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KAINODAROS

LAR. Ar tais atvejais, kai Amadeus duomenų bazėje
nėra pakankamai duomenų apie bendrąjį pelną (angl.
gross profit), galima naudoti EBIT rodiklį?
VMI. EBIT rodiklį galima naudoti, tačiau būtina tinkamai
pagrįsti, ypač sandorių tarp susijusių šalių atveju,
kadangi pelno rodikliui didelės įtakos turi tokie sandoriai
tarp susijusių šalių. Be to, būtina išlaikyti sistemiškumą, t.
y. pasirinktą kriterijų taikyti nuosekliai.

LAR. Ar atliekant palyginamąją paiešką Amadeus
duomenų bazėje, rekomenduotumėte „ištiestosios
rankos“ principą atitinkantį maržų intervalą nustatyti
kiekvieniems metams atskirai, ar būtų tinkamiau pagal,
pvz., 3 metų vidurkius išvesti tik vieną bendrą intervalą?
VMI. Dažniausiai išvedamas vidurkis, bet galima
naudoti ir maržų intervalą. Tačiau pasirinktą metodą
būtina taikyti nuosekliai, ypač tais atvejais, kai
kainodara ruošiama retrospektyviai.

LAR. Maržos procento taikymas teikiant valdymo
paslaugas :
 Koks iš visuotinai priimtino intervalo 3–10 proc. yra
naudojamas daugiausiai pagrindžiant tokių
paslaugų teikiamas paslaugas grupės įmonėms?
 Ar būtina tokį procentą esantį tarp 3–10 proc. ribų
pagrįsti palyginamaisiais duomenimis ruošiamose
kainodarose?
VMI. Daugiausiai naudojami 7–8 proc. arba netgi 15
proc. marža. Mažą pridėtinę vertę kuriantiems
paslaugų (angl. low value-adding services) centrams
EBPO rekomenduoja 5 proc. maržą.

LAR. Jei Lietuvos įmonė vykdo specifinę veiklą ir
palyginamųjų duomenų Lietuvos teritorijoje bei Baltijos
šalyse nėra, kokius įrodymus Lietuvos įmonė turi surinkti
apie panašius vykdomus sandorius ES ir ne ES, kad jie
būtų tinkami VMI pagrįsti susijusių šalių kainodarą tarp
kontroliuojamųjų ir nekontroliuojamų įmonių?

VMI. Tokiu atveju reikia vertinti kitas sąlygas, orientuotis į
funkcijas, o ne į gaminamą produktą, kuris yra unikalus.
Kitais kriterijais gali būti turtas, darbuotojų skaičius ir pan.
Jei galima rasti palyginamą variantą, labai svarbu, kad
sandoris būtų tarp nesusijusių šalių (nors tuo labai sunku
įsitikinti). Tokiu atveju VMI pirmiausia vertins
kontroliuojamo sandorio sąlygas. Tačiau jeigu
nepastebės didelės rizikos, tokį sandorį VMI vertins
paprastu būdu.

LAR. Lietuvos įmonė perparduoda iš ES patronuojančios
įmonės įsigytą ir patobulintą įrangą susijusioms ir
nesusijusioms įmonėms Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos
įmonė neperka ir neparduoda kitų gamintojų įrangos.
 Kas turi būti vertinama atliekant LT įmonės pirkimo
sandorių funkcinę analizę?
 Kiek detaliai, tai turi būti aprašyta įmonės LT
kainodaros politikoje?
VMI. Kadangi perpardavėjas pirmiausia patobulina
įrangą, o tik vėliau ją parduoda, vadinasi, keičiasi
sandorio esmė. Tokiu atveju palyginimą reikia atlikti
remiantis kitais rodikliais: teisių išskirtinumu, patobulinimo
ypatybėmis ir pan. Aprašant būtina tiksliai apibrėžti
sandorį, akcentuoti valdomą riziką ir nurodyti, kas tokią
riziką valdo.

LAR. Ar yra priimtina, kad užuot naudojusi Amadeus ar
kitų komercinių duomenų bazių duomenis, sandorio
kainos atitikimui rinkos kainai įvertinti įmonė naudojasi jai
žinomais ir prieinamais šaltiniais ar ekonomiškai
pagrįstais skaičiavimais?

VMI. Tokiu atveju turi būti naudojama abiem sandorio
šalims prieinama informacija, tačiau būtina atsižvelgti į
konkrečias aplinkybes. Jeigu naudojama svetainėse
pateikta informacija, rekomenduojama išsisaugoti visą
svetainėje pateiktą informaciją (pačią svetainę),
kadangi svetainės dažnai keičiamos arba iš viso
uždaromos. Savo vidinę duomenų bazę galima naudoti
tik vidiniam pasitikrinimui.

LAR. 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Administracinių
nusižengimų kodeksui, kyla klausimai dėl
dokumentacijos:
 Kas laikoma netinkamu dokumentavimu?
 Kaip bauda būtų nustatoma, jei įmonė neturi
kainodaros dokumentacijos ir jos nepateikia per
nustatytą terminą?
 Koks būtų VMI požiūris į tokius atvejus, kai įmonė yra
pasirengusi kainodaros dokumentaciją, tačiau neturi
tik dokumentacijos atnaujinimo už tam tikrą laikotarpį
(pvz., už vienerius metus)?
 Kaip po 2016 m. balandžio 1 d. VMI vertintų
kainodaros dokumentaciją, kuri nėra išsami? Ar dėl
tokių neatitikimų / dokumentacijos trūkumų įmonei
galėtų būti skiriama administracinė bauda?

VMI. Reikalavimai dėl kainodaros dokumentuose
pateiktos informacijos nustatyti 2004 m. balandžio 9 d. LR
Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-123 70 dalyje. Jeigu
įmonė neturi parengusi kainodaros dokumentų,
pirmiausia VMI nustato 30 dienų laikotarpį šiems
dokumentams pateikti (NE parengti) VMI . Tikslas yra ne
bausti, bet kad įmonės turėtų parengtus kainodaros
dokumentus.
Baudas skiria teismas, jos gali svyruoti nuo 1400 iki 4300
eurų. Laikomasi pakartotinumo principo, be to, bauda
skiriama įmonės vadovui (ar jo įgaliotam asmeniui).
Mažų UAB atveju gali būti taikomos išimtys, tačiau jos
neatleidžiamos nuo prievolės rengti kainodaros
dokumentus.

LAR. Dėl įpareigojančių susitarimų dėl sandorių
kainodaros – susitarimas galioja 5 metus, todėl kyla
klausimai:
 Kaip įmonei užtikrinti, kad keičiantis ekonominėms
aplinkybėms nebus nukrypta nuo susitarimo sąlygų?
 Į kurią kainodaros dalį reikėtų atkreipti daugiausiai
dėmesio, t.y. ar galima teigti, kad funkcinės analizės
atskleidimas yra svarbiausias faktorius, siekiant
sėkmingo susitarimo ir vėlesnių ginčų išvengimo?
VMI. Įmonė turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į kritines
prielaidas, kurioms esant galioja įpareigojantis
reikalavimas. Teikiant prašymą pritarti mokesčių teisės
aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui, būtina
įvertinti ilgesnį nei 3 m. laikotarpį – svyravimus, cikliškumą
ir pan. Be to, visos minėto prašymo dalys yra svarbios –
koks metodas pasirinktas, kaip pagrindžiamas toks
prašymas ir pan.

LAR. Koks nekontroliuojamų transakcijų skaičius turėtų
būti atrinktas, kad analizė ir gauti rezultatai būtų
laikomi patikimi ir pakankami „ištiestosios rankos“
principą atitinkančiai kainai nustatyti?

VMI. Sandorių skaičiaus išplėtimas ne visada
pasiteisina, ypač tais atvejais, kai atliekami
palyginamų duomenų koregavimai. Gali būti
pasirenkamas tik vienas sandoris. Be to, kol kas VMI
nėra numačiusi apibrėžti palyginamų duomenų
kiekio.

LAR. Ar būtų tinkama finansinių sandorių kainą
(atitinkančią „ištiestosios rankos“ principą) grįsti Lietuvos
Banko statistikos informacija?
VMI. Jei yra palyginimų su bankais, reikia imti konkrečias
sutartis ir ilgesnį laikotarpį nei mėnuo, nes Lietuvos Banko
skelbiamos palūkanos labai kinta. Šiuo atveju VMI
vertins skolintojo ir skolininko aplinkybes, kreditingumą.
Be to, VMI rekomenduoja pirmiausia naudoti vidinius
palyginamumus.

LAR. Kokia metodologija vadovaujantis VMI
rekomenduotų grįsti garantijų, teikiamų asocijuotoms
įmonėms, kainą? Ar VMI pritartų nuomonei, kad tais
atvejais, kai įmonė garantiją suteikia patronuojančiai
įmonei, tokia garantija galėtų būti teikiama be atlygio,
kadangi patronuojanti įmonė savo įsipareigojimus ir
taip galėtų dengti savo turtu, į kurį įeina ir
patronuojamosios įmonės, kuri teikia garantiją, akcijos?
VMI. Paskola turi būti vertinama daug plačiau.
Garantijos naudą gali gauti ir garantijos teikėjas. Jeigu
nesusijęs asmuo teikia garantiją be atlygio, tą būtina
pagrįsti. VMI nenustato griežto reikalavimo, kad
paskola gali būti teikiama be garantijos.

LAR. Ar būtinos rašytinės sutartys tarp asocijuotų
asmenų?
VMI. Būtinos, jei tokių įmonių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje biržoje. Kitoms Lietuvos įmonėms
pakanka išsamios dokumentacijos.
LAR. Ar galima taikyti modifikuotus kainodaros
metodus? Pvz. „modifikuotas kaštai plius metodas“,
kuomet prijungiamos veiklos sąnaudos.
VMI. VMI daugiau laisvės nenumato nei suteikiama
dabar.

LAR. Kaip VMI rekomenduoja vertinti unikalų (pvz.
brangi surinkimo linija) ilgalaikį turtą, kuris yra naudotas ir
perleidžiamas tarp grupės įmonių?

VMI. VMI rekomenduoja teikti prašymą dėl
įpareigojančio sprendimo. Atsakymą VMI pateiks tik
tada, kai turės visą reikiamą informaciją ir galės matyti
„visą vaizdą“.

