
Pradedam

a nuo 

laikotarpi

o  

Apie nuolatinius Lietuvos gyventojus Apie juridinius 

asmenis 

Pradedam

a nuo 

laikotarpio 

Už 

2016 m.  

1. Kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimą sąskaitų 

likutį, jei suma daugiau nei 5 000 eurų. 

1. Per 

kalendorinius 

metus gautas 

įplaukas, jei 

sąskaitų įplaukų 

suma nuo 

15 000 eurų. 

Apskaičiuojant 

šią sumą, 

neįskaitomos 

įplaukos, kai 

tame pačiame 

banke 

pervedamos 

lėšos iš vienos 

sąskaitos į kitą. 

 

 

2017 m. 2017 m. 2. Jei sąskaitų įplaukų suma nuo 15 000 eurų, su 

sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų 

įplaukų dydį. 

Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kai 

tame pačiame banke pervedamos lėšos iš vienos 

sąskaitos į kitą. 

2016 m.  3. Kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus 

skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui. 
 

 

Duomeny

s jau buvo 

teikiami 

4. Per kalendorinius metus sumokėtas palūkanas už 

suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba 

įsigyti arba palūkanas, sumokėtas už gyvenamojo 

būsto finansinę nuomą (lizingą). 

5. Per kalendorinius metus sumokėtas gyvybės 

draudimo įmokas. 

6. Per kalendorinius metus sumokėtas pensijų 

įmokas į pensijų fondus. 

Teikiami duomenys Teikiami duomenys  

Asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, asmens dokumentą 

išdavusios šalies kodas, vardas ir pavardė, asmens gimimo data, 

sąskaitos rūšis, numeris, paskolos įsipareigojimo sudarymo data, 

galutinio skolinio įsipareigojimo grąžinimo terminas, skolinio 

įsipareigojimo rūšis, skolinio įsipareigojimo suma, skolinio 

įsipareigojimo grąžinimo būdas, skolinį įsipareigojimą 

vykdančių gyventojų skaičius, jei skolinį įsipareigojimą turi 

vykdyti daugiau nei vienas gyventojas, skolinio įsipareigojimo 

palūkanų norma. 

Juridinio asmens registravimo 

kodas, juridinio asmens 

pavadinimas. 

Tais atvejais, kai faktinė skolinio įsipareigojimo suma 

kalendorinių metų pabaigoje yra 0 eurų, tačiau asmuo buvo turėjęs 

skolinių įsipareigojimų, duomenys VMI turės būti pateikti.  

 

Papildoma informacija: 

* 2016 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. VA-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie 

asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių 

patvirtinimo“. 

* 2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 

įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo“. 

 


