LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ
PAŽYMA
DĖL ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO NR. IX-216 11, 116 IR 117 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1502 (TAP-18-912(2)) (TAIS Nr. 186539(3)
2018-07-04 Nr. NV-1756
Vilnius
Rengėjas: Finansų ministerija.
Tikslas: iš esmės pritarti Seimo nario V. Poderio inicijuotam Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo
projektui, tačiau pasiūlyti Seimui Įstatymo projektą tikslinti pagal teikiamas pastabas ir pasiūlymus.
Įstatymo pakeitimo projektu siūloma:
 suvienodinti administratorių fizinių asmenų ir administratorių juridinių asmenų atsakomybę
už netinkamai teikiamas administravimo paslaugas, nustatant, kad ir juridinis asmuo, turintis
dvi galiojančias nuobaudas, taip pat kaip ir administratorius fizinis asmuo, būtų
išbraukiamas iš asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo (toliau –
Sąrašas) t. y. netektų teisės teikti administravimo paslaugas.
Esama situacija:
 bankrutuojančias įmones administruoti gali fiziniai ir juridiniai asmenys;
 administratoriai – fiziniai asmenys, gavę dvi nuobaudas per kalendorinius metus, gali netekti
bankroto administratoriaus pažymėjimo ir tuo pagrindu būti išbraukti iš Sąrašo. Tuo tarpu
juridinių asmenų už jiems taikytas nuobaudas išbraukimo iš Sąrašo galimybė nenumatyta;
 administratoriai fiziniai asmenys, veikę administratorių juridinių asmenų, kurių atžvilgiu
taikytos poveikio priemonės, vardu, toliau gali teikti bankroto administravimo paslaugas
nesulaukdami jokių netinkamo paslaugų teikimo pasekmių tiek kaip fiziniai asmenys, tiek
kaip juridinių asmenų vadovai ar darbuotojai. Administratoriaus juridinio asmens,
administruojančio bankroto procesus, vardu veikiantis vadovas ar įgaliotas asmuo iš esmės
realios atsakomybės už nustatytus pažeidimus išvengia.
Esmė: siūloma iš esmės pritarti Įstatymo pakeitimo projektui, tačiau pasiūlyti Seimui Įstatymo
projektą tikslinti pagal teikiamas pastabas ir pasiūlymus (be kita ko, aiškiau reglamentuoti, kad
turinčiam dvi galiojančias nuobaudas bankroto administratoriui fiziniam asmeniui,
administratoriaus juridinio asmens vadovui, taip pat darbuotojui administratoriui gali būti
panaikintas pažymėjimas, o bankroto administratorius juridinis asmuo, turintis dvi galiojančias
nuobaudas, gali būti išbraukiamas iš asmenų, turinčių teisę teikti bankroto administravimo
paslaugas, Sąrašo).
Derinimas:
 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba pastabų neturėjo, o
Lietuvos administratorių rūmai, Nacionalinė bankroto administratorių asociacija,
Nacionalinė verslo administratorių asociacija pastabų nepateikė; įvertintos Teisingumo
ministerijos ir Nemokumo ir verslo administratorių asociacijos pastabos.
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Projektas svarstytas 2018 m. birželio 26 d. Tarpinstituciniame pasitarime ir teikiamas
patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė 2018 m. liepos 3 d. antrinėje išvadoje Nr. NV –
1737 pakartotinai siūlo Nutarimo projekte pateikti siūlymą Įstatymo projekte aiškiau
reglamentuoti ar skiriant nuobaudą juridinio asmens atstovui fiziniam asmeniui atskira
nuobauda bus skiriama ir juridiniam asmeniui.

Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos neįgyvendina.
Dalykinio vertimo išvada: siūlome nutarimo projektą teikti svarstyti Vyriausybės posėdžio B
dalyje.
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