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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL PAŽYMOS APIE FILMO GAMINTOJUI NEATLYGINTINAI SUTEIKTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO
ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 17 2 STRAIPSNYJE
NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013 m. gruodžio 20 d. Nr. ĮV-892/1K-406
Vilnius
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 6 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 3-78; 2013, Nr. 101-4991) 4 punktu,
t v i r t i n a m e pridedamą pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos
pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos aprašą.
KULTŪROS MINISTRAS

ŠARŪNAS BIRUTIS

FINANSŲ MINISTRAS

RIMANTAS ŠADŽIUS
___________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-892/1K-406

PAŽYMOS APIE FILMO GAMINTOJUI NEATLYGINTINAI SUTEIKTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATITIKTĮ
LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 17 2 STRAIPSNYJE NUSTATYTIEMS
REIKALAVIMAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo
172

straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pažymos, kuria
patvirtinama, kad Lietuvos filmo gamintojui Lietuvos vieneto ar užsienio vieneto, veikiančio per nuolatinę buveinę Lietuvos
Respublikoje (toliau – Investuotojas), neatlygintinai suteiktos lėšos panaudotos pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo
172 straipsnyje nustatytus reikalavimus (toliau – Investicijos pažyma), išdavimo tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme
(Žin., 2001, Nr. 110-3992) (toliau – Pelno mokesčio įstatymas), Lietuvos Respublikos audito įstatyme (Žin., 1999, Nr. 59-1916;
2008, Nr. 82-3233).
II. LIETUVOS FILMO GAMINTOJO, UŽBAIGUSIO FILMO AR JO DALIES GAMYBĄ, PATEIKIAMI
DOKUMENTAI
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3. Lietuvos filmo gamintojas, kurio gaminamam filmui buvo išduota Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos (toliau –
Lietuvos kino centras) direktoriaus įsakymu patvirtintos formos filmą kvalifikuojanti pažyma (toliau – Filmą kvalifikuojanti pažyma),
užbaigęs šio filmo ar jo dalies gamybą, ne vėliau kaip per 3 mėnesius Lietuvos kino centrui pateikia:
3.1. Lietuvos filmo gamintojo ir Investuotojo (Investuotojų) sutartį (sutartis), patvirtinančią (patvirtinančias) neatlygintiną lėšų
filmo ar jo dalies gamybai suteikimą;
3.2. Lietuvos kino centro direktoriaus nustatytos formos filmo ar jo dalies gamybos ataskaitą;
3.3. pagal Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintus tarptautinius audito standartus parengtą nepriklausomo auditoriaus
išvadą apie Lietuvos filmo gamintojo patirtas filmo ar jo dalies gamybos išlaidas.
III. LIETUVOS FILMO GAMINTOJO PATEIKTŲ DUOMENŲ VERTINIMAS
4. Lietuvos kino centras, gavęs Tvarkos aprašo 3 punkte Lietuvos filmo gamintojo pateiktus dokumentus, vertina filmo ar jo
dalies gamybos išlaidų atitiktį Pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.
5. Lietuvos kino centras prireikus turi teisę pareikalauti Lietuvos filmo gamintojo per nustatytą terminą pateikti paaiškinimus dėl
pateiktų dokumentų turinio. Tais atvejais, kai Lietuvos filmo gamintojas nepateikia Lietuvos kino centrui visų Tvarkos aprašo 3
punkte nurodytų dokumentų arba per Lietuvos kino centro nustatytą terminą nepateikia paaiškinimų dėl pateiktų dokumentų turinio,
Lietuvos kino centras toliau filmo ar filmo dalies gamybos išlaidų atitikties Pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems
reikalavimams nevertina ir raštu apie tai informuoja Lietuvos filmo gamintoją.
IV. INVESTICIJOS PAŽYMOS IŠDAVIMAS
6. Lietuvos kino centras, įvertinęs Lietuvos filmo gamintojo pateiktus duomenis ir nustatęs, kad Lietuvos filmo gamintojo
pagamintas filmas arba jo dalis atitinka Pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytus reikalavimus, Investuotojui,
neatlygintinai suteikusiam Lietuvos filmo gamintojui lėšų filmo arba jo dalies gamybai, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo
Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos išduoda Lietuvos kino centro direktoriaus patvirtintos formos
Investicijos pažymą.
7. Investicijos pažymoje nurodoma:
7.1. duomenys apie Lietuvos filmo gamintoją:
7.1.1. vieneto pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė;
7.1.2. vieneto ar fizinio asmens kodas;
7.1.3. adresas ir kontaktiniai duomenys;
7.1.4. vieneto vadovo vardas ir pavardė;
7.1.5. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;
7.2. duomenys apie filmą, kurį, ar kurio dalį pagamino Lietuvos filmo gamintojas:
7.2.1. filmo pavadinimas;
7.2.2. patvirtinimas, kad pagamintas filmas, kuriam išduota Filmą kvalifikuojanti pažyma, dėl filmo atitikties Pelno mokesčio
įstatymo 172 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytiems reikalavimams;
7.3. duomenys apie filmo gamybą Lietuvos Respublikoje:
7.3.1. gaminamas filmas;
7.3.2. gaminama filmo dalis.
7.4. duomenys apie Investuotoją, neatlygintinai suteikusį lėšas Lietuvos filmo gamintojui:
7.4.1. vieneto pavadinimas;
7.4.2. vieneto kodas;
7.4.3. vieneto buveinės adresas ir kontaktiniai duomenys;
7.4.4. vieneto vadovo vardas ir pavardė;
7.4.5. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;
7.5. duomenys apie Investuotojo neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai atitiktį Pelno
mokesčio įstatymo 172 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytiems reikalavimams:
7.5.1. bendra visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų suma (toliau – bendros išlaidos);
7.5.2. visų Investuotojų neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai suma;
7.5.3. Investuotojo, kuriam išduodama Investicijos pažyma, neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui suteiktų lėšų filmo ar jo
dalies gamybai suma;
7.5.4. Investuotojo, kuriam išduodama Investicijos pažyma, neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui suteiktų lėšų filmo ar jo
dalies gamybai suma, atitinkanti Pelno mokesčio 172 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus;
7.6. duomenys apie Lietuvos filmo gamintojo patirtų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų atitiktį Pelno mokesčio įstatymo 172
straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytiems reikalavimams:
7.6.1. Pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnio 3 dalyje nurodytų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų suma (toliau – netinkamos
išlaidos);
7.6.2. filmo ar jo dalies gamybos išlaidų suma, iš bendrų išlaidų atėmus netinkamas išlaidas (toliau – tinkamos išlaidos);
7.6.3. Lietuvos Respublikoje patirtų tinkamų išlaidų suma ir jos procentinė dalis tinkamose išlaidose;
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7.7. audito įmonės duomenys:
7.7.1. juridinio asmens pavadinimas;
7.7.2. juridinio asmens kodas;
7.7.3. juridinio asmens buveinės adresas ir kontaktiniai duomenys;
7.7.4. juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Investicijos pažyma išduodama kiekvienam Investuotojui atskirai ir galioja tik joje nurodytam Investuotojui, neatlygintinai
suteikusiam Lietuvos filmo gamintojui lėšų filmo arba jo dalies gamybai.
___________
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