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Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407
„DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
IR „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. BIRŽELIO 2 D.
NUTARIMO NR. 393 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M.
LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTŲ TEIKIMO
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos 2021 m. birželio 29 d. pavedimą Nr. G-7879 ir 2021 m. liepos 8 d.
pavedimą Nr. G-8223, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų
registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 2 d.
nutarimo Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr.
1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ projektą
(toliau – Nutarimo pakeitimo projektas) (toliau kartu – Nutarimų projektai).
I. Sprendžiama
problema
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Nutarimo projektu įgyvendinami:
 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.228-7, 6.228-14,
6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-421 (toliau – CK
pakeitimo įstatymas);
 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų̨ nemokumo įstatymo Nr. XIII22211 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 62,
63, 64, 77, 94, 95, 103, 104, 110, 111, 114, 130 straipsnių ir priedo pakeitimo
ir Įstatymo papildymo 1021, 1022, 1023, 1111 straipsniais įstatymas Nr. XIV450 (toliau – JANĮ pakeitimo įstatymas);
 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo
įstatymas Nr. XIV-454 (toliau – CK įstatymas).
Nutarimų projektais taip pat įgyvendinami 2021 m. birželio 18 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1042, kuriuo nustatomos Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 taikymo taisyklės,
susijusios su registrų sąveikos sistemos techninėmis specifikacijomis ir
procedūromis, ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas
(ES) 2020/2244, reikalavimai, detalizuojantys ir sukonkretinantys Direktyvos
(ES) 2017/11321 nuostatas.

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės
aspektų su paskutiniais pakeitimais
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II. Siūlomos
priemonės
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Pagal CK pakeitimo įstatymo reikalavimus, Nutarimo projektu Juridinių
asmenų registre (toliau – Registras) siūloma kaupti juridinio asmens ir filialo
ar atstovybės Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto
tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės (toliau –
elektroninio pristatymo dėžutė) adresą bei Registro tvarkytojo informaciją
juridiniams asmenims ir filialams ar atstovybėms siųsti, visų pirma, Registre
nurodytu elektroninio pristatymo dėžutės adresu.
Vadovaujantis CK įstatymu ir JANĮ pakeitimo įstatymu, Nutarimo projekte
atskiriama duomenų ir dokumentų registravimo Registre tvarka, kai
dokumentus ir duomenis Registro tvarkytojui teikia dokumentų ir duomenų
teikėjas – nemokumo administratorius ir kai šiuos dokumentus ir duomenis,
teikdamas teismo nutarties ar sprendimo kopiją, t. y. teismo pranešimą,
pateikia teismas.
Atsižvelgiant į tai, kad, keičiantis duomenimis apie juridinių asmenų naudos
gavėjus per Europos centrinę platformą2, pagal Reglamento (ES) 2021/3693
reikalavimus taip pat bus keičiamasi ir juridiniam asmeniui suteiktu Europos
unikaliu atpažinties kodu, šis duomuo, visų pirma, siūlomas tvarkyti Registre
(Nutarimo projekto 1.4 papunktis, Nutarimo pakeitimo projekto 3 punktas),
kad ateityje per registrų ir valstybės informacinių sistemų sąveiką galėtų būti
perduodamas Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (toliau –
JADIS).
Atsižvelgiant į 2021 m. birželio 18 d. priimtą ir 2021 m. liepos 15 d.
įsigaliojusį Reglamentą (ES) 2021/1042, Nutarimo pakeitimo projekte taip pat
tikslinama nuoroda į šį teisės aktą ir Nutarimų projektais tikslinami Registre
tvarkomi duomenys.
Vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos naujai
formuojama praktika dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento4 28
straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų sąlygų, Nuostatų projekte pasirenkamas
Registro valdytojo leidimas, siekiant pasitelkti kitus duomenų tvarkytojus.
Siekiant tobulinti Registro objektų ir jų duomenų registravimo procesą,
išspręsti praktinius Registro tvarkymo klausimus ir užtikrinti kokybišką
Registro duomenų tvarkymo procesą, Nuostatų projektas papildytas Registro
tvarkytojo siūlymais:
 Siūloma išplėsti duomenų teikėjų ratą. Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų,
kai į Registro tvarkytoją kreipiasi asmenys, kurių naudai priimtas teismo
sprendimas, turintis įtakos Registre įregistruotiems juridinio asmens
duomenims. Tačiau pagal šių asmenų pateiktus prašymus, vadovaujantis
Nuostatais, keisti Registro duomenis teisinio pagrindo nėra. Teismas įprastai
tokių sprendimų Registro tvarkytojui nepateikia, kadangi juose nėra
įpareigojimų Registro tvarkytojui. Tokiu atveju susidaro situacijos, kai
Registro duomenys yra neteisingi, Registro tvarkytojui tai yra žinoma, tačiau
pakeisti Registro duomenų galimybės nėra, nes duomenų teikėjas nesikreipia

Europos centrinę platforma, įsteigta pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
(ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų su visais pakeitimais 22 straipsnio 1 dalį.
3
2021 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/369, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 nurodytos centrinių registrų sąveikos sistemos techninės specifikacijos ir su ja
susijusios procedūros, 3.1 papunktis.
4
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

3
dėl duomenų pakeitimo. Atsižvelgiant į tai, siūloma numatyti, kad duomenis
Registro tvarkytojui galėtų pateikti proceso dalyvis, turintis teisinį
suinteresuotumą.
Nutarimo projekte taip pat siūloma nustatyti, kad dokumentus ir duomenis
Registro tvarkytojui galėtų pateikti filialo ar atstovybės vadovas, kaip tai
numatyta Juridinio asmens filialo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 2
d. įsakymu Nr. 4-847.
 Karantino laikotarpiu valstybės įmonės Registrų centro (toliau – RC)
klientai aktyviau naudojosi RC teikiamomis elektroninėmis paslaugomis,
padaugėjo dokumentų, teikiamų elektroniniu būdu per RC savitarnos sistemą
naudojantis Juridinių asmenų registravimo elektronine paslauga (toliau –
JAREP) (pavyzdžiui: mažosios bendrijos įregistravimo paslauga, dokumentus
pateikus elektroniniu būdu, 2020 m. suteikta 1441 kartus, o 2021 m. – 5917
kartus, kai tuo tarpu mažosios bendrijos įregistravimo paslauga, dokumentus
pateikus popieriniu būdu, 2020 m. buvo suteikta 4731 kartus, o 2021 m. – tik
97 kartus). Taip pat RC yra sudaręs galimybę notarams per JAREP pateikti
registruoti pagrindinių teisinių formų juridinius asmenis bei pakeistus
juridinių asmenų steigimo dokumentus (išskyrus steigimo dokumentus po
reorganizavimo ar pertvarkymo). Atsižvelgiant į tai, jog tam tikrais atvejais
dokumentai Registro tvarkytojui gali būti teikiami ir elektroniniu būdu
Registro tvarkytojo nustatytomis priemonėmis, taip pat į tai, jog artimiausiu
laiku Registro tvarkytojas planuoja atsisakyti teritorinio registravimo
principo, kas leistų maksimaliai sumažinti popierinių dokumentų teikimą, taip
pat įvertinus Direktyvos (ES) 2019/11515 nuostatas, skatinančias sudaryti
galimybes naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir procesais, siūloma
Nuostatus papildyti 561 punktu, nustatančiu, jog tais atvejais, kai notaras ar
Teisingumo ministerija, atlikę Nuostatų 54 ir 56 punktuose nustatytus
veiksmus, kai yra galimybė teikti dokumentus elektroniniu būdu Registro
tvarkytojo nustatytomis priemonėmis, dokumentus Registro tvarkytojui teiktų
elektroniniu būdu šiomis priemonėmis.
 Atsižvelgiant į tai, jog duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės
vienintelį akcininką bei apie tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės
bendrijos tikruosius narius Registro tvarkytojas registruoja, gavęs informaciją
iš JADIS, siūloma patikslinti Nuostatų 59 punktą ir nustatyti, jog Registro
tvarkytojas netikrina pateiktų duomenų tikrumo ir dokumentų turinio atitikties
įstatymų reikalavimams, kai duomenis perduoda JADIS.
 Įgyvendinus funkcionalumą, kad uždaroji akcinė bendrovė galės būti
įsteigta Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei
priklausančios valstybės fizinio ar juridinio asmens elektroniniu būdu per
Registrų centro savitarnos sistemą, naudojantis JAREP, Registro tvarkytojui
turės būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis pradinių įnašų apmokėjimą,
jeigu pradiniai įnašai apmokami kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar
Europos ekonominei erdvei priklausančios valstybės banke. Atsižvelgiant į
tai, siūloma Nuostatus papildyti 77.3 papunkčiu.
 Praktikoje pasitaiko atvejų, kai Valstybinė mokesčių inspekcija praneša
5

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1151, kuria iš dalies keičiamos
Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės
aktus.
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III. Priemonių
kaštai
IV. Nauda
visuomenei

Registro tvarkytojui, jog išnyko pranešime, kuriuo vadovaujantis Registro
tvarkytojas išregistravo juridinio asmens paramos gavėjo statusą, nurodytos
aplinkybės, todėl juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusas turi būti
atstatytas. Dėl šios priežasties siūloma Nuostatus papildyti nauju 1171 punktu,
nustatančiu, kad, gavęs tokį pranešimą, Registro tvarkytojas įregistruoja
(atstato) juridinio asmens turėtą paramos gavėjo statusą.
 Taip pat siūloma patikslinti Nuostatų 118 punktą, kad juridinis asmuo
pakartotinai gali kreiptis į Registro tvarkytoją dėl paramos gavėjo statuso
suteikimo ne anksčiau kaip po vienerių metų, jei šiam juridiniam asmeniui
paramos gavėjo statusas buvo panaikintas padarius bent vieną Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytą
pažeidimą arba neatitikus minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.
 Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 7
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įmonė laisvosios ekonominės zonos (toliau –
zona) įmonės statusą įgyja po to, kai zonos valdymo bendrovė išduoda
leidimą veiklai zonoje ir Registro tvarkytojas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka įregistruoja duomenis (įskaitant ir įmonės įstatus
ar įmonės įstatų pakeitimus, zonos valdymo bendrovės išduotą leidimą
vykdyti veiklą zonoje), susijusius su zonos įmonės statuso įgijimu.
Atsižvelgiant į tai, siūloma Nuostatus papildyti nauju 139.9 papunkčiu,
nustatančiu, kad registruojant zonos įmonės statusą, Registro tvarkytojui turi
būti pateikiamas zonos valdymo bendrovės leidimas.
Nutarimo projektas kartu derintinas su Lietuvos Respublikos valstybės
informacinių išteklių valdymo įstatymo reikalavimais bei tikslintinas
redakciniu ir techniniu aspektu.
Valstybės biudžeto lėšų Nutarimo projektui ar Nutarimo pakeitimo projektui
įgyvendinti nereikės.
Priėmus Nutarimo projektą, Registro tvarkytojo informacija ir dokumentai
juridinius asmenis pasieks saugiu ir patikimu kanalu – Registre nurodytu
elektroninio pristatymo dėžutės adresu; Registro nuostatai užtikrins
galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Dėl Nutarimų projektų buvo konsultuojamasi su visuomene paskelbus juos Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
Nutarimų projektai be pastabų suderinti su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
Nutarimų projektai taip pat buvo derinti su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija (pastabos pateiktos darbo tvarka), Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos notarų rūmais, valstybės įmone Registrų centru. Į šių
institucijų pateiktas pastabas atsižvelgta arba jos aptartos ir suderintos darbo tvarka. Dėl
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pastabų, į kurias
neatsižvelgta, pridedama derinimo pažyma. Nemokumo administratorių rūmai nustatytais
terminais pastabų nepateikė. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasiūlymą,
Nutarimo projektas darbo tvarka suderintas su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Nutarimų projektai neprieštarauja 18-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai,
kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72.
Nutarimų projektai nenotifikuotini Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 reikalavimus.
Nutarimų projektuose naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko
įstatymo nustatyta tvarka, nenumatyta.

5
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 4 punktu, Nutarimų
projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.
Nutarimų projektus parengė Teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupės
(vadovė Jolita Sinkevičiūtė, tel. 266 2993, el. p. jolita.sinkeviciute@tm.lt, vyresnioji patarėja
Jurgita Urbaitė, tel. 266 2924, el. p. jurgita.urbaite@tm.lt) patarėja Dalia Simutienė, tel. 266 2928,
el. p. dalia.simutiene@tm.lt.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas ir jo lyginamasis variantas, 15 lapų;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio
12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
pakeitimo“ projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai;
3. Reglamento (ES) 2021/1042 atitikties lentelė, 3 lapai;
4. Suinteresuotų institucijų raštai, 10 lapų.
5. Pažyma apie derinimą, 2 lapai.

Teisingumo ministrė

Dalia Simutienė, (8 5) 266 2928, el. p. dalia.simutiene@tm.lt

Evelina Dobrovolska

