büti apmokestinami 
toje kitoje Valstybeje. 

17 straipsnis 

A R T I S T A I IR S P O R T L M N K A I 

1. Neatsiivelgiant [ 14 ir 15 straipsmıj nuostatas, pajamos, kurias 
SusitarianCiosios Valstybes rezidentas gauna kaip atlikejas, t y . teatro, kino, radijo 
ar televizijos artistas arba mıızikantas, arba kaip sportininkas uz savo individualio 
veiklo kaip tokio kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje, gali büti apmokestinamos toje 
kitoje Valstybeje. 

2. Jeigu pajamos iâ individualios atlikejo ar sportininko veiklos kaip tokios 
atitenka ne paCiam atlikejui ar sportininkui, bet kitam asmeniui, tai tos pajamos, 
neatsizvelgiant i 7, 14 ir 15 straipsnio nuostatas, gali büti apmokestinamos toje 
SusitarianCiojoje Valstybeje, kurioje atlikejas ar sportininkas atlieka 3io veiklo. 

3. 1 ir 2 paragrafı} nuostatos netaikomos pajamoms, gaunamoms uz atlikejo ar 
sportininko veiklo SusitarianCiojoje Valstybeje, je igu j o vizito [ to Valstybç visilkai 
arba didüojo j o dalj fînansuoja vienos ar abiejo Susitarianciıyn Valstybii} ar jt{ 
vietos valdzios visuomeniniai fondai. Tokiu atveju pajamos apmokestinamos tik toje 
SusitarianCiojoje Valstybeje, kurios rezidentas yra atlikejas ar sportininkas. 

18 straipsnis 

P E N S I J O S , 

1. Atsizvelgiant i 19 straipsnio 1 paragrafo nuostatas, pensijos ir kiti panaSüs 
atlyginimai mokami SusitarianCiosios Valstybes rezidentui uz praeityje dirbto 
samdomo darbo, apmokestinami tik toje Valstybeje. Si nuostata taip pat taikoma 
SusitarianCiosios Valstybes rezidentui mokamai rentai. 

2. Sovoka "renta" reiSkia firiniam asmeniui periodiskai nustatytu metu viso j o 
gyvenimo arba apibrezto ar nustatyto laiko tarpo mokamo nustatyto âydüo sumo, 
kurio buvo isipareigota moketi mainais kaip adekvaCio ir pilno kompensacijo 
pinigine ar kita tos vertes forma. 
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19 straipsnis 

VALSTYBINE TARNYBA 

1. Algos, darbo uzmokestis ir kiti panasüs atlyginimai bei pensijos, kuriuos 
SusitarianCioji Valstybe ar jos vietos valdzia moka fiziniam asmeniui uz tamyb^tai 
Valstybei ar valdziai, apmokestinami tik toje Valstybeje. 

2. 15, 16, 17 ir 18 straipsnii} nuostatos taikomos algoms, darbo uzmokesciui ir 
kitiems panaSiems atlyginimams bei pensijoms u i t a m y b ^ susijusi^ su komercine-
ükine veikla, kuria uzsiima SusitarianCioji Valstybe ar jos vietos valdzia. 

20 straipsnis 

STUDENT Al, PROFESORIAIIR TYREYETOJAI 

1. ISmokos, kurias savo pragyvenimui, mokslui ar stazuotei gauna studentas, 
mokinys ar praktikantas, kuris yra arba prieS pat atvykdamas i SusitarianCi^ 
Valstybç buvo kitos Susitarianciosios Valstybes rezidentas ir kuris pirma minetoje 
Valstybeje tiktai mokosi ar stazuojasi, neapmokestinamos toje Valstybeje su s^lyga, 
kad tokie mokejimai gaunami is saltiıın}, esanCin uz tos Valstybes ribi}. 

2. Fizini asmenj, kuris j Susitarianci^j^ Valstybç atvyko mokyti arba atlikti 
tiriamojo darbo universitete, koledze ar kitoje toje SusitarianCiojoje Valstybeje 
pripazintoje mokymo institucijoje ir kuris yra arba pries pat atvykdamas buvo kitos 
Susitarianciosios Valstybes rezidentas, pirma mineta SusitarianCioji Valstybe 
atleidüa nuo mokesci^, imamı} nuo atlyginimo uz tolq mokym^ ar tiriam^ji darb% 
ne ilgesniam negu dveji} meti} laikotarpiui nuo tos dienos, kai j i s tokiam tikslui 
pinn^ kartq. atvyko i t^ Valstybç, su s^lyga, kad tokie mokejimai gaunami İS Saltinii}, 
esanCit} uz tos Valstybes ribi}. 

3. 2 paragrafo nuostatos netaikomas pajamoms, gaunamoms İS tyrinejimi}, jeigu 
tokie tyrinejimai atliekami ne siekiant visuomeninii} tiksli}, o visi} pirma konkretaus 
asmens ar asmeni} naudos. 

21 straipsnis 

KİTOS PAJAMOS 

1. Pajami} rüâys, kurii} faktiSkasis savininkas yra Susitarianciosios Valstybes 
rezidentas, nesvarbu, kur susidarancios, ir neaprasytos ankstesniuose §ios Sutarties 
straipsniuose, apmokestinamos tik toje Valstybeje. 

2. 1 paragrafo nuostatos netaikomos pajamoms - bet ne toms pajamoms, kurios 
gaunamos is 6 straipsnio 2 paragrafe apibrezto nekilnojamojo turto, - jeigu tokii} 
pajami} gavejas, büdamas Susitarianciosios Valstybes rezidentas, uzsiima 
komercine-ükine veikla kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje per ten esanCi^ nuolatinç 
buveinç arba, Turkijos rezidento atveju, uzsiima individualia savarankiska veikla 
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Lietuvoje per Lietuvoje esanCio nuolatinç veiklavietç, o teise arba turtas, u i kuriuos 
gaunamos pajamos, efektyviai susijç su tokia nuolatine buveine ar nuolatine 
veiklaviete. Kiekvienu tokiu atveju atitinkamai taikomos 7 straipsnio arba 14 
straipsnio nuostatos. 

22 straipsnis 

DVIGUBO APMOKESTLMMO PANAKIMMAS 

1. Lietuvos rezidento atveju dvigubo apmokestinimo iSvengiama tokiu bûdu: 
Kai Lietuvos rezidentas gauna pajamo, kurios, remi an ti s Sia Sutartimi, gali büti 
apmokestinamos Turkijoje, Lietuva, jeigu jos vidaus istatymai nenumato 
palankesnio apmokestinimo, leidzia İS tokio rfezidento pajamıj mokesCio atskaityti 
sum% lygio Turicijoje sumoketam Sio pajamrç mokesCiui. 

TaCiau tokia atskaitoma suma neturi virSyti tos prieS atskaitymo apskaiCiuotos 
Lietuvos pajamii mokescio dalies, prisldriamos pajamoms, kurios gali büti 
apmokestinamos Turkijoje. 

2. Turkijos rezidento atveju dvigubo apmokestinimo iSvengiama tokiu büdu: 

a) Kai Turkijos rezidentas gauna pajami} (iSskyrus pajamas, apraSytas 
veliau b) punkte), kurios, remiantis Sios Sutarties nuostatomis, gali 
büti apmokestinamos Lietuvoje, Turkija tokias pajamas atleidzia nuo 
mokesCio, bet, skaiCiuodama mokesti nuo tokio asmens likusio 
pajamife gali taikyti tokj mokescio tarif% kuris bütıt taikomas, jeigu 
atleistosios nuo mokesCio pajamos nebütrç taip atleistos. 

b) Kai Turkijos rezidentas gauna pajamrç, kurios, remiantis sios Sutarties 
10, 11 ir 12 straipsnio nuostatomis, gali büti apmokestinamos 
Lietuvoje, Turkija leidzia İS tokio asmens pajamıı mokesCio atskaityti 
sumo, lygi* Lietuvoje sumoketam mokesCiui. 

Taciau tokia atskaitoma suma neturi virSyti tos prieS atskaitymo 
apskaiCiuotos mokesCio dalies, kuri atitinka pajamas, kurios gali büti 
apmokestinamos Lietuvoje. 

23 straipsnis 

NEDISKREVUNACIJA 

1. SusitarianCiosios Valstybes nacionalo bet koks apmokestinimas arba bet 
kokie su juo susijç reikalavimai kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje neturi büti 
kitokie ar didesni negu tos kitos Valstybes nacionalıj esamas arba galimas 
apmokestininms ir su juo susijç reikalavimai esant tokioms pat aplinkybems, ypaC 
atsizvelgiant i rezidencijo. Neatsizvelgiant \ 1 straipsnio nuostatas, Si nuostata taip 
pat taikoma asmenims, kurie nera nei vienos, nei abiejn Susitarianciıyo Valstybio 
rezidentai. 
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2. Atsizvelgiant i 10 straipsnio 4 paragrafo nuostatas, nuolatines buveines, kuri^ 
Susitarianciosios Valstybes imone turi kitoje SusitarianCiojoje Valstybeje» 
apmokestinimas toje kitoje Valstybeje neturi büti maziau palankus negu tos kitos 
Valstybes tokia paCia veikla uzsiimanCin imonii}. Si nuostata negali büti aiSkinama 
kaip tpareigojanti SusitarianCioji Valstybç apmokestinant teikti kitos 
Susitarianciosios Valstybes rezıdentams kokias nors asmenines nuolaidas, leugvatas 
ir sumazinimus del j n civilines padeties ar Seimyninin jsipareigojimn, kokius j i 
teikia savo rezıdentams. 

3. ISskyrus atvejus, kai taikomos 9 straipsnio 1 paragrafo, 11 straipsnio 7 
paragrafo arba 12 straipsnio 6 paragrafo nuostatos, nustatant Susitarianciosios 
Valstybes jmones apmokestinam^ji pelno palükanos, atlyginimai uz nuosavybes 
teisin perleidimo ir kitokios iâmokos, kurias Si jmone moka kitos Susitarianciosios 
Valstybes rezidentui, atskaitomos toldomis pat s^lygomis, lyg jos bütn mokamos 
pirma minetos Valstybes rezidentui. 

4. Susitarianciosios Valstybes ynoniıj, kurin visas ar dalis kapitalo priklauso 
vienam ar keliems kitos Susitarianciosios Valstybes rezidentams arba yra jn 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojama, bet koks apmokestinimas arba bet kokie su 
juo susijç reikalavimai pirma minetoje Valstybeje neturi büti kitokie arba didesni 
negu pinna minetos Valstybes kitn panasin jmonin esamas arba galimas 
apmokestinimas ir su juo susijç reikalavimai. 

5. Sio straipsnio nuostatos taikomos mokesCiams, kuriems taikoma Si Sutartis. 

24 straipsnis 

ABIPUSIO SUSITARIMO PROCEDÜRA 

1. Kai asmuo mano, kad vienos arba abiejn SusitarianCiıun Valstybin veiksmai 
baigiasi arba baigsis j o apmokestinimu, neatitinkanCiu sios Sutarties nuostatn, jis 
gali, nepriklausomai nuo priemonin, numatytn tn Valstybin vidaus jstatyme, Siuo 
klausimu kreiptis i Susitarianciosios Valstybes, kurios rezidentas j is yra, 
kompetentingi asmenj arba, jeigu j o atvejis numatytas 23 straipsnio 1 paragrafe, - i 
kompetentingi asmeni tos Susitarianciosios Valstybes, kurios nacionalas j is yra. 
PareıSkimas turi büti pateiltiamas per trejus metus nuo pirmo praneSimo apie 
veiksmus, vedanCius prie Sutarties nuostatn neatitinkanCio apmokestinimo. 

2. Jeigu kompetentingas asmuo mano, kad protestas pagrjstas, ir je igu pats 
negali rasti priimtino sprendimo, tai jis stengiasi si klausimu iSsprçsti abipusiu 
susitarimu su kitos Susitarianciosios Valstybes kompetentingu asmeniu, kad bütn 
iSvengta Sutarties neatitinkanCio apmokestinimo. Bet koks pasiektas susitarimas 
vykdomas neatsizvelgiant i Susitarianciıyn Valstybin vidaus istatyme nuştatytus 
laiko limitus. 

3. SusitarianCinjn Valstybin kompetentingi asmenys abipusiu susitarimu 
stengiasi Saünti bet kokius sunkumus ar abejones, kylanCias aiskinant ar taikant 
Sutarti. Jie taip pat gali kartu konsultuotis, kaip panaikinti dvigubo apmokestinimo 
Sutartyje nenumatytais atvejais. 
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4. Susitarianciojo Valstybio kompetentingi asmenys, siekdami susitarimo pagal 
ankstesnius paragrafiıs, gali palaikyti vieni su kitais tiesiogmj ryîj, jskaitant bendro 
komisijo, sudaryto İS j o paCio ar j o igalioto atstovo. 

25 straipsnis 

KEITIMASISİNFORMACİJA 

1. Susitarianciojo Valstybio kompetentingi asmenys keiciasi tokia infoımacija, 
kokia reikalinga igyvendinant Sios Sutarties arba Susitarianciojo Valstybio vidaus 
jstatymo, lieciancio mokesCius, kuriems taikoma Sutartis, nuostatas tiek, kiek 
apmokestinimas nepriestarauja Sutarciai. Keitimasis informacija neapsiriboja 1 
straipsniu. Bet kokia SusitarianCiosios Valstybes gaunama informacija laikoma 
paslaptyje taip, kaip ir pagal tos Valstybes vidaus jstatymus gaunama informacija, ir 
suteikiama tik asmenims ar institucijoms (jskaitant teismus ir administracines 
institucijas), dalyvauj anCioms apskaiCiuojant ar renkant, priverstinai iSieSkant ar 
teismo keliu persekiojant arba nagrinejant apeliacijas del mokesCio, kuriems taikoma 
Sutartis. Tokie asmenys ar institucijos Sio informacija naudoja tik tokiems tikslams. 
informacijo j ie gali paskelbti per vieSus teismo procesus arba teismo sprendimuose. 

2. 1 paragrafo nuostatos jokiu atveju negali büti aiSkinamos kaip jpareigojanCios 
Susitarianciojo Valstybç: 

a) imtis administracinio priemonio, kurios neatitinka tos ar kitos 
SusitarianCiosios Valstybes jstatymo ir administravimo praktikos, 

b) teikti informacija kurios negalima gauti pagal tos ar kitos 
SusitarianCiosios Valstybes jstatymus arba jprastinç administravimo 
praktiko, 

c) teikti informacijo, kuri atskleisto kokio nors verslo, komercines-ükines 
veiklos, gamybinç, komercinç ar profesinç paslaptj arba prekybos 
proceso, arba informacijo, kurios atskleidimas prieStarautıı vieSajai 
tvarkai (ordre public). 

26 straipsnis 

DİPLOMATINI^ ATSTOVYBITJ IR KONSULINiy {STAIGTJ 
DARBUOTOJAI 

Si Sutartis nelieCia jolrio diplomatinio atstovybio ar konsıılinio jstaigo 
darbuotojo mokestinio privüegijo, nustatomo remiantis bendraisiais tarptautines 
teises principais arba specialio susitarimo nuostatomis. 

27 straipsnis 

ÎSIGALIOJIMAS 

1. Susitarianciojo Valstybio Vyriausybes pranesa viena kitai, kai jvykdomi jo 
konstituciniai reikalavimai del sios Sutarties jsigaliojimo. 
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2. Sutartis isigalioja nuo paskutiniojo İS 1 paragrafe mininin praneSimn dienos, 
ir jos nuostatos pradedamos taikyti abiejose SusitarianCiosiose Valstybese: 

a) mokesciams, kurie iSskaitomi prie Saltinio, - pajamoms, iSmokamoms 
ar iskaitomoms kalendorinin metıj, einanCin iSkart po metn, kuriais 
İsigalioja Sutartis, sausio pirinç dien^ arba po jos, 

b) kitiems mokesĞiams - mokesciams, imamiems uz bet kuriuos 
finansinius metus, prasidedancius kalendorinin metn, einanCin İSkart 
po metn, kuriais isigalioja Sutartis, sausio pirm^ dien^ arba po jos. 

29 straipsnis 

MJTRAU KEMAS 

Si Sutartis galioja tol, kol SusitarianCioji Valstybe j o nutraukia. Kiekviena 
Susitariancioji Valstybe gali Sutarti nutraukti diplomatiniais kanalais perduodama 
rasüskş. praneâimo apie nutraukimo maziausiai pries sesis ınenesius iki bet kurin 
kalendorinin metn pabaigos. Tokiu atveju Sutartis nebetaikoma abiejose 
Susitarianciosiose Valstybese: 

a) mokesciams, kurie iSskaitomi prie Saltinio, - pajamoms, iSmokamoms 
ar. iskaitomoms kalendorinin metn, einancin iskart po metn, kuriais 
pranesimas buvo perduotas, sausio pirmo dien^ arba po jos, 

b) kitiems mokesciams - mokesciams, imamiems uz bet kuriuos 
finansinius metus, prasidedancius kalendorinin metn, einancin iskart 
po metn, kuriais pranesimas buvo perduotas, sausio pirm^ dien^ arba 
pojos . 

Visa tai liudydami sig. Sutarti zemiau pasiraSo atitinkamai tam igalioti 
asmenys. 

S udaıyta dviem e g z e m p l i o n a i s C ^ f t ^ * ^ ? . 1 9 9 . / m . ^ i . ! ^ . ^ ? . . . 
men. d. turkn, lietuvin ir angln kalbomis, vis iems trims tekstams esant vienodos 
galios. Skirtingos interpretacijos atveju pirmenybç turi tekstas angln kalba. 

Turkijos Respublikos 
Vyriausybes vardu 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes vardu 
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FROTOKOLAS 

PasiraSydami Tuıkijos Respublikos Vyriausybes ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes Sutartj. del pajamo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinio paie id imo 
iSvengjmo (toliau vadinamp "Sutartimi"), zemiau pasirasç asmenys susitare del tokio 
mıostato, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis. 

1. Del 6 straipsnio ar 13 straipsnio 

Susitarta, kad pajamos ar prieaugio pajamos i§ opciono ar panaüios teis£s 
[sigyti nekilnojamoji turto, kuriuos ifleido ar suteike to turto savininkas, gali 
bûti apmokestinamos toje SusitarianCiojoje Valstybeje, kurioje 
nekilnojamasis turtas yra, jeigu tokias pajamas ar prieaugio pajamas tiesiogiai 
ar netiesiogiai gauna tokio turto savininkas. 

2. Del 7 straipsnio 3 paragrafo 

Susitarta, kad iSlaidos, kurias SusitarianCioji Valstybe le idüa atskaityti, 
apima tik tas atskaitomas iSlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su 
nuolatines buveines komercine-ükine veikla. 

3. Del 8 straipsnio 1 paragrafo 

Sio straipsnio tikslams Susitarianciosios Valstybes jmones pelnas, gaunamas 
naudojant jüro laivus ar orlaivius taıptautiniams perveümams, taip pat apima 
pelno, gaunamo naudojant ar nuomojant konteinerius, jeigu toks pelnas yra 
atsitiktinis pelnui, kuriam taikomos 1 paragrafo nuostatos. 

4. Del 24 straipsnio 2 paragrafo 

Susitarta, kad Turkijos atveju mokescio moketojas turi kreiptis del mokesCio 
groziriimo, je igu juo pasibaige toks abipusis susitarimas, vienerio meto 
laikotarpiu nuo tos dienos, kai mokesCio administratorius praneSe mokesCio 
moketojui apie abipusio susitarimo rezultato-

Visa tai liudydami sj Protokol^ zemiau pasiraSo atitinkamai tam igalioti 
asmenys. 

Sudaryta dviem egzemplioriais 1 9 9 / m . S ^ f i ^ . ^ P . . . . 
men. flvT. d. turko, lietuvio ir anglo kalbomis, visiems trims tekstams esant vienodos 
galios. Skirtingos interpretacijos atveju pirmenybç turi tekstas anglo kalba. 

Turkijos Respublikos 
Vyriausybes vardu 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes vardu 




