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LIETUVOS RESPUBLIKOS
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3, 23, 66 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 101 STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS
2019 m.

d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 3 straipsnio 61 dalį ir ją išdėstyti taip:
„61. Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta
koncesininkams informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti su koncesijų
sutarčių bei vidaus sandorių vykdymu susijusias sąskaitas, taip pat gauti informaciją apie
suteikiančiajai institucijai pateiktų sąskaitų apmokėjimą.“
2 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu
Papildyti Įstatymą 101 straipsniu:
„101 straipsnis. Vidaus sandoriai
1. Šio įstatymo reikalavimai netaikomi vidaus sandoriams, kuriuos suteikiančioji
institucija suteikia kitai suteikiančiajai institucijai, kai yra visos šios sąlygos kartu:
1) suteikiančioji institucija kitą suteikiančiąją instituciją kontroliuoja kaip savo pačios
tarnybą ar struktūrinį padalinį, darydama lemiamą įtaką jos strateginiams tikslams ir
reikšmingiems sprendimams, įskaitant sprendimus dėl: ilgalaikio turto investavimo,
perleidimo, nuomos, įkeitimo, hipotekos; kitų ūkio subjektų akcijų įsigijimo arba perleidimo;
teisės valdyti ūkio subjekto (subjektų) skyrius perdavimo. Tokią kontrolę gali atlikti ir kitas
juridinis asmuo, kurį patį tokiu pačiu būdu kontroliuoja suteikiančioji institucija;
2) per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos
suteikiančiosios institucijos gautų vidutinių pajamų sudaro pajamos, gautos iš sutarčių,
sudarytų su kontroliuojančia suteikiančiąja institucija ar su juridiniais asmenimis, kuriuos
kontroliuoja ta suteikiančioji institucija, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms
atlikti. Jeigu kontroliuojama suteikiančioji institucija vykdė veiklą trumpiau kaip 3 finansinius
metus, tai atitinkami rezultatai turi būti numatyti pagal jos veiklos planus;
3) kontroliuojamoje suteikiančiojoje institucijoje nėra tiesioginio privataus kapitalo
dalyvavimo;

4) įsigyjamos viešosios paslaugos administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi.
2. Siekdama sukurti sąlygas vidaus sandorių sudarymo priežiūrai, suteikiančioji
institucija:
1) reikalauja iš koncesininko, kad vykdant vidaus sandorius sąskaitos dėl atlygio,
suteikiančiosios institucijos mokamo koncesininkui vykdant koncesijų sutartis (toliau –
sąskaitos faktūros) būtų teikiamos šio įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka;
2) per 14 dienų nuo vidaus sandorio sudarymo ar nuo kiekvieno jo pakeitimo, bet ne
vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal juos pradžios, Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka paskelbia sudarytą sutartį
ir visus jos pakeitimus;
3) per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos Viešųjų pirkimų tarnybai
jos nustatyta tvarka pateikia visų per kalendorinius metus atliktų šiame straipsnyje nurodytų
vidaus sandorių ataskaitą.
3. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai taikomi visu vidaus sandorio galiojimo
laikotarpiu.“

3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 23 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Sąskaitos dėl atlygio, suteikiančiosios institucijos mokamo koncesininkui vykdant
koncesijų sutartis (toliau – sąskaitos faktūros) Sąskaitos faktūros, teikiamos tik elektroniniu būdu.
Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl
nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos
elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos koncesininko pasirinktomis priemonėmis.
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali
būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Suteikiančioji
institucija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E.
sąskaita“ priemonėmis, išskyrus šio straipsnio 8 dalyje nustatytus atvejus. Šiame straipsnyje
elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu
elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.“

4 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 66 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) vykdo šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją,
kontroliuoja prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, įskaitant šių teisės aktų
reikalavimus vykdant koncesijos sutartis ir šio įstatymo 101 straipsnyje nurodytus vidaus
sandorius;“.
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
2. Viešųjų pirkimų tarnyba iki 2020 m. birželio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius
teisės aktus.
3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos koncesijų suteikimo procedūros tęsiamos pagal iki
šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nuostatas.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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