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1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 5 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Teismas, priėmęs nutartį atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą, ne vėliau kaip
kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos šios nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia
antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl
jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Turto realizavimas ir
(ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka, atnaujinamas, išskyrus, kai nutartis
atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą priimta šio straipsnio 8 dalies 6 punkte nurodytu
pagrindu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės nuo pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto
bylą priėmimo iki atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą panaikinamos.“
2. Papildyti 5 straipsnį 10 dalimi:
„10. Teismas, priėmęs nutartį atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą šio straipsnio 8
dalies 6 punkte nurodytu pagrindu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo
dienos visus su pareiškimu iškelti fizinio asmens bankroto bylą susijusius dokumentus perduoda
neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto bylą
nagrinėjančiam teismui, o šis sprendžia fizinio asmens turto realizavimo ir (ar) išieškojimo,
įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka, ir laikinųjų apsaugos priemonių atnaujinimo klausimus.“
2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 4 dalies 1 punktą.
3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7) bankroto administravimo išlaidų pagal šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą
administravimo išlaidų struktūrą sumos ir jų pagrindimas;“.
4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo plano projekto gavimo dienos parengia ir pateikia
fiziniam asmeniui argumentuotą rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių
(toliau – išvada). Šioje išvadoje turi būti nurodyta, ar fizinio asmens turimas turtas ir profesinė
kvalifikacija, individualios ar ūkininko veiklos vykdymas (kai tokią veiklą numatoma vykdyti) ir
kitos plano įgyvendinimui reikšmingos faktinės aplinkybės leidžia tikėtis plano projekte numatytų
lėšų, kad būtų įvykdyti plano projekte numatyti mokėjimai; ar fizinis asmuo numato panaudoti visas
galimybes gauti lėšų kreditorių reikalavimams patenkinti ir administravimo išlaidoms apmokėti,
taip pat visos kitos aplinkybės, kurias, administratoriaus vertinimu, tikslinga nurodyti. Išvadoje
administratorius privalo įvertinti administravimo išlaidų sumos pagrindimą;“.
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2. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Kreditorių susirinkime dėl pritarimo plano projektui balsuojama grupėse. Vieną grupę
sudaro įkaito turėtojai ir hipotekos kreditoriai, kitą – kiti kreditoriai. Sprendimas dėl pritarimo plano
projektui laikomas priimtu, kai kiekvienoje kreditorių grupėje plano projektui pritaria kreditoriai,
kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę šios grupės
kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Jeigu balsai dėl pritarimo plano projektui vienoje
kreditorių grupėje pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad plano projektui nepritarta. Jeigu kreditorių
susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų
reikalavimų, ir (arba) pritaria administratoriaus išvadai, kad nėra galimybių įgyvendinti planą ir
(arba) administravimo išlaidų sumos pagal šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą
administravimo išlaidų struktūrą nepagrįstai didelės ar nepagrįstai mažos, plano projektas gali būti
tikslinamas ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kreditorių sprendimo nepritarti plano projektui
priėmimo pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria
plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto
tikslinimu pagal šio įstatymo 7 ir šiame straipsniuose nustatytus reikalavimus, plano projektas
pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Kai plano projektas patikslinamas,
išskyrus šio straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį, bankroto administratorius turi teisę per 2 darbo
dienas nuo patikslinto plano projekto gavimo dienos pateikti naują išvadą.“
5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Pripažinti netekusiu galios 14 straipsnio 7 dalies 3 punktą.
6 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„21 straipsnis. Darbo santykių reguliavimas
Fizinio asmens bankroto proceso metu mutatis mutandis taikomos Juridinių asmenų
nemokumo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios:
1) darbo santykius juridinių asmenų bankroto proceso metu, kai fizinio asmens vykdoma
individuali ir (ar) ūkininko veikla nutraukiama;
2) darbo santykius juridinių asmenų restruktūrizavimo proceso metu, kai fizinio asmens
vykdoma individuali ir (ar) ūkininko veikla tęsiama.“
7 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 23 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Teismas priima nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti
ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos. Teismo nutartyje
dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo darbuotojų su darbo santykiais susiję reikalavimai turi būti
nurodyti pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir
ilgalaikio darbo išmokų įstatymą. Teismo nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar
atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka.
Atskirasis skundas turi būti išnagrinėtas teisme ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo
apeliacinės instancijos teisme dienos.“
8 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą, kreditorių susirinkimai šaukiami ne rečiau
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kaip vieną kartą per pusmetį. Kreditorių susirinkimus šaukia bankroto administratorius. Apie
šaukiamą kreditorių susirinkimą bankroto administratorius kreditoriams turi raštu pranešti ne vėliau
kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos, kartu pateikdamas ir siūlomą kreditorių susirinkimo
darbotvarkę.“
2. Papildyti 25 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Pranešimas apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą kreditoriams turi būti pateiktas
pasirašytinai, registruotąja pašto siunta, per antstolius, pasiuntinių paslaugų teikėjus arba
elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima
nustatyti ir pranešimą siunčiančio, ir jį gaunančio asmens tapatybę. Jeigu pranešimas apie šaukiamą
pirmąjį kreditorių susirinkimą pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas
patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas apie šaukiamus kitus kreditorių susirinkimus
skelbiamas šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliotos institucijos tvarkomoje informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema).“
3. Buvusias 25 straipsnio 3–11 dalis laikyti 4–12 dalimis.
9 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 29 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka
užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo
30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl nusikalstama
veika padarytos žalos atlyginimo, lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) ir reikalavimus, kurie
kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus
administracinius nusižengimus, arba nusikalstamas veikas, kitų įstatymų pažeidimus, įkeitimu ir
(ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl
įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4
dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip.“
2. Pakeisti 29 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
„10. Žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai tenkinami žemės ūkio veiklos subjekto
prašymu 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje
(su visais pakeitimais) ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Šiuo atveju žemės ūkio veiklos subjekto
patvirtinti reikalavimai mažinami Vyriausybės nustatyta tvarka išmokėtos sumos dydžiu.“
10 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Papildyti 30 straipsnį 7 dalimi:
„7. Baigus fizinio asmens bankroto procesą fiziniam asmeniui negali būti taikomi draudimai
užsiimti individualia, ūkininko ar kita veikla, draudimai naudotis valstybės teikiamos pagalbos
verslui priemonėmis ar kitų teisių apribojimai, grindžiami vien tuo, kad jam buvo iškelta bankroto
byla.“
11 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„31 straipsnis. Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimas ir skelbimas
1. Teismas ir bankroto administratorius šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai duomenis apie fizinio asmens bankroto
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procesą teikia mutatis mutandis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnyje nustatyta
tvarka.
2. Šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota
institucija šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2 dalies 7 punkte nurodytose ataskaitose
pateiktą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos statistikos departamentui, taip pat
savo informacinėje sistemoje kaupia informaciją apie fizinių asmenų bankroto procesus. Šio
įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos
interneto svetainėje, siekiant užtikrinti fizinio asmens bankroto procesu suinteresuotų šalių apsaugą,
skelbiami šie duomenys:
1) fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta;
2) teismo, nagrinėjančio fizinio asmens bankroto bylą, pavadinimas, fizinio asmens bankroto
bylos numeris, teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo data ir apskundimo
terminas, šios nutarties įsiteisėjimo data, teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo data, ar teisė
iškelti bylą grindžiama Reglamento (ES) 2015/848 3 straipsnio 1, 2 ar 4 dalimi, teismo nustatytas
kreditorių reikalavimų pateikimo terminas;
3) bankroto administratoriaus, kai bankroto administratorius fizinis asmuo, – darbo vietos
adresas, vardas, pavardė ir duomenys ryšiams palaikyti, kai bankroto administratorius juridinis
asmuo arba juridinio asmens padalinys (filialas), – buveinės adresas, pavadinimas, vadovo vardas,
pavardė ir duomenys ryšiams palaikyti;
4) fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo diena (teismo nutarties nutraukti fizinio
asmens bankroto bylą įsiteisėjimo diena);
5) fizinio asmens bankroto proceso baigimo diena (teismo sprendimo baigti fizinio asmens
bankroto bylą įsiteisėjimo diena);
6) fizinio asmens bankroto byloje įsiteisėję teismų sprendimai ir nutartys.
3. Šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota
institucija, siekdama užtikrinti fizinio asmens bankroto proceso skaidrumą ir suteikti palankesnes
sąlygas proceso dalyviams (fiziniam asmeniui, kreditoriams, bankroto administratoriui, kitiems
dalyvaujantiems byloje asmenims) ginti savo interesus, suteikia teisę teismui ir kreditorių
susirinkimuose turintiems teisę dalyvauti asmenims savo nustatyta tvarka, nepažeidžiant asmens
duomenų apsaugos ir komercinės (gamybinės) paslapties apsaugos reikalavimų, savo tvarkomoje
informacinėje sistemoje susipažinti su šia informacija:
1) pranešimais apie šaukiamus kreditorių susirinkimus;
2) kreditorių susirinkimų sprendimais;
3) plano projekto išvada ir planu;
4) informacija apie fizinio asmens turtą pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 3–4 punktus;
5) bankroto administravimo išlaidų sąmata;
6) informacija apie kreditorius (vardas ir pavardė, jeigu kreditorius fizinis asmuo, ar
pavadinimas ir kodas, jeigu kreditorius juridinis asmuo), jų reikalavimų dydį ir tenkinimą pagal
kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir etapus;
7) plano vykdymo eigos ataskaita;
8) fizinio asmens bankroto byloje priimtais teismų sprendimais ir nutartimis.
4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija laikoma žinoma toje dalyje nurodytiems teisę
susipažinti su šia informacija turintiems asmenims nuo šios informacijos pateikimo informacinėje
sistemoje dienos.
5. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija skelbiama 10 metų nuo fizinio asmens
bankroto proceso nutraukimo ar baigimo dienos.“
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12 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas
Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:
„Lietuvos Respublikos
fizinių asmenų bankroto įstatymo
priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl
nemokumo bylų.
2. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023 dėl
prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių
restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš
dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva).“
13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2, 5, 8, 11 straipsnius ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja
2021 m. liepos 1 d.
2. Šio įstatymo 2, 5, 8 ir 11 straipsniai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.
3. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, taikomas fizinių asmenų bankroto
procesams, pradėtiems po 2021 m. birželio 30 d.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos institucijos iki 2021 m.
birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas

