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Rengėjas: Teisingumo ministerija.
Tikslas: patvirtinti baudų už vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymą dydžio nustatymo
tvarką, siekiant atgrasyti verslininkus nuo vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų tolesnio taikymo
vartotojų atžvilgiu.
Esama situacija:
 2021 m. rugsėjo 30 d. Seimas priėmė vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimą
(įsigalioja nuo 2022 m. sausio 3 d.), kuriuo pavesta Vyriausybei patvirtinti baudų dydžių
nustatymo tvarką;
 Įstatyme nustatytos tik maksimalios baudų už vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymą
ribos (iki 3 procentų metinių pajamų, bet ne didesnė negu vienas šimtas tūkstančių eurų,
pakartotinai per vienus metus padarius pažeidimą gali būti skiriama bauda iki 6 procentų
metinių pajamų, bet ne didesnė negu du šimtai tūkstančių eurų).
Esmė:
 nustatyti, kad baudos dydis būtų apskaičiuojamas trimis etapais:
 pirmajame etape apskaičiuojamas pradinis baudos dydis (pradinis baudos dydis lygus
1,5 procento (pakartotinai pažeidus – 3 procentams) verslininko pajamų praėjusiais
finansiniais metais, o jei verslininkas veikia trumpiau negu vienus metus, nustatomas
pradinis baudos dydis lygus 1,5 procento jo pajamų einamaisiais finansiniais metais);
 antrajame etape apskaičiuojamas bazinis baudos dydis (mažinant arba didinant pradinį
baudos dydį, atsižvelgiant į vartojimo sutarties nesąžiningos sąlygos pobūdį, taikymo
trukmę ir mastą);
 trečiajame etape apskaičiuojamas skiriamos baudos dydis (atsižvelgiant į nustatytas
atsakomybę lengvinančias arba sunkinančias aplinkybes skiriamos baudos dydis
didinamas arba mažinamas 40 procentų).
 visais atvejais baudos dydis negali viršyti įstatyme nustatytų maksimalių baudos dydžių:
šimto tūkstančio eurų, o už pakartotinį pažeidimą – dviejų šimtų tūkstančių eurų.
Derinimas:
 be pastabų suderinta su Finansų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, Valstybine
vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
 anot Teisingumo ministerijos, Lietuvos prekybos įmonių asociacija, Lietuvos verslo
konfederacija bei Vartotojų aljansas projektui pritaria. Lietuvos darbdavių konfederacija,
Lietuvos pramoninkų konfederacija, Asociacija „Investors forum“, Lietuvos prekybos,
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pramonės ir amatų rūmų asociacija bei Nacionalinė vartotojų konfederacija pastabų ir
pasiūlymų nustatytu terminu nepateikė;
po klausimo aptarimo 2021 m. gruodžio 14 d. tarpinstituciniame pasitarime, teikiamas
patikslintas projektas.

Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.
Dalykinio vertimo išvada: atsižvelgiant į tai, kad Tvarka turi įsigalioti nuo 2022 m. sausio 3 d.
siūlome patikslintą projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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