
 

 

Einamasis pranešimas Nr. 10/2019 

2019 m. gegužės 7 d. 

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką 

2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis AB "INTER RAO Lietuva" (kodas 126119913, registruota 

adresu: Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 

2018 m. AB "INTER RAO Lietuva" pelną ir skirti 0,58 EUR dividendų vienai akcijai. 

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo 

priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2019 m. gegužės 13 d., bus AB "INTER RAO 

Lietuva" akcininkais. 

2019 m. gegužės 17d. dividendai bus mokami tokia tvarka: 

• Bendrovės akcininkui tenkanti dividendų suma apskaičiuojama jo turimų Bendrovės akcijų skaičių 

padauginant iš vienai akcijai tenkančios dividendų dalies ir apvalinant gautą rezultatą tokia tvarka:  

(i) jeigu gauto skaičiaus trupmeninė dalis (t. y. iki trečio skaičiaus po kablelio) yra lygi ar 

didesnė kaip 0,005, tai akcininkui tenkanti dividendų suma bus apvalinama iki dviejų skaičių 

po kablelio, t. y. centų tikslumu, į didžiąją pusę, tokiu atveju prie antro skaitmens po kablelio 

pridedant vienetą;  

(ii) jeigu gauto skaičiaus trupmeninė dalis (t. y. iki trečio skaičiaus po kablelio) yra mažesnė 

negu 0,005, tai akcininkui tenkanti dividendų suma bus apvalinama iki dviejų skaičių po 

kablelio, t. y. centų tikslumu, į mažesniąją pusę, tokiu atveju paliekant antrą skaitmenį po 

kablelio nepakitusį. 

• akcininkams, kurių turimos AB "INTER RAO Lietuva" akcijos yra apskaitomos Akcinėje bendrovėje 

“LIETUVOS CENTRINIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAS” (toliau – Lietuvos 

depozitoriumas) dividendų sumos, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervestos į akcininkų sąskaitas, esančias akcininkų turimų AB 

"INTER RAO Lietuva" akcijų apskaitą tvarkančių finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigose; 

• akcininkams, kurių turimos AB "INTER RAO Lietuva" akcijos yra apskaitomos Lenkijos Respublikos 

akcijų depozitoriume „Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.“ (toliau – Lenkijos 

depozitoriumas), dividendų sumos, išskaičiavus mokesčius prie pajamų šaltinio pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus, bus pervestos į Lenkijos depozitoriumo banko sąskaitą. Lenkijos 

depozitoriumas, iš AB "INTER RAO Lietuva" ar jos įgaliotinio gavęs dividendus, perves dividendus 

akcininkų turimų AB "INTER RAO Lietuva" akcijų apskaitą tvarkančioms įmonėms, kurios 

dividendus perves į akcininkų sąskaitas, esančias atitinkamose įmonėse ar kredito įstaigose. 

Dividendai apmokestinami tokia tvarka: 

• akcininkams, kurių AB "INTER RAO Lietuva" akcijos yra apskaitomos Lietuvos depozitoriume: 

o Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams 

fiziniams asmenims, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; 

o Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams 

juridiniams asmenims, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal 

įstatymus. 

• akcininkams, kurių AB "INTER RAO Lietuva" akcijos yra apskaitomos Lenkijos depozitoriume, bus 

taikomas 15 proc. mokestis prie pajamų šaltinio. 



 

 

Teisė susigrąžinti išskaičiuotą mokestį arba jo dalį   

AB "INTER RAO Lietuva" akcininkai, kurių turimos akcijos yra apskaitomos Lietuvos depozitoriume, bei 

kurie yra  užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo 

apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai, pageidaujantys pasinaudoti tokiose sutartyse 

numatytomis lengvatomis, turės teisę, per 5 metus nuo dividendų išmokėjimo datos, Vilniaus apskrities 

valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą pridedamą Užsienio valstybės rezidento prašymo 

grąžinti išskaičiuotą mokestį formą FR0021 (DAS-2) ir iš Lietuvos biudžeto susigrąžinti AB "INTER RAO 

Lietuva" Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokestį arba jo dalį. Pagal pridedamas Formų 

pildymo taisykles užpildyta forma FR0021 (DAS-2) Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 

turi būti pateikta kartu su turimų AB "INTER RAO Lietuva" akcijų apskaitą tvarkančios įmonės išduota 

pažyma dėl AB "INTER RAO Lietuva" akcininkui išmokėtų dividendų. 

AB "INTER RAO Lietuva" akcininkai, kurių turimos akcijos yra apskaitomos Lenkijos depozitoriume, bei 

kurie yra  užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo 

apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai, pageidaujantys pasinaudoti tokiose sutartyse 

numatytomis lengvatomis, turės teisę, per 5 metus nuo dividendų išmokėjimo datos, Vilniaus apskrities 

valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti 

išskaičiuotą mokestį formą FR0021 (DAS-2) ir iš Lietuvos biudžeto susigrąžinti AB "INTER RAO Lietuva" 

Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokestį arba jo dalį. Pagal pridedamas Formų pildymo 

taisykles užpildyta forma FR0021 (DAS-2) Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti 

pateikta kartu su Lenkijos depozitoriumo ir turimų AB "INTER RAO Lietuva" akcijų apskaitą tvarkančios 

įmonės išduota pažyma dėl AB "INTER RAO Lietuva" akcininkui išmokėtų dividendų. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2). 

2. Formų pildymo taisyklės. 

 

Teisiniai pagrindai: 17.1. straipsnis ES reglamento Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka. 

 


