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Mokesčių teisės ekspertas, kurio pagrindinė specializacija – mokestiniai ginčai ir mokesčių
planavimas

Patirtis
Edvinas Lenkauskas yra vienas iš mūsų advokatų kontoros mokesčių grupės vadovų, turintis
išskirtinį tarptautinį akademinį išsilavinimą ir daugiau nei 12 metų patirtį nagrinėjant mokestines
bylas ir sprendžiant klausimus mokesčių struktūrizavimo srityje. Jis konsultuoja didžiąsias
bendroves ir turtingiausius žmones sudarant įvairius sandorius, kuriuose itin svarbūs būna
mokestiniai klausimai (PVM, sandorių kainodara, pelno mokestis, GPM).

Edvinas taip pat daug dėmesio skiria mokesčių struktūrizavimui įvairiose jurisdikcijose (tokiose
kaip Malta, Kipras, JAE, Honkongas, Nyderlandai, JAV, JK, Estija ir kt.) ir padeda verslui rasti
sąžiningą bei efektyvų būdą optimizuoti mokesčius.

Edvinas yra advokatas ir išskirtinės kvalifikacijos mokestinių ginčų ekspertas. Bylinėdamasis su
mokesčių administratoriumi, jis įgijo daug patirties ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu lygiu (ESTT,

Europos Komisija). Žymiausios Edvino pergalės prieš mokesčių administratorių:

pergalė dėl daugiau nei 3 mln. EUR apskaičiuoto PVM, susijusio su trikampe
prekyba ir „rezervo taisyklės“ taikymu;
pergalė mokestinėse derybose, kur mokesčių administratorius atsisakė savo
reikalavimo, kad mūsų klientas sumokėtų daugiau nei 2,7 mln. EUR apskaičiuotų
mokesčių;
pergalė dėl daugiau nei 800 tūkst. EUR apskaičiuoto GPM, po kurios mūsų
klientas taip pat įgijo teisę gauti 180 tūkst. EUR kompensaciją iš mokesčių
administratoriaus.
Per savo karjerą Edvinas apsaugojo savo klientus nuo daugiau kaip 16 mln. EUR neteisėtai
apskaičiuotų mokesčių.

Pastaraisiais metais Edvinas konsultavo daug žinomų bendrovių, tokių kaip: „Allianz“, „PGNiG“,
„Hostinger“, „Eneba“, „Kesko Senukai Digital“, „Linas Agro“, „Boslita“, „Ekomlita“, „YNOT Media“,
„Orion Securities“, „Brolis Semiconductors“, „Finbee“, „70 Ventures“, „Turing College“ ir daugelį
kitų.

Edvinas dalyvauja įvairiose verslo ir mokesčių konferencijose kaip pranešėjas. Jis taip pat nuolat
bendradarbiauja su Valstybine mokesčių inspekcija, siekdamas patobulinti oficialius Lietuvos
mokesčių įstatymų komentarus (pvz., dalyvavo rengiant komentaro projektą dėl holdingo
bendrovių turinio reikalavimų).

Edvinas Lenkauskas turi didžiausią patirtį sukaupęs maisto, technologijos, e. komercijos,
skaitmeninės rinkodaros ir finansinių paslaugų sektoriuose. Jis buvo įvertintas tarptautinio reitingų
žinyno „Legal 500“ (2020, 2021) kaip novatoriškas teisininkas, turintis stiprią klientų bazę
skaitmeninės rinkodaros ir e. komercijos srityse.

Prie mūsų komandos Edvinas prisijungė 2009 m.

Kalbos: lietuvių, anglų.

Išsilavinimas ir narystės
Mastrichto universitetas, tarprautinės ir Europos mokesčių teisės magistras
Mykolo Romerio universitetas, teisės bakalauras
Radboud universitetas, mainų studijos

Narystė:
Lietuvos advokatūra

Patirties pavyzdžiai

2022

„Ekomlita“ ir „YNOT Media“ suvienijo jėgas, kad įkurtų naują prekės ženklą „Orbio World“

2021

Sėkmingai atstovavome klientui mokestiniame ginče dėl PVM trikampės prekybos ir rezervo
taisyklės
„Olympic Casino Group Baltija“ pergalė Vyriausiajame administraciniame teisme
„Hostinger“ pritraukė investuotojus iš Vokietijos ir spartina plėtrą
Pergalė prieš mokesčių administratorių dėl palūkanų normos

2020

Sėkmingai atstovavome klientui ES Teisingumo Teisme ginče su Muitinės departamentu
Sėkmingai atstovavome lošimų organizatoriui ginče prieš priežiūros instituciją
Konsultavome kazino dėl lošimo mokesčio per COVID-19 karantiną
Pergalė prieš mokesčių administratorių dėl sandorių kainodaros
Atstovavome muitinės tarpininkui Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
Konsultavome vieną iš pirmaujančių skaitmeninės rinkodaros bendrovių dėl verslo plėtros

2019

Konsultavome e. komercijos bendrovę dėl nuolatinės buveinės
Laimėjome mokestinį ginčą dėl PVM

2017

Prisidėjome rengiant oficialų pelno mokesčio įstatymo komentarą dėl holdingo bendrovių
turinio
Konsultavome UAB „Skycop.com“ mokestiniais klausimais

Atstovavome klientui Europos Komisijoje dėl mokestinių klausimų
Konsultavome holdingo bendrovę mokestiniais klausimais
Pergalė prieš mokesčių administratorių dėl 3 mln. Eur mokesčių

