Ataskaitų teikimo kalendorius
Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Finansų
maklerio
įmonė

Informacija apie riziką
ribojančių reikalavimų
vykdymą

X21

metinė

iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2021 m. gruodžio 10 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/2284

Informaciją teikia įmonės, kurios yra mažos ir
neturi tarpusavio sąsajų

Finansų
maklerio
įmonė

Informacija apie riziką
ribojančių reikalavimų
vykdymą

X20

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2021 m. gruodžio 10 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/2284

Informaciją teikia įmonės, kurios nėra
laikomos mažomis ir neturinčiomis tarpusavio
sąsajų

Bankas

Specialūs informacijos teikimo
reikalavimai rinkos rizikos
atveju – COREP

X19

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio 11
d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2021 m. kovo 15 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/453

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal Lietuvos
Respublikos
su
nekilnojamuoju
turtu susijusio
kredito
įstatymą

Duomenys apie paskolos
gavėjus ir jiems suteiktas
paskolas

PRDB

kita

iki pateikiant kredito duomenis, per 2
darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo
dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m.
balandžio 18 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl Paskolų rizikos duomenų
bazės tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas
(pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB
tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Elektroninių
pinigų įstaiga

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus sumažinta
statistinė ataskaita

S0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Mokėjimo
įstaiga

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus sumažinta
statistinė ataskaita

S0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus sumažinta
statistinė ataskaita

S0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė
kredito unija

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus sumažinta
statistinė ataskaita

S0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Elektroninių
pinigų įstaiga

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus išsami
statistinė ataskaita

P0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Mokėjimo
įstaiga

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus išsami
statistinė ataskaita

P0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus išsami
statistinė ataskaita

P0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė
kredito unija

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus išsami
statistinė ataskaita

P0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus sumažinta
statistinė ataskaita

S0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija

Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus išsami
statistinė ataskaita

P0607

ketvirtinė

per 20 darbo dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2021 m.
spalio 14 d. nutarimas dėl
mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistinės
atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm.
ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė
kredito unija

Specialūs informacijos teikimo
reikalavimai rinkos rizikos
atveju – COREP

X19

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio 11
d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2021 m. kovo 15 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/453

Mokėjimo
įstaiga

Teikėjo (SIP/MIP) prieigos
ribojimas

BLOCK

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių ir informacijos teikimo
formų patvirtinimo"

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Centrinis
vertybinių
popierių
depozitoriumas

Turimų ir saugomų vertybinių
popierių statistinė ataskaita

VPT-02

mėnesinė

iki kito mėnesio 2 darbo dienos 12 val.

AFS

Lietuvos banko valdybos 2020 m.
spalio 13 d. nutarimas Nr. 03-143
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014
m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03205 „Dėl pinigų finansų įstaigų ir
sąskaitų tvarkytojų turimų ir
saugomų vertybinių popierių
statistinės atskaitomybės“
pakeitimo

Finansų
maklerio
įmonė

Turimų ir saugomų vertybinių
popierių statistinė ataskaita

VPT-01

mėnesinė

per 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2020 m.
spalio 13 d. nutarimas Nr. 03-143
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014
m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03205 „Dėl pinigų finansų įstaigų ir
sąskaitų tvarkytojų turimų ir
saugomų vertybinių popierių
statistinės atskaitomybės“
pakeitimo

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinis
vertybinių
popierių
depozitoriumas

Turimų ir saugomų vertybinių
popierių statistinė ataskaita

VPT-01

mėnesinė

per 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2020 m.
spalio 13 d. nutarimas Nr. 03-143
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014
m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03205 „Dėl pinigų finansų įstaigų ir
sąskaitų tvarkytojų turimų ir
saugomų vertybinių popierių
statistinės atskaitomybės“
pakeitimo

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė
kredito unija

Turimų ir saugomų vertybinių
popierių statistinė ataskaita

VPT-01

mėnesinė

per 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2020 m.
spalio 13 d. nutarimas Nr. 03-143
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014
m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03205 „Dėl pinigų finansų įstaigų ir
sąskaitų tvarkytojų turimų ir
saugomų vertybinių popierių
statistinės atskaitomybės“
pakeitimo

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Turimų ir saugomų vertybinių
popierių statistinė ataskaita

VPT-01

mėnesinė

per 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2020 m.
spalio 13 d. nutarimas Nr. 03-143
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014
m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03205 „Dėl pinigų finansų įstaigų ir
sąskaitų tvarkytojų turimų ir
saugomų vertybinių popierių
statistinės atskaitomybės“
pakeitimo

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Bankas

Grupės duomenų ataskaita

G-01

Bankas

Ataskaita mokėjimų balansui
sudaryti

Bankas

Verslo forma

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

ketvirtinė

per 45 kalendorines dienas ketvirčiui
pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2017 m.
gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 03207 „Dėl grupės duomenų
atskaitingųjų agentų
atskaitomybės“

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

B-09-02

mėnesinė

per 15 kalendorinių dienų ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 03-158
„Dėl statistinių ataskaitų formų
patvirtinimo“

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Ataskaita mokėjimų balansui
sudaryti

B-09-01

ketvirtinė

per 25 kalendorines dienas ataskaitiniam
ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 03-158
„Dėl statistinių ataskaitų formų
patvirtinimo“

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Įplaukų iš užsienio bankų ir
pervedimų užsienio bankams
ataskaita

B-09-03

mėnesinė

per 20 kalendorinių dienų mėnesiui
pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 03-158
„Dėl statistinių ataskaitų formų
patvirtinimo“

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Finansų rinkos infrastruktūros
ataskaita

FMIR01

kita

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Pertvarkymo valdybos
reikalavimas

Bankas

Finansų rinkos infrastruktūros
ataskaita

FMIR01

metinė

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Pertvarkymo valdybos
reikalavimas

Bankas

Dalis pertvarkymo informacijos
šablonų pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES)
2018/1624

CIR01

kita

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2018/1624

Bankas

Dalis pertvarkymo informacijos
šablonų pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES)
2018/1624

CIR01

metinė

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2018/1624

Bankas

Informacijos apie minimalų
nuosavų lėšų ir tinkamų
įsipareigojimų reikalavimą
(MREL) teikimas pagal
Komisijos įgyvendinimo
reglamentą (ES) 2021/763

MREL_DCT

ketvirtinė

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

LB ataskaitų priėmimo sistema

Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2021/763

Bankas

Įsipareigojimų struktūros
ataskaita

LDT01

kita

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Pertvarkymo valdybos
reikalavimas

Bankas

Įsipareigojimų struktūros
ataskaita

LDT01

metinė

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Pertvarkymo valdybos
reikalavimas

Bankas

Informacija apie ypač svarbių
funkcijų vykdymą

CFR01

kita

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Pertvarkymo valdybos
reikalavimas

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Bankas

Informacija apie ypač svarbių
funkcijų vykdymą

CFR01

metinė

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Pertvarkymo valdybos
reikalavimas

Bankas

Papildoma įsipareigojimų
struktūros ataskaita

ALR

kita

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

LB ataskaitų priėmimo sistema

Pertvarkymo valdybos
reikalavimas

Bankas

Papildoma įsipareigojimų
struktūros ataskaita

ALR

metinė

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

LB ataskaitų priėmimo sistema

Pertvarkymo valdybos
reikalavimas

Centrinė
kredito unija

Pertvarkymo informacijos
šablonai pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES)
2018/1624

RESR01

kita

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2018/1624

Centrinė
kredito unija

Pertvarkymo informacijos
šablonai pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES)
2018/1624

RESR01

metinė

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2018/1624

Bankas

Pertvarkymo informacijos
šablonai pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES)
2018/1624

RESR01

kita

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2018/1624

Bankas

Pertvarkymo informacijos
šablonai pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES)
2018/1624

RESR01

metinė

pagal Pertvarkymo valdybos
pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2018/1624

Sutelktinio
finansavimo
platformos
operatorius

Duomenys apie paskolos
gavėjus ir jiems suteiktas
paskolas

PRDB

kita

iki pateikiant kredito duomenis, per 2
darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo
dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m.
balandžio 18 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl Paskolų rizikos duomenų
bazės tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas
(pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB
tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius

Duomenys apie paskolos
gavėjus ir jiems suteiktas
paskolas

PRDB

kita

iki pateikiant kredito duomenis, per 2
darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo
dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m.
balandžio 18 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl Paskolų rizikos duomenų
bazės tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas
(pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB
tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito,
susijusio su
nekilnojamuoju
turtu, davėjas

Duomenys apie paskolos
gavėjus ir jiems suteiktas
paskolas

PRDB

kita

iki pateikiant kredito duomenis, per 2
darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo
dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m.
balandžio 18 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl Paskolų rizikos duomenų
bazės tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas
(pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB
tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Vartojimo
kredito davėjas

Duomenys apie paskolos
gavėjus ir jiems suteiktas
paskolas

PRDB

kita

iki pateikiant kredito duomenis, per 2
darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo
dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m.
balandžio 18 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl Paskolų rizikos duomenų
bazės tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas
(pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB
tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Kredito unija

Duomenys apie paskolos
gavėjus ir jiems suteiktas
paskolas

PRDB

kita

iki pateikiant kredito duomenis, per 2
darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo
dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m.
balandžio 18 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl Paskolų rizikos duomenų
bazės tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas
(pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB
tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė
kredito unija

Duomenys apie paskolos
gavėjus ir jiems suteiktas
paskolas

PRDB

kita

iki pateikiant kredito duomenis, per 2
darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo
dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m.
balandžio 18 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl Paskolų rizikos duomenų
bazės tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas
(pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB
tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Duomenys apie paskolos
gavėjus ir jiems suteiktas
paskolas

PRDB

kita

iki pateikiant kredito duomenis, per 2
darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo
dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m.
balandžio 18 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl Paskolų rizikos duomenų
bazės tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas
(pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB
tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija

Pinigų finansų įstaigos balanso
sumažinta statistinė ataskaita

PFĮ-03

ketvirtinė

per 5 darbo dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27
„Dėl pinigų finansų įstaigų balanso
statistinės atskaitomybės“

Atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai
turtas yra mažesnis kaip 100 mln. eurų.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė
kredito unija

Pinigų finansų įstaigos balanso
sumažinta statistinė ataskaita

PFĮ-03

ketvirtinė

per 5 darbo dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27
„Dėl pinigų finansų įstaigų balanso
statistinės atskaitomybės“

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Pinigų finansų įstaigos balanso
sumažinta statistinė ataskaita

PFĮ-03

ketvirtinė

per 5 darbo dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27
„Dėl pinigų finansų įstaigų balanso
statistinės atskaitomybės“

Atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai
turtas yra mažesnis kaip 100 mln. eurų.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija

Pinigų finansų įstaigos
palūkanų normų statistinė
ataskaita

PFĮ-02

ketvirtinė

I dalies pateikimo terminas – per 11
darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus; II dalies pateikimo terminas –
išsamios ir sumažintos PFĮ balanso
statistinės atskaitomybės atvejais
atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28
„Dėl pinigų finansų įstaigų
palūkanų normų statistinės
atskaitomybės“

Ketvirtinio periodiškumo atskaitomybės
reikalavimai taikomi, kai taikomi sumažintos
PFĮ balanso statistinės atskaitomybės
reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija

Pinigų finansų įstaigos
palūkanų normų statistinė
ataskaita

PFĮ-02

mėnesinė

I dalies pateikimo terminas – per 11
darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus; II dalies pateikimo terminas –
išsamios ir sumažintos PFĮ balanso
statistinės atskaitomybės atvejais
atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28
„Dėl pinigų finansų įstaigų
palūkanų normų statistinės
atskaitomybės“

Mėnesinio periodiškumo atskaitomybės
reikalavimai taikomi, kai taikomi išsamios PFĮ
balanso statistinės atskaitomybės
reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Centrinė
kredito unija

Pinigų finansų įstaigos
palūkanų normų statistinė
ataskaita

PFĮ-02

ketvirtinė

I dalies pateikimo terminas – per 11
darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus; II dalies pateikimo terminas –
išsamios ir sumažintos PFĮ balanso
statistinės atskaitomybės atvejais
atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28
„Dėl pinigų finansų įstaigų
palūkanų normų statistinės
atskaitomybės“

Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Pinigų finansų įstaigos
palūkanų normų statistinė
ataskaita

PFĮ-02

ketvirtinė

I dalies pateikimo terminas – per 11
darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus; II dalies pateikimo terminas –
išsamios ir sumažintos PFĮ balanso
statistinės atskaitomybės atvejais
atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28
„Dėl pinigų finansų įstaigų
palūkanų normų statistinės
atskaitomybės“

Ketvirtinio periodiškumo atskaitomybės
reikalavimai taikomi, kai taikomi sumažintos
PFĮ balanso statistinės atskaitomybės
reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Pinigų finansų įstaigos
palūkanų normų statistinė
ataskaita

PFĮ-02

mėnesinė

I dalies pateikimo terminas – per 11
darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus; II dalies pateikimo terminas –
išsamios ir sumažintos PFĮ balanso
statistinės atskaitomybės atvejais
atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28
„Dėl pinigų finansų įstaigų
palūkanų normų statistinės
atskaitomybės“

Mėnesinio periodiškumo atskaitomybės
reikalavimai taikomi, kai taikomi išsamios PFĮ
balanso statistinės atskaitomybės
reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija

Pinigų finansų įstaigos balanso
išsami statistinė ataskaita

PFĮ-01

mėnesinė

per 8 darbo dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27
„Dėl pinigų finansų įstaigų balanso
statistinės atskaitomybės“

Atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai
turtas yra lygus arba didesnis kaip 100 mln.
eurų.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Pinigų finansų įstaigos balanso
išsami statistinė ataskaita

PFĮ-01

mėnesinė

per 8 darbo dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27
„Dėl pinigų finansų įstaigų balanso
statistinės atskaitomybės“

Atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai
turtas yra lygus arba didesnis kaip 100 mln.
eurų.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Valdymo
įmonė

Kolektyvinio investavimo
subjekto statistinė ataskaita

KIS-01

mėnesinė

Pinigų rinkos fondas – per 8 darbo dienas
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus;
investicinis fondas – per 15 darbo dienų
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
spalio 17 d. nutarimas Nr. 03-185
„Dėl kolektyvinio investavimo
subjektų statistinės
atskaitomybės“

KIS, kurių steigimo dokumentuose arba KIS
veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose
nustatyta grynųjų aktyvų vertę skaičiuoti
rečiau kaip kartą per mėnesį, taikomi
ketvirtinio arba retesnio periodiškumo
atskaitomybės reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Užsienio valiutos rinkos
statistinė ataskaita

F0603

mėnesinė

per 3 darbo dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2008 m.
liepos 24 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl
tarpbankinio skolinimo ir
skolinimosi bei užsienio valiutos
rinkos statistinės atskaitomybės“

Atskaitomybės reikalavimai netaikomi
specializuotiems bankams.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Bankas

Tarpbankinio skolinimo ir
skolinimosi statistinė ataskaita

F0601

mėnesinė

per 3 darbo dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2008 m.
liepos 24 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl
tarpbankinio skolinimo ir
skolinimosi bei užsienio valiutos
rinkos statistinės atskaitomybės“

Atskaitomybės reikalavimai netaikomi
specializuotiems bankams.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija

Mokėjimų statistinė ataskaita

0607

ketvirtinė

per 23 kalendorines dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
balandžio 24 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl mokėjimų statistinės
atskaitomybės“

Galioja iki 2021 m. 4 ketv. ataskaitinio
laikotarpio imtinai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė
kredito unija

Mokėjimų statistinė ataskaita

0607

ketvirtinė

per 23 kalendorines dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
balandžio 24 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl mokėjimų statistinės
atskaitomybės“

Galioja iki 2021 m. 4 ketv. ataskaitinio
laikotarpio imtinai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Mokėjimo
įstaiga

Mokėjimų statistinė ataskaita

0607

ketvirtinė

per 23 kalendorines dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
balandžio 24 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl mokėjimų statistinės
atskaitomybės“

Galioja iki 2021 m. 4 ketv. ataskaitinio
laikotarpio imtinai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Elektroninių
pinigų įstaiga

Mokėjimų statistinė ataskaita

0607

ketvirtinė

per 23 kalendorines dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
balandžio 24 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl mokėjimų statistinės
atskaitomybės“

Galioja iki 2021 m. 4 ketv. ataskaitinio
laikotarpio imtinai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas

Mokėjimų statistinė ataskaita

0607

ketvirtinė

per 23 kalendorines dienas ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
balandžio 24 d. nutarimas Nr. 0365 „Dėl mokėjimų statistinės
atskaitomybės“

Galioja iki 2021 m. 4 ketv. ataskaitinio
laikotarpio imtinai.
Išsamesnė informacija apie statistinės
atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Emitentas

Emitento valdymo organų
motyvuota nuomonė apie
pateiktą oficialų siūlymą

kita

per 10 dienų nuo cirkuliaro patvirtinimo

paskelbti cirkuliare nurodytoje
priemonėje, įmonės interneto
svetainėje, pateikti el. paštu
prieziura@lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (IV skyrius)

2013 m. vasario 28 d. Lietuvos
banko valdybos Nr. 03-47 „Dėl
oficialaus siūlymo cirkuliaro
rengimo, tvirtinimo ir oficialaus
siūlymo įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo"

Emitentas

Emitento vadovaujančias
pareigas einančių asmenų ir
su jais glaudžiai susijusių
asmenų pranešimai apie
sudarytus sandorius

kita

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas po sandorio sudarymo

Asmenys pranešimą Lietuvos
bankui pateikia el. paštu
mad@lb.lt, o emitentas
paskelbia naujienų sistemoje
„GlobeNewswire“ ir CRIB,
skelbiant kitais būdais
–https://epaslaugos.lb.lt

2014 m. balandžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 596/2014
dėl piktnaudžiavimo rinka (19 str.)
2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03127 „Dėl informacijos atskleidimo
taisyklių patvirtinimo"

Išsamesnė informacija apie reikalavimus
emitento vadovų sandorių pranešimams
pateikiama čia

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Emitentas

Emitentas

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Emitento akcininkų ir kitų
asmenų pranešimai apie
emitento vertybinių popierių
paketų įgijimą ir netekimą

kita

Viešai neatskleistos
informacijos (VNI) turinčių
asmenų sąrašai

kita

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas po
sandorio asmenys pateikia pranešimą
emitentui ir Lietuvos bankui, o emitentas
gautą pranešimą paskelbia viešai per 3
prekybos dienas po jo gavimo

Asmenys pateikia pranešimą
Lietuvos bankui paštu arba el.
paštu prieziura@lb.lt, o
emitentas paskelbia naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (15 -18 str.)

Išsamesnė informacija apie reikalavimus
asmenų pranešimams apie paketų įgijimą ir
netekimą pateikiama čia

nedelsiant atnaujinti sąrašą ir pateikti
Lietuvos bankui, kai jis jo paprašo

įkelti į Lietuvos banko ftp
tarnybinę stotį (serverį) adresu
ats.lb.lt

2014 m. balandžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 596/2014
dėl piktnaudžiavimo rinka

2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03127 „Dėl informacijos atskleidimo
taisyklių patvirtinimo"

2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03127 „Dėl Informacijos atskleidimo
taisyklių patvirtinimo"

Emitentas

Viešai neatskleistos
informacijos (VNI) pranešimo
atidėjimai

kita

nedelsiant paskelbus atidėtą VNI (MAR
17 str. 4 d.) arba ketinant atidėti VNI
(MAR 17 str. 6 d.)

el. paštu mad@lb.lt

2014 m. balandžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 596/2014
dėl piktnaudžiavimo rinka
2016 m. birželio 29 d. Europos
Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 2016/1055

Emitentas

Viešai neatskleistos
informacijos (VNI) pranešimai

kita

nedelsiant po VNI paaiškėjimo ar
nustatymo

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2014 m. balandžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 596/2014
dėl piktnaudžiavimo rinka (17 str.)
2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03127 „Dėl Informacijos atskleidimo
taisyklių patvirtinimo"

Draudimo
tarpininkas

LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė

Statistiniai duomenys

3005-3006

metinė

pasibaigus finansiniams metams, iki kitų
metų kovo 1 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2021 m. spalio 25 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03160 „Dėl draudimo brokerių įmonių
finansinių ir statistinių duomenų
teikimo" 2013 m. spalio 3 d.
nutarimo Nr. 03-162 pakeitimo

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Draudimo
tarpininkas

LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė

Finansiniai duomenys

3001-3004

Draudimo
tarpininkas

LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė

Statistiniai duomenys

3005-3006

Bankas

LR
licencijuotas
bankas;
LR
licencijuotas
specializuotas
bankas

Bankas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

metinė

pasibaigus finansiniams metams, iki kitų
metų balandžio 30 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2021 m. spalio 25 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03160 „Dėl draudimo brokerių įmonių
finansinių ir statistinių duomenų
teikimo" 2013 m. spalio 3 d.
nutarimo Nr. 03-162 pakeitimo

ketvirtinė

pasibaigus I, II, III ketv. - iki kito ketvirčio
pirmo mėnesio 30 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2021 m. spalio 25 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03160 „Dėl draudimo brokerių įmonių
finansinių ir statistinių duomenų
teikimo" 2013 m. spalio 3 d.
nutarimo Nr. 03-162 pakeitimo

Pasikeitus banko įstatams

kita

10 dienų nuo banko statuto ir banko filialo
(skyriaus) nuostatų pakeitimų
įregistravimo Lietuvos bankui pateikia
įregistruoto banko statuto (pakeitimų) ar
filialo (skyriaus) nuostatų (pakeitimų)
nuorašą.

el. paštu prieziura@lb.lt

2001 m. balandžio 12 d. Lietuvos
banko Valdybos nutarimas Nr.
49 „Dėl Lietuvos banko leidimo
įregistruoti banko statuto (įstatų) ir
banko filialo (skyriaus) nuostatų
pakeitimus išdavimo"

LR
licencijuotas
bankas;
LR
licencijuotas
specializuotas
bankas

Banko dalyvių (akcininkų)
sąrašo duomenų pasikeitimas

kita

per 10 dienų po eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar priežiūros
institucijai pareikalavus

el. paštu prieziura@lb.lt

2004 m. kovo 30 d. Lietuvos
Respublikos bankų įstatymas Nr.
IX-2085, 23 str.

Bankas

LR
licencijuotas
bankas;
LR
licencijuotas
specializuotas
bankas

Pasikeitus banko dalyviams
(akcininkams)

kita

per 5 dienas, kai sužino apie banko
kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba)
balsavimo teisių dalies įsigijimą,
padidinimą, perleidimą ar sumažinimą,
arba bankas tampa ar nustoja būti
kontroliuojamas

el. paštu prieziura@lb.lt

2004 m. kovo 30 d. Lietuvos
Respublikos bankų įstatymas Nr.
IX-2085, 23 str.

Bankas

LR
licencijuotas
bankas;
LR
licencijuotas
specializuotas
bankas

Pasikeitus Lietuvos bankui
pateiktiems duomenims apie
asmenis, išrinktus arba
paskirtus banko vadovais ir
(arba) pagrindines funkcijas
atliekančius asmenis,išskyrus
atvejus, kai pasikeitę
duomenys neturi įtakos
atliekant asmenų atitikties
teisės aktuose n

kita

per 15 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos
banko valdybosnutarimas Nr. 03181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų
finansų rinkos dalyvių vadovų ir
pagrindines funkcijas atliekančių
asmenų vertinimo nuostatų
patvirtinimo“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Vadovui ir (arba) pagrindines
funkcijas atliekančiam
asmeniui pradėjus arba
nustojus eiti savo pareigas

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos
banko valdybosnutarimas Nr. 03181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų
finansų rinkos dalyvių vadovų ir
pagrindines funkcijas atliekančių
asmenų vertinimo nuostatų
patvirtinimo“

LR
licencijuotas
bankas;
LR
licencijuotas
specializuotas
bankas

Pasikeitus vadovams

kita

iki asmens rinkimo ar skyrimo banko
vadovu

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos Respublikos bankų
įstatymo 34 str. 5 d.

Bankas

LR
licencijuotas
bankas;
LR
licencijuotas
specializuotas
bankas

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui

kita

per 5 darbo dienas

el. paštu prieziura@lb.lt

2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03196 „Dėl bankų veiklos
licencijavimo taisyklių patvirtinimo"

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Įregistravus draudimo
(perdraudimo) įmonę Juridinių
asmenų registre arba
pasikeitus draudimo ar
perdraudimo įmonės įstatams

kita

per 5 darbo dienas nuo įmonės
įregistravimo arba įstatų pakeitimų
įregistravimo Juridinių asmenų registre

el. paštu prieziura@lb.lt

2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Draudimo veiklos ir
perdraudimo veiklos licencijavimo
taisyklių, Leidimų užsienio
valstybės draudimo įmonės filialo
ir užsienio valstybės perdraudimo
įmonės filialo veiklai išdavimo"

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Pasikeitus draudimo
(perdraudimo) įmonę
kontroliuojantiems asmenims,
joje dalyvaujančioms įmonėms
ar pakankamą akcijų paketą
valdantiems akcininkams

kita

per 30 dienų pateikti priežiūros
institucijos nustatytos formos informaciją

el. paštu prieziura@lb.lt

2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Draudimo veiklos ir
perdraudimo veiklos licencijavimo
taisyklių, Leidimų užsienio
valstybės draudimo įmonės filialo
ir užsienio valstybės perdraudimo
įmonės filialo veiklai išdavimo"

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Vadovui ir (arba) pagrindines
funkcijas atliekančiam
asmeniui pradėjus arba
nustojus eiti savo pareigas

kita

per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų
finansų rinkos dalyvių vadovų ir
pagrindines funkcijas atliekančių
asmenų vertinimo nuostatų
patvirtinimo“

Verslo forma

Pavadinimas

Bankas

LR
licencijuotas
bankas;
LR
licencijuotas
specializuotas
bankas

Bankas

Ataskaitos
forma

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Pasikeitus veiklos planui

kita

per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0398 „Dėl Draudimo tarpininkų,
perdraudimo tarpininkų ir
papildomos draudimo veiklos
tarpininkų registracijos"

LR licencijuota
elektroninių
pinigų įstaiga;
LR licencijuota
elektroninių
pinigų įstaiga,
turinti ribotos
veiklos
licenciją

Vadovui ir (arba) pagrindines
funkcijas atliekančiam
asmeniui pradėjus arba
nustojus eiti savo pareigas

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03181 „Dėl Lietuvos banko
prižiūrimų finansų rinkos dalyvių
vadovų ir pagrindines funkcijas
atliekančių asmenų vertinimo
nuostatų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

LR licencijuota
elektroninių
pinigų įstaiga;
LR licencijuota
elektroninių
pinigų įstaiga,
turinti ribotos
veiklos
licenciją

Kai ribotos veiklos licenciją
turinti elektroninių pinigų
įstaiga nebeatitinka LR
Elektroninių pinigų ir
elektroninių pinigų įstaigų
įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje
nustatytų reikalavimų

kita

per 30 kalendorinių dienų kreiptis į
priežiūros instituciją dėl elektroninių
pinigų įstaigos licencijos išdavimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. balandžio 17 d. Lietuvos
Respublikos elektroninių pinigų ir
elektroninių pinigų įstaigų įstatymo
Nr. XI-1868 pakeitimo įstatymas

Elektroninių
pinigų įstaiga

LR licencijuota
elektroninių
pinigų įstaiga,
turinti ribotos
veiklos
licenciją;
LR
licencijuotos
elektroninių
pinigų įstaigos
filialas

Pasikeitus Taisyklių 14 punkte
nurodytiems duomenims ir
(arba) dokumentams

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
po jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 238
„Dėl Lietuvos banko išduodamų
leidimų elektroninių pinigų ir
mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo"

Verslo forma

Pavadinimas

Draudimo
tarpininkas

ES/EEE
perdraudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė;
Trečiosios
valstybės
nepriklausomo
draudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR

Elektroninių
pinigų įstaiga

Ataskaitos
forma

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Elektroninių
pinigų įstaiga

LR licencijuota
elektroninių
pinigų įstaiga;
LR licencijuota
elektroninių
pinigų įstaiga,
turinti ribotos
veiklos
licenciją

Pasikeitus įstaigos
pavadinimui/ juridinio asmens
teisinei formai/ kodui/
registracijos adresui/
kontaktiniams duomenims

Finansų
maklerio
įmonė

LR licencijuota
finansų
maklerio
įmonė

Finansų
maklerio
įmonė

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
po jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 238
„Dėl Lietuvos banko išduodamų
leidimų elektroninių pinigų ir
mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo"

Pasikeitus atitikties pareigūnui

kita

per 5 darbo dienas

el. paštu prieziura@lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų
finansų rinkos dalyvių vadovų ir
pagrindines funkcijas atliekančių
asmenų vertinimo nuostatų
patvirtinimo“

LR licencijuota
finansų
maklerio
įmonė

Pasikeitus duomenims apie
vadovus ir (arba) pagrindines
funkcijas atliekančius asmenis,
išskyrus atvejus, kai pasikeitę
duomenys neturi įtakos
atliekant asmenų atitikties
teisės aktuose nustatytiems
reikalavimams vertinimo
rezultatams

kita

per 15 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų
finansų rinkos dalyvių vadovų ir
pagrindines funkcijas atliekančių
asmenų vertinimo nuostatų
patvirtinimo“

Finansų
maklerio
įmonė

LR licencijuota
finansų
maklerio
įmonė

Pasikeitus įmonės vadovams ir
(arba) pagrindines funkcijas
atliekančiam asmeniui
(pradėjus arba nustojus eiti
pareigas)

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų
finansų rinkos dalyvių vadovų ir
pagrindines funkcijas atliekančių
asmenų vertinimo nuostatų
patvirtinimo“

Finansų
maklerio
įmonė

LR licencijuota
finansų
maklerio
įmonė

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

per 5 darbo dienas

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 20 d. Lietuvos
banko valdybosnutarimas Nr. 03114 „Dėl licencijų ir leidimų pagal
Lietuvos Respublikos finansinių
priemonių rinkų įstatymą išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“

Finansų
maklerio
įmonė

LR licencijuota
finansų
maklerio
įmonė

Pasikeitus finansų maklerio
įmonės įstatams

kita

per 5 darbo dienas

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 20 d. Lietuvos
banko valdybosnutarimas Nr. 03114 „Dėl licencijų ir leidimų pagal
Lietuvos Respublikos finansinių
priemonių rinkų įstatymą išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Kredito,
susijusio su
nekilnojamuoju
turtu, davėjas

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 03181 „Dėl Viešojo kredito davėjų
sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių,
veikiančių pagal Lietuvos
Respublikos su nekilnojamuoju
turtu susijusio kredito įstatymą,
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Kredito,
susijusio su
nekilnojamuoju
turtu, davėjas

Pasikeitus įmonės dalyviams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 03181 „Dėl Viešojo kredito davėjų
sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių,
veikiančių pagal Lietuvos
Respublikos su nekilnojamuoju
turtu susijusio kredito įstatymą,
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Kredito,
susijusio su
nekilnojamuoju
turtu, davėjas

Pasikeitus įmonės vadovams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 03181 „Dėl Viešojo kredito davėjų
sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių,
veikiančių pagal Lietuvos
Respublikos su nekilnojamuoju
turtu susijusio kredito įstatymą,
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Kredito unija

Pasikeitus kredito unijos
įstatams

kita

per 10 dienų nuo jų pasikeitimo arba
sužinojimo apie pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2008 m.
gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 195
„Dėl Lietuvos banko išduodamų
leidimų kredito unijoms“

Kredito unija

Pasikeitus kredito unijos
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

per 10 dienų nuo jų pasikeitimo arba
sužinojimo apie pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2008 m.
gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 195
„Dėl Lietuvos banko išduodamų
leidimų kredito unijoms“

Kredito unija

Pasikeitus kredito unijos
vadovams

kita

per 10 dienų nuo jų pasikeitimo arba
sužinojimo apie pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2008 m.
gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 195
„Dėl Lietuvos banko išduodamų
leidimų kredito unijoms“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Vadovui ir (arba) pagrindines
funkcijas atliekančiam
asmeniui pradėjus arba
nustojus eiti savo pareigas

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03181 „Dėl Lietuvos banko
prižiūrimų finansų rinkos dalyvių
vadovų ir pagrindines funkcijas
atliekančių asmenų vertinimo
nuostatų patvirtinimo"

LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga, turinti
ribotos veiklos
licenciją

Kai ribotos veiklos licenciją
turinti mokėjimo įstaiga
nebeatitinka LR mokėjimo
įstaigų įstatymo 6 straipsnio 1
dalyje nustatytų reikalavimų

kita

per 30 kalendorinių dienų kreiptis į
priežiūros instituciją dėl mokėjimo
įstaigos licencijos išdavimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2009 m. gruodžio 10 d. Lietuvos
Respublikos mokėjimo įstaigų
įstatymo Nr. XI-549 6 str. 1 d.

Mokėjimo
įstaiga

LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga;
LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga, turinti
ribotos veiklos
licenciją

Pasikeitus Taisyklių 14 punkte
nurodytiems duomenims ir
(arba) dokumentams

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
po jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 238
„Dėl Lietuvos banko išduodamų
leidimų elektroninių pinigų ir
mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo"

Mokėjimo
įstaiga

LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga;
LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga, turinti
ribotos veiklos
licenciją

Informavimas apie numatomus
mokėjimo įstaigos vadovų
pasikeitimus ir priežiūros
institucijos nustatytos
informacijos pateikimas

kita

ne mažiau nei likus 30 kalendorinių dienų
iki numatomų rinkti (skirti) vadovų
kandidatūroms, jeigu Lietuvos bankui
pateikiama visa vertinimui atlikti reikiama
informacija

el. paštu prieziura@lb.lt

2009 m. gruodžio 10 d. Lietuvos
Respublikos mokėjimo įstaigų
įstatymo Nr. XI-549 6 str. 6 dalis

Mokėjimo
įstaiga

LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga;
LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga, turinti
ribotos veiklos
licenciją

Pasikeitus įstaigos
pavadinimui/ juridinio asmens
teisinei formai/ kodui/
registracijos adresui/
kontaktiniams duomenims

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
po jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 238
„Dėl Lietuvos banko išduodamų
leidimų elektroninių pinigų ir
mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo"

Mokėjimo
įstaiga

LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga;
LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga, turinti
ribotos veiklos
licenciją

Prašymo dėl licencijos
nagrinėjimo metu pasikeitus
prašyme ar kituose
pateiktuose dokumentuose
nurodytiems duomenims

kita

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų
pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 238
„Dėl Lietuvos banko išduodamų
leidimų elektroninių pinigų ir
mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo"

Verslo forma

Pavadinimas

Mokėjimo
įstaiga

LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga;
LR licencijuota
mokėjimo
įstaiga, turinti
ribotos veiklos
licenciją

Mokėjimo
įstaiga

Ataskaitos
forma

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Nacionalinė
plėtros įstaiga

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos
nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas Nr. XIII1257

Nacionalinė
plėtros įstaiga

Pasikeitus įmonės vadovams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos
nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas Nr. XIII1257

Sutelktinio
finansavimo
platformos
operatorius

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos
Respublikos sutelktinio
finansavimo įstatymas Nr. XII2690

Sutelktinio
finansavimo
platformos
operatorius

Pasikeitus įmonės kapitalui

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos
Respublikos sutelktinio
finansavimo įstatymas Nr. XII2690

Sutelktinio
finansavimo
platformos
operatorius

Pasikeitus įmonės dalyviams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos
Respublikos sutelktinio
finansavimo įstatymas Nr. XII2690

Sutelktinio
finansavimo
platformos
operatorius

Pasikeitus įmonės vadovams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos
Respublikos sutelktinio
finansavimo įstatymas Nr. XII2690

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal Lietuvos
Respublikos
su
nekilnojamuoju
turtu susijusio
kredito
įstatymą

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal SNTSKĮ

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 03181 „Dėl Viešojo kredito davėjų
sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių,
veikiančių pagal Lietuvos
Respublikos su nekilnojamuoju
turtu susijusio kredito įstatymą,
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal Lietuvos
Respublikos
su
nekilnojamuoju
turtu susijusio
kredito
įstatymą

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal SNTSKĮ

Pasikeitus įmonės kapitalui

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 03181 „Dėl Viešojo kredito davėjų
sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių,
veikiančių pagal Lietuvos
Respublikos su nekilnojamuoju
turtu susijusio kredito įstatymą,
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal Lietuvos
Respublikos
su
nekilnojamuoju
turtu susijusio
kredito
įstatymą

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal SNTSKĮ

Pasikeitus įmonės dalyviams

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal Lietuvos
Respublikos
su
nekilnojamuoju
turtu susijusio
kredito
įstatymą

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal SNTSKĮ

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 03181 „Dėl Viešojo kredito davėjų
sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių,
veikiančių pagal Lietuvos
Respublikos su nekilnojamuoju
turtu susijusio kredito įstatymą,
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Pasikeitus įmonės vadovams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 03181 „Dėl Viešojo kredito davėjų
sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių,
veikiančių pagal Lietuvos
Respublikos su nekilnojamuoju
turtu susijusio kredito įstatymą,
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal VKĮ

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
sausio 28 d. nutarimas Nr. 03-17
„Dėl Viešojo vartojimo kredito
davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų
vartojimo kredito tarpininkų sąrašų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal VKĮ

Pasikeitus įmonės kapitalui

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
sausio 28 d. nutarimas Nr. 03-17
„Dėl Viešojo vartojimo kredito
davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų
vartojimo kredito tarpininkų sąrašų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal VKĮ

Pasikeitus įmonės dalyviams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
sausio 28 d. nutarimas Nr. 03-17
„Dėl Viešojo vartojimo kredito
davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų
vartojimo kredito tarpininkų sąrašų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal VKĮ

Pasikeitus įmonės vadovams

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Valdymo
įmonė

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
sausio 28 d. nutarimas Nr. 03-17
„Dėl Viešojo vartojimo kredito
davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų
vartojimo kredito tarpininkų sąrašų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Pasikeitus Lietuvos bankui
pateiktiems duomenims apie
asmenis, išrinktus arba
paskirtus valdymo įmonės
vadovais ir (arba) pagrindines
funkcijas atliekančius
asmenis,išskyrus atvejus, kai
pasikeitę duomenys neturi
įtakos atliekant asmenų
atitikties teisės

kita

per 15 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Vadovui ir (arba) pagrindines
funkcijas atliekančiam
asmeniui pradėjus arba
nustojus eiti savo pareigas

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Steigimo dokumentų pakeitimų
įregistravimas Juridinių
asmenų registre

kita

per 5 darbo dienas nuo steigimo
dokumentų pakeitimų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Kai ketinama pavesti dalį
valdymo funkcijų įmonei
(įgaliotiniui)

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Pasikeitus informacijai apie
susitarimus pavesti dalį
valdymo funkcijų fiziniams ar
juridiniams asmenims

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Pasikeitus duomenims apie
įdarbintus ar ketinamus
įdarbinti finansų maklerio
licenciją turinčius asmenis, taip
pat duomeims apie kitus
valdymo paslaugas
teiksiančius darbuotojus

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Pasikeitus dokumentams,
patvirtinantiems įsipareigojimą
tapti pripažintos investuotojų
draudimo sistemos nare, jeigu
valdymo įmonės licenciją
siekianti gauti įmonė ketina
valdyti kitų asmenų finansinių
priemonių portfelius

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Valdymo
įmonė

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Pasikeitus duomenims apie
glaudžius ryšius su trečiosios
valstybės fiziniais ar juridiniais
asmenimis

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Pasikeitus pateiktiems
duomenims apie glaudžius
ryšius su kitais fiziniais ar
juridiniais asmenimis

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Pasikeitus informacijai apie
vadovus ir investicinius
sprendimus (sprendimus dėl
turto valdymo) priimančius
asmenis

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Pasikeitus informacijai apie
įmonės, siekiančios gauti
valdymo įmonės licenciją,
veikiančios pagal
Alternatyviųjų kolektyvinio
investavimo subjektų valdytojų
įstatymą, licenciją, dalyvius

kita

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų
nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Pasikeitus valdymo įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

per 15 kalendorinių dienų

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Valdymo
įmonė

LR licencijuota
valdymo
įmonė

Prašymo išduoti valdymo
įmonės licenciją nagrinėjimo
metu pasikeitus prašyme ar
kituose pateiktuose
dokumentuose nurodytiems
duomenims

kita

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jų pasikeitimo dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-152
„Dėl Valdymo įmonių ir investicinių
bendrovių-valdytojų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

Pasikeitus įmonės adresui

kita

per 10 dienų nuo jų pasikeitimo arba
sužinojimo apie pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
spalio 21 d. nutarimas Nr. 03-195
„Dėl Valiutos keityklos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Valiutos
keityklos
operatorius

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Valiutos
keityklos
operatorius

Pasikeitus įmonės dalyviams

kita

per 10 dienų nuo jų pasikeitimo arba
sužinojimo apie pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
spalio 21 d. nutarimas Nr. 03-195
„Dėl Valiutos keityklos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Valiutos
keityklos
operatorius

Pasikeitus įmonės vadovams

kita

per 10 dienų nuo jų pasikeitimo arba
sužinojimo apie pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2014 m.
spalio 21 d. nutarimas Nr. 03-195
„Dėl Valiutos keityklos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“

Vartojimo
kredito davėjas

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
sausio 28 d. nutarimas Nr. 03-17
„Dėl Viešojo vartojimo kredito
davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų
vartojimo kredito tarpininkų sąrašų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Vartojimo
kredito davėjas

Pasikeitus įmonės dalyviams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
sausio 28 d. nutarimas Nr. 03-17
„Dėl Viešojo vartojimo kredito
davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų
vartojimo kredito tarpininkų sąrašų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Vartojimo
kredito davėjas

Pasikeitus įmonės vadovams

kita

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų
pasikeitimo arba sužinojimo apie
pasikeitimą dienos

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2016 m.
sausio 28 d. nutarimas Nr. 03-17
„Dėl Viešojo vartojimo kredito
davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio
skolinimo platformos operatorių
sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų
vartojimo kredito tarpininkų sąrašų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Pasikeitus draudimo įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

kita

privalo kreiptis į Priežiūros instituciją dėl
šių duomenų pakeitimo licencijoje

el. paštu prieziura@lb.lt

2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Draudimo veiklos ir
perdraudimo veiklos licencijavimo
taisyklių, Leidimų užsienio
valstybės draudimo įmonės filialo
ir užsienio valstybės perdraudimo
įmonės filialo veiklai išdavimo"

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis
Draudikas

Verslo forma

Pavadinimas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Pasikeitus vyriausiajam
buhalteriui ir (ar) vyriausiajam
aktuarui, taip pat asmenims,
kurie priima sprendimus dėl
pensijų turto valdymo
draudimo įmonėje, vykdančioje
pensijų kaupimo veiklą

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

kita

per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Draudimo veiklos ir
perdraudimo veiklos licencijavimo
taisyklių, Leidimų užsienio
valstybės draudimo įmonės filialo
ir užsienio valstybės perdraudimo
įmonės filialo veiklai išdavimo"

Bankas

COVID 19 Moratoria

X17

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio 11
d., IV ketv. – iki vasario 11 d.;

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. birželio 2 d. Europos
bankininkystės institucijos (EBI)
Gairės dėl pranešimo apie
pozicijas, kurioms taikomos su
COVID-19 krize
susijusios atsakomosios
priemonės, ir jų atskleidimo
(EBA/GL/2020/07)

Bankas

Pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo rizikos valdymo
ataskaita

PPTFP_05

metinė

pasibaigus metams iki vasario 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2020-07-23 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr.03-107 „Dėl
bankų pinigų plovimo ir (arba)
teroristų finansavimo prevencijos
priemonių įgyvendinimo priežiūrai
skirtų ataskaitų sudarymo ir jų
teikimo Lietuvos bankui tvarkos
aprašo ir ataskaitų formų
patvirtinimo“

Bankas

Bankų korespondentų
ataskaita

PPTFP_04

ketvirtinė

I ketv. pasibaigus - iki vasario 11 d., II
ketv. pasibaigus - iki gegužės 12 d., III
ketv. pasibaigus - iki rugpjūčio 11 d., IV
ketv. pasibaigus - iki lapkričio 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2020-07-23 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr.03-107 „Dėl
bankų pinigų plovimo ir (arba)
teroristų finansavimo prevencijos
priemonių įgyvendinimo priežiūrai
skirtų ataskaitų sudarymo ir jų
teikimo Lietuvos bankui tvarkos
aprašo ir ataskaitų formų
patvirtinimo“

Bankas

Paslaugų ataskaita

PPTFP_03

ketvirtinė

I ketv. pasibaigus - iki vasario 11 d., II
ketv. pasibaigus - iki gegužės 12 d., III
ketv. pasibaigus - iki rugpjūčio 11 d., IV
ketv. pasibaigus - iki lapkričio 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2020-07-23 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr.03-107 „Dėl
bankų pinigų plovimo ir (arba)
teroristų finansavimo prevencijos
priemonių įgyvendinimo priežiūrai
skirtų ataskaitų sudarymo ir jų
teikimo Lietuvos bankui tvarkos
aprašo ir ataskaitų formų
patvirtinimo“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Bankas

Naudos gavėjų ataskaita

PPTFP_02

Bankas

Klientų, su kuriais užmegzti
dalykiniai santykiai, ataskaita

Valiutos
keityklos
operatorius

Verslo forma

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

ketvirtinė

I ketv. pasibaigus - iki vasario 11 d., II
ketv. pasibaigus - iki gegužės 12 d., III
ketv. pasibaigus - iki rugpjūčio 11 d., IV
ketv. pasibaigus - iki lapkričio 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2020-07-23 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr.03-107 „Dėl
bankų pinigų plovimo ir (arba)
teroristų finansavimo prevencijos
priemonių įgyvendinimo priežiūrai
skirtų ataskaitų sudarymo ir jų
teikimo Lietuvos bankui tvarkos
aprašo ir ataskaitų formų
patvirtinimo“

PPTFP_01

ketvirtinė

I ketv. pasibaigus - iki vasario 11 d., II
ketv. pasibaigus - iki gegužės 12 d., III
ketv. pasibaigus - iki rugpjūčio 11 d., IV
ketv. pasibaigus - iki lapkričio 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2020-07-23 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr.03-107 „Dėl
bankų pinigų plovimo ir (arba)
teroristų finansavimo prevencijos
priemonių įgyvendinimo priežiūrai
skirtų ataskaitų sudarymo ir jų
teikimo Lietuvos bankui tvarkos
aprašo ir ataskaitų formų
patvirtinimo“

Valiutos keityklos operatoriaus
ataskaita

VKO-01

pusmetinė

per 10 darbo dienų pusmečiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2015-12-22 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-198
„Dėl Valiutos keityklos
operatoriaus ataskaitos formos
patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Tarpininkų veiklos ataskaita

EM0010_06

metinė

metams pasibaigus iki kovo 1d.

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Tarpininkų veiklos ataskaita

EM0010_06

metinė

metams pasibaigus iki kovo 1d.

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Mokėjimo
įstaiga

Užsienio valstybių klientų ir jų
mokėjimo operacijų ataskaita

EM0010_05

metinė

metams pasibaigus iki kovo 1d.

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Užsienio valstybių klientų ir jų
mokėjimo operacijų ataskaita

EM0010_05

metinė

metams pasibaigus iki kovo 1d.

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Stebėsenos ataskaita

EM0010_04

metinė

metams pasibaigus iki kovo 1d.

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Stebėsenos ataskaita

EM0010_04

metinė

metams pasibaigus iki kovo 1d.

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Mokėjimo operacijų, susijusių
su užsienio valstybėmis,
ataskaita

EM0010_03

ketvirtinė

ketvirčiui pasibaigus per 20 kalendorinių
dienų

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Elektroninių
pinigų įstaiga

Mokėjimo operacijų, susijusių
su užsienio valstybėmis,
ataskaita

EM0010_03

ketvirtinė

ketvirčiui pasibaigus per 20 kalendorinių
dienų

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Reikšmingų mokėjimo
operacijų ataskaitos

EM0010_02

ketvirtinė

ketvirčiui pasibaigus per 20 kalendorinių
dienų

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Reikšmingų mokėjimo
operacijų ataskaitos

EM0010_02

ketvirtinė

ketvirčiui pasibaigus per 20 kalendorinių
dienų

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Klientų, su kuriais užmegzti
dalykiniai santykiai, ataskaita

EM0010_01

ketvirtinė

ketvirčiui pasibaigus per 20 kalendorinių
dienų

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Klientų, su kuriais užmegzti
dalykiniai santykiai, ataskaita

EM0010_01

ketvirtinė

ketvirčiui pasibaigus per 20 kalendorinių
dienų

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20 Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-261
„Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir
(arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių
įgyvendinimo priežiūrai skirtų
ataskaitų sudarymo ir jų teikimo
Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir
ataskaitų formų patvirtinimo"

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

FF01

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

metinė

per 3 mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0335 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių finansinių,
priežiūrai skirtų finansinių ir
kapitalo pakankamumo ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

per du mėnesius nuo ataskaitinio
pusmečio pabaigos

LB ataskaitų priėmimo sistema

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 „Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

iki balandžio 30 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 „Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

2013 m. birželio 18 d. Lietuvos
Respublikos informuotiesiems
investuotojams skirtų kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymas
Nr. XII-376

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

2013 m. birželio 18 d. Lietuvos
Respublikos informuotiesiems
investuotojams skirtų kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymas
Nr. XII-376

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

2014 m. gruodžio 18 d. Lietuvos
Respublikos alternatyviųjų
kolektyvinio investavimo subjektų
valdytojų įstatymas. Nr. XII-1467

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

Valdymo
įmonė

Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių filialų
priežiūrai skirtos finansinės
ataskaitos

Valdymo
įmonė

Pusmetinė veiklos ataskaita
(KIS)

pusmetinė

Valdymo
įmonė

Metinė veiklos ataskaita (KIS)

metinė

Valdymo
įmonė

Metinė veiklos ataskaita
(IISKIS)

metinė

Valdymo
įmonė

Pusmetinė veiklos ataskaita
(IISKIS)

pusmetinė

Valdymo
įmonė

AIFMD metinė ataskaita

metinė

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

iki birželio 30 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema
el. paštas IVataskaitos@lb.lt

per 2 mėn. nuo ataskaitinio pusmečio
pabaigos

LB ataskaitų priėmimo sistema

fondams, kuriems taikomas AIFMD
reglamentas už metus/pusmetį/ketvirtį ne
vėliau kaip per vieną mėnesį.
(priklausomai nuo valdomo turto)

LB ataskaitų priėmimo sistema

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija
Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

Valdymo
įmonė

Kolektyvinio investavimo
subjekto veiklos ataskaita

KIS02

ketvirtinė

per mėnesį nuo kiekvieno ataskaitinio
ketvirčio pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 „Dėl valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Bankas

Finansiniai svertai - COREP

X16

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Vartojimo kredito davėjo
veiklos ataskaita

VKD01

ketvirtinė

kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito
ketvirčio antro mėnesio 1 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. gruodžio 6 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03248 „Dėl vartojimo kredito davėjų ir
tarpusavio skolinimo platformų
operatorių informacijos teikimo
Lietuvos bankui taisyklių
patvirtinimo"

Kredito unija

Operacinės ir saugumo rizikos
ataskaita

ORIS

metinė

po atlikto rizikos vertinimo per 14 dienų,
bet nevėliau kaip iki einamųjų metų
gruodžio 31 d.

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2020 m. lapkričio 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03174 „Dėl Informacinių ir ryšių
technologijų ir saugumo rizikos
valdymo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“

Kredito unija

Teikėjo (SIP/MIP) prieigos
ribojimas

BLOCK

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Kredito unija

Atsisakymo atidaryti mokėjimo
sąskaitą pranešimai

REJECT

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Kredito unija

Mokėtojų sukčiavimas

FRAUD

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius

Tarpusavio
skolinimo
platformos
operatorius,
veikiantis
pagal VKĮ

Jei veiklos nepradėjote vykdyti nuo įrašymo į
viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
dienos, ataskaitoje galite nurodyti tik nulius,
ataskaitą galite pateikti be sertifikato
atsiųsdami kartu su komentaru el.
pašto adresu vkd@lb.lt, kad veiklos
nevykdote ir vartojimo kreditų nesate suteikę.
Jei atitinkamo komentaro Lietuvos bankas
nurodytu elektroninio pašto adresu negauna,
yra laikoma, kad ataskaita apie vykdytą
vartojimo kredito veiklą Lietuvos bankui
nebuvo pateikta.

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Kredito unija

Incidentų ataskaitos

OPRISK

Valdymo
įmonė

Informacija apie pensijų fondų
investavimo limito pažeidimus

Verslo forma

Draudimo
tarpininkas

ES/EEE
perdraudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė;
Trečiosios
valstybės
nepriklausomo
draudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR

Profesinės civilinės
atsakomybės draudimo
sutarties draudimo liudijimo
(poliso) kopija

Draudimo
tarpininkas

ES/EEE
perdraudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė;
Trečiosios
valstybės
nepriklausomo
draudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR

Pasikeitus įmonės
pavadinimui/ kodui/ buveinės
adresui/ kontaktiniams
duomenims

3007

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

kita

per 4 val. – 20 darbo dienų priklausomai
nuo pranešimo tipo

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

Lietuvos banko valdybos 2019 m.
sausio 21 d. nutarimas Nr. 03-10
„Dėl Pranešimų apie operacinės
ar saugumo rizikos įvykius teikimo
Lietuvos bankui taisyklių ir
informacijos teikimo formų
patvirtinimo“

kita

nustačius pažeidimą

el. paštu ivataskaitos@lb.lt

1999 m. birželio 3 d. Lietuvos
Respublikos papildomo
savanoriško pensijų kaupimo
įstatymo Nr. VIII-1212 41 str.

kita

per 10 darbo dienų nuo pasibaigimo

https://epaslaugos.lb.lt

2021 m. spalio 25 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03160 „Dėl draudimo brokerių įmonių
finansinių ir statistinių duomenų
teikimo" 2013 m. spalio 3 d.
nutarimo Nr. 03-162 pakeitimo

kita

per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0398 „Dėl Draudimo tarpininkų,
perdraudimo tarpininkų ir
papildomos draudimo veiklos
tarpininkų registracijos"

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Pasikeitus įmonę
kontroliuojantiems asmenims,
joje dalyvaujančioms įmonėms

kita

per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0398 „Dėl Draudimo tarpininkų,
perdraudimo tarpininkų ir
papildomos draudimo veiklos
tarpininkų registracijos"

ES/EEE
perdraudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė;
Trečiosios
valstybės
nepriklausomo
draudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR

Pasikeitus įmonės akcininkams

kita

per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0398 „Dėl Draudimo tarpininkų,
perdraudimo tarpininkų ir
papildomos draudimo veiklos
tarpininkų registracijos"

ES/EEE
perdraudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė;
Trečiosios
valstybės
nepriklausomo
draudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR

Pasikeitus įmonės priežiūros ir
(ar) valdymo organų nariams

kita

per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0398 „Dėl Draudimo tarpininkų,
perdraudimo tarpininkų ir
papildomos draudimo veiklos
tarpininkų registracijos"

Verslo forma

Pavadinimas

Draudimo
tarpininkas

ES/EEE
perdraudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė;
Trečiosios
valstybės
nepriklausomo
perdraudimo
tarpininko
filialas,
įsteigtas LR

Draudimo
tarpininkas

Draudimo
tarpininkas

Ataskaitos
forma

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

ORIS

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

metinė

po atlikto rizikos vertinimo per 14 dienų,
bet nevėliau kaip iki einamųjų metų
gruodžio 31 d.

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2020 m. lapkričio 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03174 „Dėl Informacinių ir ryšių
technologijų ir saugumo rizikos
valdymo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“

Mokėjimo
įstaiga

Operacinės ir saugumo rizikos
ataskaita

Emitentas

Pranešimas apie emitento
vertybinių popierių teisių
pasikeitimus

kita

nedelsiant po pasikeitimų fiksavimo
(JAR, CVPD ir pan.)

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (19 str. 3 4 d.)

Emitentas

Pranešimai apie steigimo
dokumentų pakeitimus
(įskaitant įstatų pakeitimus)

kita

nedelsiant po pakeitimų registravimo JAR

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (19 str. 5 d.)

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (19 str. 2 d.)

Emitentas

Pranešimai apie emitento savų
akcijų (5 ir 10 proc.) įsigijimą ir
netekimą

kita

ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas nuo
savų akcijų įgijimo ar perleidimo.

2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03127 „Dėl informacijos atskleidimo
taisyklių patvirtinimo" (V skirsnis)

2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03127 „Dėl informacijos atskleidimo
taisyklių patvirtinimo"

Emitentas

Pranešimai apie bendrą
emitento išleistų akcijų
suteikiamų balsavimo teisių
skaičių, įstatinio kapitalo dydį,
akcijų skaičių ir jų nominaliąją
vertę

kita

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo informacijos pasikeitimo

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (19 str. 2 d.)

Emitentas

Tarpinė informacija

ketvirtinė

nedelsiant, kai ji parengiama, bet ne
vėliau kaip per 2 mėn. nuo ataskaitinio
laikotarpio pabaigos

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (14 str. 1, 5
d.)

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis
Finansų
maklerio
įmonė

Verslo forma

Pavadinimas

ES/EEE
finansų
maklerio
įmonės
filialas,
įsteigtas LR

Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių filialų
priežiūrai skirtos finansinės
ataskaitos

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

FF01

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

metinė

per 3 mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0335 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių finansinių,
priežiūrai skirtų finansinių ir
kapitalo pakankamumo ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

Finansų
maklerio
įmonė

Atitikties ataskaita

kita

priežiūros institucijos prašymu finansų
maklerio įmonė turi jai pateikti atitikties
ataskaitas už praėjusius metus

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. birželio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03111 „Dėl Finansų maklerio įmonių
veiklos organizavimo ir investicinių
paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Finansų
maklerio
įmonė

Metinė finansinė ataskaita,
patvirtinta auditoriaus, audito
išvada ir sprendimas dėl pelno
nuostolio paskirstymo

metinė

metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 3
dienas po visuotinio narių susirinkimo

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0335 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių finansinių,
priežiūrai skirtų finansinių ir
kapitalo pakankamumo ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

Finansų
maklerio
įmonė

Priežiūrai skirtos veiklos
ataskaitos

VA01

ketvirtinė

per 15 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03159 „Dėl Finansų maklerio įmonių
ir kredito įstaigų, teikiančių
investicines paslaugas, veiklos
ataskaitų rengimo ir pateikimo
taisyklių patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Priežiūrai skirtos finansinės
ataskaitos

FA01

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos
banko valdfybos nutarimas Nr. 0335 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių finansinių,
priežiūrai skirtų finansinių ir
kapitalo pakankamumo ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

Papildoma informacija

Teikiant FA01 (su audituotais duomenimis)
pridedamas dokumentas pdf formatu.

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija
Teikiant FA01 (su audituotais duomenimis)
pridedamas dokumentas pdf formatu. Teikia
ir valdymo įmonės, veikiančios pagal IISKISĮ.

Valdymo
įmonė

Metinė finansinė ataskaita,
patvirtinta auditoriaus, audito
išvada ir sprendimas dėl pelno
nuostolio paskirstymo

metinė

metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 3
dienas po visuotinio narių susirinkimo,
valdymo įmonės veikainčios pagal
IISKISĮ - per 6 mėnesius nuo finansinių
metų pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0335 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių finansinių,
priežiūrai skirtų finansinių ir
kapitalo pakankamumo ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Atitikties ataskaita

metinė

ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų
nuo vyresniajai vadovybei pateiktos
rašytinės atitikties ataskaitos dienos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. LIetuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03144 „Dėl Valdymo įmonių veiklos
organizavimo ir vykdymo taisyklių
patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Valdymo įmonių kapitalo
pakankamumo ataskaitos

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0335 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių finansinių,
priežiūrai skirtų finansinių ir
kapitalo pakankamumo ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

Investicinė
bendrovė

Pusmetinė veiklos ataskaita
(KIS)

pusmetinė

per du mėnesius nuo ataskaitinio
pusmečio pabaigos

LB ataskaitų priėmimo sistema

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 „Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

Investicinė
bendrovė

Metinė veiklos ataskaita (KIS)

metinė

iki balandžio 30 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 „Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

KPA01

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

iki birželio 30 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2013 m. birželio 18 d. Lietuvos
Respublikos informuotiesiems
investuotojams skirtų kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymas
Nr. XII-376

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

2013 m. birželio 18 d. Lietuvos
Respublikos informuotiesiems
investuotojams skirtų kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymas
Nr. XII-376

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

2014 m. gruodžio 18 d. Lietuvos
Respublikos alternatyviųjų
kolektyvinio investavimo subjektų
valdytojų įstatymas. Nr. XII-1467

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

Ataskaitą teikia tiek investicinė bendrovė, tiek
kolektyvinio investavimo subjektas.

Investicinė
bendrovė

Metinė veiklos ataskaita
(IISKIS)

metinė

Investicinė
bendrovė

Pusmetinė veiklos ataskaita
(IISKIS)

pusmetinė

Investicinė
bendrovė

AIFMD metinė ataskaita

metinė

Investicinė
bendrovė

Kolektyvinio investavimo
subjekto veiklos ataskaita

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

KIS02

per 2 mėn. nuo ataskaitinio pusmečio
pabaigos

LB ataskaitų priėmimo sistema

fondams, kuriems taikomas AIFMD
reglamentas už metus/pusmetį/ketvirtį ne
vėliau kaip per vieną mėnesį.
(priklausomai nuo valdomo turto)

LB ataskaitų priėmimo sistema

ketvirtinė

per mėnesį nuo kiekvieno ataskaitinio
ketvirčio pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 „Dėl valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

el. paštas IVataskaitos@lb.lt

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Pasikeitus draudimo įmonės
priežiūros organų nariams

kita

per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo

el. paštu prieziura@lb.lt

2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Draudimo veiklos ir
perdraudimo veiklos licencijavimo
taisyklių, Leidimų užsienio
valstybės draudimo įmonės filialo
ir užsienio valstybės perdraudimo
įmonės filialo veiklai išdavimo"

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Įregistravus draudimo įmonę
Juridinių asmenų registre arba
pasikeitus draudimo įmonės
įstatams

kita

5 darbo dienas nuo įregistravimo JA
registre

el. paštu prieziura@lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2012 m.
gruodžio 13 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-259
„Dėl Draudimo veiklos ir
perdraudimo veiklos licencijavimo
taisyklių, Leidimų užsienio
valstybės draudimo įmonės filialo
ir užsienio valstybės perdraudimo
įmonės filialo veiklai išdavimo"

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Profesinės civilinės
atsakomybės draudimo
sutarties draudimo liudijimo
(poliso) kopija

kita

per 5 darbo dienas nuo pasibaigimo

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0397 „Dėl Draudimo tarpininkų
profesinės civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo taisyklių
patvirtinimo"

Finansų rinkos
dalyvis

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Finansiniai (preliminarūs)
duomenys

3001-3004

LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė

Finansiniai duomenys

Draudikas

ES/EEE
draudimo
įmonės
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
įmonė

Draudikas

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Draudimo
tarpininkas

LR licencijuota
draudimo
brokerių
įmonė

metinė

pasibaigus finansiniams metams, iki kitų
metų kovo 1 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2021 m. spalio 25 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03160 „Dėl draudimo brokerių įmonių
finansinių ir statistinių duomenų
teikimo" 2013 m. spalio 3 d.
nutarimo Nr. 03-162 pakeitimo

Draudimo
tarpininkas

3001-3004

ketvirtinė

pasibaigus I, II, III ketv. - iki kito ketvirčio
pirmo mėnesio 30 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2021 m. spalio 25 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03160 „Dėl draudimo brokerių įmonių
finansinių ir statistinių duomenų
teikimo" 2013 m. spalio 3 d.
nutarimo Nr. 03-162 pakeitimo

Duomenys apie investicinio
gyvybės draudimo produktų
atskaitymus ir investicinių
fondų vienetų vertes

IGD-1, IGD2, IGD-3

kita

pradėję platinti naują IGD produktą arba
pakeitę jau platinamo produkto
kainodarą, turi per 20 darbo dienų nuo
produkto platinimo pradžios

https://epaslaugos.lb.lt

2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03212 „Dėl investicinio gyvybės
draudimo ataskaitų teikimo"

ES/EEE
draudimo
įmonės
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
įmonė

Duomenys apie investicinio
gyvybės draudimo produktų
atskaitymus ir investicinių
fondų vienetų vertes

IGD-1, IGD2, IGD-3,
IGD-4

metinė

pasibaigus kalendoriniams metams iki
kitų metų gegužės 31 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03212 „Dėl investicinio gyvybės
draudimo ataskaitų teikimo"

Draudikas

ES/EEE
draudimo
įmonės
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
įmonė

Duomenys apie gautus
skundus dėl draudimo
produktų ir informaciją apie
finansų rinkos dalyvio gautų
skundų nagrinėjimo rezultatų
vertinimą

metinė

per 2 mėnesius, pasibaigus
kalendoriniams metams

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. birželio 6 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių
gaunamų skundų nagrinėjimo
taisyklių patvirtinimo"

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Pasikeitus informacijai apie
esminių arba svarbių funkcijų
ar veiklą perdavimą paslaugų
teikėjui

kita

likus ne mažiau kaip 20 dienų iki
sutarties, pagal kurią esmines arba
svarbias funkcijas ar veiklą draudimo
įmonė ketina perduoti paslaugų teikėjui,
sudarymo ar reikšmingo pakeitimo dienos

https://epaslaugos.lb.lt

2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0395 „Dėl Draudimo įmonių
skaidraus, patikimo ir apdairaus
valdymo nuostatų patvirtinimo"

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis
Draudikas

Verslo forma

Pavadinimas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Savo rizikos ir mokumo
vertinimo ataskaita

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

ORSA

metinė

per 2 savaites po vertinimo pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. gruodžio 22 d. Lietuvos
banko nutarimas Nr. 03-197 „Dėl
Draudimo įmonių savo rizikos ir
mokumo vertinimo nuostatų
patvirtinimo"
Komisijos deleguotasis
reglamentas (ES) 2015/35 306
str., 312 str. 1 d. b) p.

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Reguliarioji priežiūros
ataskaita

RSR

metinė

iki kitų metų balandžio 7 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0364 „Dėl Draudimo ar perdraudimo
įmonės Lietuvos bankui teikiamos
ir viešai atskleidžiamos
informacijos nuostatų patvirtinimo"
Komisijos deleguotasis
reglamentas (ES) 2015/35 304 str.
1 d. b) p., 304 str. 2 d., 305 str.,
307-312 str.
EIOPA Ataskaitų teikimo ir viešo
informacijos atskleidimo gairės

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Mokumo ir finansinės padėties
ataskaita

SCFR

metinė

iki kitų metų balandžio 7 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0364 „Dėl Draudimo ar perdraudimo
įmonės Lietuvos bankui teikiamos
ir viešai atskleidžiamos
informacijos nuostatų patvirtinimo"
Komisijos deleguotasis
reglamentas (ES) 2015/35 290303 str., 304 str. 1 d. a) p.
Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2015/2452
EIOPA Ataskaitų teikimo ir viešo
informacijos atskleidimo gairės

Draudikas

ES/EEE
draudimo
įmonės
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
įmonė

Privalomojo draudimo
statistika

PD

ketvirtinė

kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito
ketvirčio antro mėnesio 1 d., finansiniams
metams pasibaigus, iki kitų metų
balandžio 5 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. spalio 18 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03192 „Dėl Privalomojo draudimo
veiklos ataskaitos pildymo tvarkos
aprašo ir formos patvirtinimo“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Draudikas

ES/EEE
draudimo
įmonės
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
įmonė

TPCA pusmetinė statistika

TPCA

Draudikas

ES/EEE
draudimo
įmonės
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
įmonė

Draudimo veiklos mėnesio ir
ketvirčio ataskaitos

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

pusmetinė

pasibaigus antrajam metų ketvirčiui iki tų
pačių metų rugsėjo 1 dienos; pasibaigus
ketvirtajam ketvirčiui iki kitų metų kovo 1
dienos

https://epaslaugos.lb.lt

2014 m. vasario 6 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0322 „Dėl transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo veiklos
statistinių apyskaitų formų ir
statistinių apyskaitų pildymo ir
pateikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo"

DSA

mėnesinė

pasibaigus kiekvienam mėnesiui
(išskyrus kovo, birželio, rugsėjo ir
gruodžio mėn.), iki kito mėnesio
penkioliktos dienos; pasibaigus
kalendoriniam ketvirčiui, išskyrus
finansinius metus, iki kito ketvirčio pirmo
mėnesio dvidešimt penktos dienos;
pasibaigus finansiniams metams, iki kito
mėnesio dvidešimt penktos dienos.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. spalio 29 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03159 „Dėl draudimo ir perdraudimo
veiklos ataskaitų teikimo"

Mokumas II metinė ataskaita

ARS

metinė

ne vėliau nei iki kitų metų balandžio 7 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0364 „Dėl Draudimo ar perdraudimo
įmonės Lietuvos bankui teikiamos
ir viešai atskleidžiamos
informacijos nuostatų patvirtinimo"

Mokumas II ketvirčio
ataskaitos

QRS

ketvirtinė

I ketv. - iki gegužės 5 d., II ketv. rugpjūčio 4 d., III ketv. - lapkričio 4 d., IV
ketv. – iki kitų metų vasario 4 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0364 „Dėl Draudimo ar perdraudimo
įmonės Lietuvos bankui teikiamos
ir viešai atskleidžiamos
informacijos nuostatų patvirtinimo"

Centrinė
kredito unija

Teikėjo (SIP/MIP) prieigos
ribojimas

BLOCK

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Centrinė
kredito unija

Atsisakymo atidaryti mokėjimo
sąskaitą pranešimai

REJECT

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Centrinė
kredito unija

Mokėtojų sukčiavimas

FRAUD

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Centrinė
kredito unija

Incidentų ataskaitos

OPRISK

kita

per 4 val. – 20 darbo dienų priklausomai
nuo pranešimo tipo

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

Lietuvos banko valdybos 2019 m.
sausio 21 d. nutarimas Nr. 03-10
„Dėl Pranešimų apie operacinės
ar saugumo rizikos įvykius teikimo
Lietuvos bankui taisyklių ir
informacijos teikimo formų
patvirtinimo“

Centrinė
kredito unija

Operacinės ir saugumo rizikos
ataskaita

ORIS

metinė

po atlikto rizikos vertinimo per 14 dienų,
bet nevėliau kaip iki einamųjų metų
gruodžio 31 d.

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2020 m. lapkričio 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03174 „Dėl Informacinių ir ryšių
technologijų ir saugumo rizikos
valdymo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“

Centrinė
kredito unija

Tarpinė informacija

ketvirtinė

per 45 kalendorines dienas ketvirčiui
pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03209 „Dėl Informacijos apie bankų,
petvarkomų kredito unijų ir
centrinių kredito unijų vidaus
valdymą ir veiklą teikimo Lietuvos
bankui taisyklių"

Centrinė
kredito unija

Finansiniai svertai - COREP

X16

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Centrinė
kredito unija

Padengimas likvidžiuoju turtu COREP

X15

mėnesinė

15-a kalendorinė diena po ataskaitinės
datos

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Centrinė
kredito unija

Grynasis stabilaus finansavimo
rodiklis - COREP

X14

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Centrinė
kredito unija

Didelės pozicijos - COREP

X13

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Centrinė
kredito unija

Nuosavos lėšos - COREP

X12

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Verslo forma

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Centrinė
kredito unija

Finansavimo planai

X05

metinė

iki kovo 15 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2019 m. gruodžio 9 d. Europos
bankininkystės institucijos (EBI)
Gaires dėl kredito įstaigų
finansavimo planams skirtų
suderintų apibrėžčių ir ataskaitų
formų, numatytų 2012 m. gruodžio
20 d. Europos sisteminės rizikos
valdybos rekomendacijose
(ESRV/2012/2) (įsgalioja nuo 2020
m. gruodžio 31 d.)

Centrinė
kredito unija

Papildomų likvidumo
stebėsenos priemonių
ataskaita

X04

mėnesinė

15-a kalendorinė diena po ataskaitinės
datos

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Centrinė
kredito unija

Suvaržyto turto ataskaita (AE)

X03

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Centrinė
kredito unija

FINREP

X02

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Verslo forma

2014 m. spalio 17 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03190 „Dėl finansinės
atskaitomybės“
Centrinė
kredito unija

Stabilizacijos fondo finansinė
ataskaita

SF01, SF02

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03108 „Dėl Stabilizacijos fondo
atskyrimo, apskaitos ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų
sudarymo ir teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

Centrinė
kredito unija

Palūkanų normos spragos
apskaičiavimo ataskaita

A39

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2002 m. spalio 17 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr.
129 „Dėl Palūkanų normos
spragos apskaičiavimo ataskaitos
formos ir jos pildymo tvarkos
aprašo patvirtinimo"

Centrinė
kredito unija

Pinigų srautų ataskaita

X37

metinė

per 4 mėn. metams pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2014 m. spalio 17 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03190 „Dėl finansinės
atskaitomybės"

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Centrinė
kredito unija

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Pelno paskirstymo ataskaita

A18

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

metinė

prieš 10 d. iki akcininikų (pajininkų)
susirinkimo

LB ataskaitų priėmimo sistema

2000 m. gegužės 18 d. Lietuvos
Respublikos centrinių kredito unijų
įstatymas Nr. VIII-1682

metinė

per 5 darbo dienas po kredito unijos
visuotinio narių susirinkimo sprendimo
dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo priėmimo dienos

https://epaslaugos.lb.lt

1995 m. vasario 21 d. Lietuvos
Respublikos kredito unijų
įstatymas Nr. I-796

Kredito unija

Kredito unija

Visuotinio narių susirinkimo
patvirtintas metinis finansinių
ataskaitų rinkinys ir
sprendimas dėl pelno
paskirstymo

Kredito unija

Kredito unija

Bankrutuojančios
(bankrutavusios) kredito unijos
ataskaita

A27

ketvirtinė

per 10 dienų ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-52 „Dėl
Lietuvos banko valdybos 2013 m.
kovo 19 d. nutarimo Nr. 03-61 „Dėl
kredito unijų administratorių
teikiamos informacijos“ pakeitimo

Kredito unija

Kredito unija

Didžiausios paskolos sumos
vienam skolininkui ir didelių
paskolų ataskaita

A26

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2017 m. birželio 30 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03107 „Dėl kredito unijų didžiausios
paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvo
apskaičiavimo“

Kredito unija

Kredito unija

Papildoma informacija apie
kredito uniją

A25

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2010 m. gruodžio 2 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03160 „Dėl kredito unijų finansinės
apskaitos tvarkymo ir finansinių
ataskaitų rengimo politikos
pagrindinių principų patvirtinimo“

Kredito unija

Kredito unija

Kita papildoma informacija

A23

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 35 „Dėl
finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo“

Kredito unija

Kredito unija

Paskolų vertės pokyčių
ataskaita

A20

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 38 „Dėl
kredito unijų paskolų vertinimo
taisyklių patvirtinimo“

Kredito unija

Kredito unija

Kredito unijų kapitalo
pakankamumo ataskaita

A18

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2017 m. liepos 13 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03115 „Dėl kredito unijų kapitalo
pakankamumo skaičiavimo
taisyklių ir kredito unijų priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“

Kredito unija

Kredito unija

Užsienio valiutų pozicijų
ataskaita

A06

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 37 „Dėl
kredito unijų veiklos riziką
ribojančių normatyvų
apskaičiavimo“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Kredito unija

Kredito unija

Subordinuotųjų paskolų ir
privilegijuotųjų pajų ataskaita

7014 forma

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2014 m. sausio 17 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 039 „Dėl subordinuotųjų paskolų ir
privilegijuotųjų pajų įtraukimo į
kredito unijos II lygio kapitalą ir jų
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Kredito unija

Kredito unija

Investicijų į ne nuosavybės
vertybinius popierius ataskaita

7056 forma

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 03-53 „Dėl
kredito unijų investavimo į ne
nuosavybės vertybinius popierius
taisyklių patvirtinimo“

Kredito unija

Kredito unija

Pelno (nuostolio) ataskaita

A19

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 35 „Dėl
finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo“

Finansų
patarėjo įmonė

Pelno/nuostolio ir kitų bendrųjų
pajamų ataskaita

FPI01

metinė

ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2019 m. lapkričio 18 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03207 „Dėl Finansų patarėjo įmonių
licencijų išdavimo ir panaikinimo,
veiklos organizavimo ir investicinių
paslaugų teikimo bei priežiūrai
skirtų ataskaitų teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Finansų
maklerio
įmonė

Audito ataskaita

metinė

metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 3
darbo dienas po visuotinio narių
susirinkimo

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. birželio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03111 „Dėl Finansų maklerio įmonių
veiklos organizavimo ir investicinių
paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Finansų
maklerio
įmonė

ICAAP

metinė

per 4 mėnesius po finansinių metų
pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. birželio 11 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0392 „Dėl Finansų maklerio įmonių
valdymo ir vidaus kapitalo
pakankamumo vertinimo proceso
taisyklių patvirtinimo"

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis
Finansų
maklerio
įmonė

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Didelės pozicijos - COREP

X16

ketvirtinė

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0335 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių finansinių,
priežiūrai skirtų finansinių ir
kapitalo pakankamumo ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

Taikoma tik A kategorijos FMĮ

2014 m. balandžio 16 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 680/2014
Finansų
maklerio
įmonė

Priežiūrai skirtos finansinės
ataskaitos

FA01

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0335 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių finansinių,
priežiūrai skirtų finansinių ir
kapitalo pakankamumo ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Profesinės civilinės
atsakomybės draudimo
sutarties ar kitos lygiavertės
atsakomybės užtikrinimo
priemonės sąlygų atitikties
teisės aktų reikalavimams
patvirtinimo ataskaita

EM008_13

kita

per 5 darbo dienas, pasibaigus
profesinės civilinės atsakomybės
draudimo sutarčiai arba kitos
atsakomybės užtikrinimo priemonės
galiojimo terminui

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „ėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Sąskaitos uždarymo arba
apribojimo ataskaita

EM008_11

kita

per 5 kalendorines dienas nuo tada, kai
sužinoma apie atskiros sąskaitos,
nurodytos MĮĮ 17 straipsnio 1 dalies 1
punkte ir EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalies 1
punkte, ir (arba) kitos mokėjimo
sąskaitos, skirtos elektroninių pinigų ir
(arba) mokėjimo paslaugų vartotojų
mokėjimo operacijoms atlikti, uždarymą
ar sprendimą apriboti naudojimąsi
tokiomis sąskaitomis kredito įstaigos
iniciatyva

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr.03-259 Dėl
Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Mokėjimo
įstaiga

Profesinės civilinės
atsakomybės draudimo ar
kitos lygiavertės atsakomybės
užtikrinimo priemonės
minimalios sumos dydžio
apskaičiavimo ataskaita

EM008_14

kita

per 5 darbo dienas, pasibaigus
profesinės civilinės atsakomybės
draudimo sutarčiai arba kitos
atsakomybės užtikrinimo priemonės
galiojimo terminui

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Elektroninių pinigų turėtojų ir
(arba) mokėjimo paslaugų
vartotojų lėšų apsaugos
reikalavimų esminių
pasikeitimų ataskaita

EM008_12

kita

apie pasikeitusį apsaugos būdą - likus ne
mažiau kaip vienam mėnesiui iki
sutarties, kuria siekiama apsaugoti
elektroninių pinigų turėtojų ir (arba)
mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas,
įsigaliojimo, nutraukimo arba galiojimo
pasibaigimo dienos/apie naują kiekvieną
naują sutartį - per 5 darbo dienas nuo
tokios sutarties sudarymo dienos

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Mokėtojų sukčiavimas

FRAUD

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių ir informacijos teikimo
formų patvirtinimo"

Mokėjimo
įstaiga

Incidentų ataskaitos

OPRISK

kita

per 4 val. – 20 darbo dienų priklausomai
nuo pranešimo tipo

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

Lietuvos banko valdybos 2019 m.
sausio 21 d. nutarimas Nr. 03-10
„Dėl Pranešimų apie operacinės
ar saugumo rizikos įvykius teikimo
Lietuvos bankui taisyklių ir
informacijos teikimo formų
patvirtinimo“

Mokėjimo
įstaiga

Paslaugų ataskaitos

EM008_10

kita

per 30 kalendorinių dienų, jeigu: pradeda
leisti elektroninius pinigus arba teikti
mokėjimo paslaugas (rūšį) ar vykdyti kitą
veiklą; pradėjo teikti naują paslaugą arba
vykdyti naują veiklą, kuri nebuvo
nurodyta anksčiau Lietuvos bankui
pateiktoje Paslaugų ataskaitoje.

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Papildoma informacija

Išskyrus mokėjimo įstaigas, kurios teikia tik
mokėjimo iniciavimo ir (arba) sąskaitos
informacijos paslaugas ir (arba) verčiasi tik
mokesčių už komunalines ar kitas reguliariai
teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio
poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir
(arba) kitų rinkliavų valstybės institucijoms
surinkimu, socialinių išmokų išmokėjimu

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Mokėjimo
įstaiga

Elektroninių pinigų ir mokėjimo
įstaigų veiklos ataskaitos

EM008_06 EM008_09

Mokėjimo
įstaiga

Elektroninių pinigų ir mokėjimo
įstaigų finansinių ataskaitos

EM007,
EM008_01EM008_05

Verslo forma

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

metinė

per 3 dienas po Įstaigos
visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo dėl metinių finansinių
ataskaitų rinkinio patvirtinimo priėmimo
dienos, jeigu Įstaigai taikomas Lietuvos
Respublikos finansų įstaigų įstatymas,
arba ne vėliau kaip iki gegužės 5 d., jeigu
Įstaigai netaikomas nurodytas įstatymas

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Išskyrus mokėjimo įstaigas, kurios teikia tik
mokėjimo iniciavimo ir (arba) sąskaitos
informacijos paslaugas ir (arba) verčiasi tik
mokesčių už komunalines ar kitas reguliariai
teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio
poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir
(arba) kitų rinkliavų valstybės institucijoms
surinkimu, socialinių išmokų išmokėjimu

ketvirtinė

per 20 kalendorinių dienų ketvirčiui
pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr.03259 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų
patvirtinimo“

Nuo 2020 m. III ketv. mokėjimo įstaigoms,
kurios teikia tik mokėjimo iniciavimo ir (arba)
sąskaitos informacijos paslaugas ir (arba)
verčiasi tik mokesčių už komunalines ar kitas
reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų
ūkio poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir
(arba) kitų rinkliavų valstybės institucijoms
surinkimu, socialinių išmokų išmokėjimu, šias
ataskaitas privalo pateikti tik sudarytas pagal
gruodžio 31 d. duomenis (kartą per metus)

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0383 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų pradinio
kapitalo ir nuosavo kapitalo
skaičiavimo taisyklių ir elektroninių
pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų)
pradinio kapitalo ir nuosavo
kapitalo skaičiavimo ataskaitos
formų patvirtinimo“
Elektroninių
pinigų įstaiga

Profesinės civilinės
atsakomybės draudimo ar
kitos lygiavertės atsakomybės
užtikrinimo priemonės
minimalios sumos dydžio
apskaičiavimo ataskaita

EM008_14

kita

per 5 darbo dienas, pasibaigus
profesinės civilinės atsakomybės
draudimo sutarčiai arba kitos
atsakomybės užtikrinimo priemonės
galiojimo terminui

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Elektroninių
pinigų įstaiga

Profesinės civilinės
atsakomybės draudimo
sutarties ar kitos lygiavertės
atsakomybės užtikrinimo
priemonės sąlygų atitikties
teisės aktų reikalavimams
patvirtinimo ataskaita

EM008_13

kita

per 5 darbo dienas, pasibaigus
profesinės civilinės atsakomybės
draudimo sutarčiai arba kitos
atsakomybės užtikrinimo priemonės
galiojimo terminui

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „ėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Elektroninių pinigų turėtojų ir
(arba) mokėjimo paslaugų
vartotojų lėšų apsaugos
reikalavimų esminių
pasikeitimų ataskaita

EM008_12

kita

apie pasikeitusį apsaugos būdą - likus ne
mažiau kaip vienam mėnesiui iki
sutarties, kuria siekiama apsaugoti
elektroninių pinigų turėtojų ir (arba)
mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas,
įsigaliojimo, nutraukimo arba galiojimo
pasibaigimo dienos/apie naują kiekvieną
naują sutartį - per 5 darbo dienas nuo
tokios sutarties sudarymo dienos

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Teikėjo (SIP/MIP) prieigos
ribojimas

BLOCK

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių ir informacijos teikimo
formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Mokėtojų sukčiavimas

FRAUD

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių ir informacijos teikimo
formų patvirtinimo"

Elektroninių
pinigų įstaiga

Paslaugų ataskaitos

EM008_10

kita

per 30 kalendorinių dienų, jeigu: pradeda
leisti elektroninius pinigus arba teikti
mokėjimo paslaugas (rūšį) ar vykdyti kitą
veiklą; pradėjo teikti naują paslaugą arba
vykdyti naują veiklą, kuri nebuvo
nurodyta anksčiau Lietuvos bankui
pateiktoje Paslaugų ataskaitoje.

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Papildoma informacija

Išskyrus elektroninių pinigų įstaigas, kurios
teikia tik mokėjimo iniciavimo ir (arba)
sąskaitos informacijos paslaugas ir (arba)
verčiasi tik mokesčių už komunalines ar kitas
reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų
ūkio poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir
(arba) kitų rinkliavų valstybės institucijoms
surinkimu, socialinių išmokų išmokėjimu

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Elektroninių
pinigų įstaiga

Elektroninių pinigų ir mokėjimo
įstaigų veiklos ataskaitos

EM008_06 EM008_09

Vartojimo
kredito davėjas

Vartojimo kredito davėjo
veiklos ataskaita

VKD01

Bankas

Informacija apie visus
pastebėtus pensijų fondų
veiklą reglamentuojančių
teisės aktų ar steigimo
dokumentų pažeidimus

Draudikas

Centrinis
vertybinių
popierių
depozitoriumas

Verslo forma

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Priežiūrai skirtos preliminarios
finansinės atskaitos

Informacija apie nesėkmingus
ar uždelstus atsiskaitymus

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

metinė

per 3 dienas po Įstaigos
visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo dėl metinių finansinių
ataskaitų rinkinio patvirtinimo priėmimo
dienos, jeigu Įstaigai taikomas Lietuvos
Respublikos finansų įstaigų įstatymas,
arba ne vėliau kaip iki gegužės 5 d., jeigu
Įstaigai netaikomas nurodytas įstatymas

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo"

Išskyrus elektroninių pinigų įstaigas, kurios
teikia tik mokėjimo iniciavimo ir (arba)
sąskaitos informacijos paslaugas ir (arba)
verčiasi tik mokesčių už komunalines ar kitas
reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų
ūkio poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir
(arba) kitų rinkliavų valstybės institucijoms
surinkimu, socialinių išmokų išmokėjimu

ketvirtinė

per mėnesį nuo kiekvieno ataskaitinio
ketvirčio pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. gruodžio 6 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03248 „Dėl vartojimo kredito davėjų ir
tarpusavio skolinimo platformų
operatorių informacijos teikimo
Lietuvos bankui taisyklių
patvirtinimo"

Jei veiklos nepradėjote vykdyti nuo įrašymo į
viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
dienos, ataskaitoje galite nurodyti tik nulius,
ataskaitą galite pateikti be sertifikato
atsiųsdami kartu su komentaru el.
pašto adresu vkd@lb.lt, kad veiklos
nevykdote ir vartojimo kreditų nesate suteikę.
Jei atitinkamo komentaro Lietuvos bankas
nurodytu elektroninio pašto adresu negauna,
yra laikoma, kad ataskaita apie vykdytą
vartojimo kredito veiklą Lietuvos bankui
nebuvo pateikta.

kita

nustačius pažeidimą

el. paštu ivataskaitos@lb.lt

1999 m. birželio 3 d. Lietuvos
Respublikos papildomo
savanoriško pensijų kaupimo
įstatymo Nr. VIII-1212 41 str.

Ataskaitą teikia tik vykdantys depozitoriumo
veiklą.

2003 m. liepos 4 d. Lietuvos
Respublikos Kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymo Nr.
IX-1709 35 str. 8 dalis
DFA
preliminari

metinė

kita

pasibaigus finansiniams metams iki kitų
metų kovo 1 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. lapkričio 12 d. Lietuvos
banko nutarimas Nr. 03-174 „Dėl
draudimo įmonių priežiūrai skirtų
finansinių ataskaitų teikimo"

AFS

2014 m. liepos 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
909/2014 „Dėl atsiskaitymo už
vertybinius popierius gerinimo
Europos Sąjungoje ir centrinių
vertybinių popierių depozitoriumų,
kuriuo iš dalies keičiamos
direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES
bei Reglamentas (ES) Nr.
236/2012“ (CSDR) 7 str. 1 d.

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Centrinis
vertybinių
popierių
depozitoriumas

Kapitalo didinimo ataskaita

mėnesinė

per 10 darbo dienų po kalendorinio
mėnesio pabaigos

AFS

2018 m. sausio 16 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 034 „Dėl Centrinių vertybinių popierių
depozitoriumų ir vertybinių
popierių atsiskaitymo sistemų
operatorių informacijos teikimo
Lietuvos bankui nuostatų
patvirtinimo"

Bankas

Tarpinė informacija

ketvirtinė

per 45 kalendorines dienas ketvirčiui
pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0311 „Dėl Lietuvos banko valdybos
2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr.
03-209 „Dėl Informacijos apie
bankų vidaus valdymą ir veiklą
teikimo Lietuvos bankui taisyklių“
pakeitimo"

Bankas

Palyginamoji analizė (angl.
benchmarking)

X06

metinė

iki kiekvienų metų balandžio 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2016/2070, kuriuo nustatomi
formų, apibrėžčių ir IT sprendimų,
kuriais įstaigos turi naudotis pagal
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2013/36/ES, 78
straipsnio 2 dalį teikdamos
duomenis Europos bankininkystės
institucijai ir kompetentingoms
institucijoms, techniniai
įgyvendinimo standartai

Bankas

Grynasis stabilaus finansavimo
rodiklis (COREP)

X14

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Bankas

Didelės pozicijos (COREP)

X13

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Bankas

Nuosavos lėšos (COREP)

X12

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Bankas

Papildomų likvidumo
stebėsenos priemonių
ataskaita

X04

mėnesinė

15-a kalendorinė diena po ataskaitinės
datos

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Bankas

Suvaržyto turto ataskaita (AE)

X03

Bankas

Palūkanų normos spragos
apskaičiavimo ataskaita

Bankas

Verslo forma

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

A39

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.;

LB ataskaitų priėmimo sistema

2002 m. spalio 17 d. Lietuvos
banko nutarimas Nr. 129 „Dėl
Palūkanų normos spragos
apskaičiavimo ataskaitos formos ir
jos pildymo tvarkos aprašo
patvirtinimo"

Hipotekinių kreditų ir kito
papildomo turto ataskaita

A36

mėnesinė

iki mėnesio 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr.135
„Dėl Laikinai laisvų lėšų
investavimo tvarkos ir Hipotekinių
kreditų ir kito papildomo turto
apskaitos tvarkos patvirtinimo"

Bankas

Teikėjo (SIP/MIP) prieigos
ribojimas

BLOCK

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Bankas

Atsisakymo atidaryti mokėjimo
sąskaitą pranešimai

REJECT

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Bankas

Mokėtojų sukčiavimas

FRAUD

kita

nedelsiant po įvykio

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2019 m. sausio 21 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0310 „Dėl Pranešimų apie
operacinės ar saugumo rizikos
įvykius teikimo Lietuvos bankui
taisyklių“

Bankas

Incidentų ataskaitos

OPRISK

kita

per 4 val. – 20 darbo dienų priklausomai
nuo pranešimo tipo

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

Lietuvos banko valdybos 2019 m.
sausio 21 d. nutarimas Nr. 03-10
„Dėl Pranešimų apie operacinės
ar saugumo rizikos įvykius teikimo
Lietuvos bankui taisyklių ir
informacijos teikimo formų
patvirtinimo“

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

ORIS

Bankas

Operacinės ir saugumo rizikos
ataskaita

Bankas

Duomenys apie gautus
skundus dėl banko teikiamų
paslaugų

Bankas

Priežiūrai skirtos veiklos
ataskaitos (investicinės
paslaugos)

VA01

Sutelktinio
finansavimo
platformos
operatorius

Sutelktinio finansavimo veiklos
ataskaita

SFP-01,
SFP-02,
SFP-03

Draudikas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

metinė

po atlikto rizikos vertinimo per 14 dienų,
bet nevėliau kaip iki einamųjų metų
gruodžio 31 d.

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2020 m. lapkričio 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03174 „Dėl Informacinių ir ryšių
technologijų ir saugumo rizikos
valdymo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“

metinė

per 2 mėnesius, pasibaigus
kalendoriniams metams

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. birželio 6 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių
gaunamų skundų nagrinėjimo
taisyklių patvirtinimo"

ketvirtinė

per 15 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03159 „Dėl Finansų maklerio įmonių
ir kredito įstaigų, teikiančių
investicines paslaugas, veiklos
ataskaitų rengimo ir pateikimo
taisyklių patvirtinimo"

FTP

ketvirtinė

Per mėnesį nuo kiekvieno ataskaitinio
ketvirčio pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2016 m. lapkričio 29 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03170 "Dėl Sutelktinio finansavimo
platformų operatorių informacijos
teikimo Lietuvos bankui taisyklių
patvirtinimo"

Informavimas apie lyginamųjų
indeksų pakeitimus

kita

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pakeitimų patvirtinimo

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03155 "Dėl Lyginamųjų indeksų
naudojimo taisyklių patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Informavimas apie lyginamųjų
indeksų pakeitimus

kita

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pakeitimų patvirtinimo

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03155 "Dėl Lyginamųjų indeksų
naudojimo taisyklių patvirtinimo"

Draudikas

Informacija apie pensijų fondų
investavimo limito pažeidimus

kita

nustačius pažeidimą

el. paštu ivataskaitos@lb.lt

1999 m. birželio 3 d. Lietuvos
Respublikos papildomo
savanoriško pensijų kaupimo
įstatymo Nr. VIII-1212 41 str.

Papildoma informacija

Taikoma pensijų kaupimo veiklą
vykdančioms draudimo įmonėms

Finansų rinkos
dalyvis

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

Informacija apie visus
pastebėtus pensijų fondų
veiklą reglamentuojančių
teisės aktų ar steigimo
dokumentų pažeidimus

kita

nustačius pažeidimą

el. paštu ivataskaitos@lb.lt

1999 m. birželio 3 d. Lietuvos
Respublikos papildomo
savanoriško pensijų kaupimo
įstatymo Nr. VIII-1212 41 str.

Ataskaitą teikia tik vykdantys depozitoriumo
veiklą.

Draudikas

Informacija apie GAV
skaičiavimo pažeidimus

kita

ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po
teisingo GAV paskaičiavimo

el. paštu ivataskaitos@lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03153 "Dėl Grynųjų aktyvų vertės
skaičiavimo metodikos
patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Informacija apie GAV
skaičiavimo pažeidimus

kita

ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po
teisingo GAV paskaičiavimo

el. paštu ivataskaitos@lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03153 "Dėl Grynųjų aktyvų vertės
skaičiavimo metodikos
patvirtinimo"

Draudikas

Pensijų fondų investicijų
apžvalga/komentaras

ketvirtinė

per 1 mėnesį po ketvirčio pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Pensijų fondų investicijų
apžvalga/komentaras

ketvirtinė

per 1 mėnesį po ketvirčio pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Draudikas

Pensijų fondų metinė veiklos
ataskaita

metinė

ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
ataskaitinių finansinių metų pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Pensijų fondų metinė veiklos
ataskaita

metinė

ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
ataskaitinių finansinių metų pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Finansų
maklerio
įmonė

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

2003 m. liepos 4 d. Lietuvos
Respublikos Kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymo Nr.
IX-1709 35 str. 8 dalis

Taikoma pensijų kaupimo veiklą
vykdančioms draudimo įmonėms

Taikoma pensijų kaupimo veiklą
vykdančioms draudimo įmonėms

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija
Taikoma pensijų kaupimo veiklą
vykdančioms draudimo įmonėms

Draudikas

Pensijų fondų pusmečio
veiklos ataskaita

pusmetinė

ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo
ataskaitinių finansinių metų pusmečio
pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Pensijų fondų pusmečio
veiklos ataskaita

pusmetinė

ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo
ataskaitinių finansinių metų pusmečio
pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Draudikas

Pensijų fondų ataskaita

PF-03

metinė

ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
ataskaitinių finansinių metų pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Pensijų fondų ataskaita

PF-03

metinė

ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
ataskaitinių finansinių metų pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Draudikas

Pensijų fondų ataskaita

PF-02

ketvirtinė

po I ir III ketv. per 1 mėnesį atitinkamam
finansinių metų ketvirčiui pasibaigus; po II
ir IV ketv. per 2 ir 4 mėnesius
atitinkamam finansinių metų ketvirčiui
pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Valdymo
įmonė

Pensijų fondų ataskaita

PF-02

ketvirtinė

po I ir III ketv. per 1 mėnesį atitinkamam
finansinių metų ketvirčiui pasibaigus; po II
ir IV ketv. per 2 ir 4 mėnesius
atitinkamam finansinių metų ketvirčiui
pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl Valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Taikoma pensijų kaupimo veiklą
vykdančioms draudimo įmonėms

Taikoma pensijų kaupimo veiklą
vykdančioms draudimo įmonėms

Finansų rinkos
dalyvis

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Draudikas

Pensijų fondų ataskaita

PF-01

Draudikas

Duomenys apie gautus
skundus dėl finansinių
priemonių ir pensijų fondų
vienetų struktūra

Valdymo
įmonė

Pensijų fondų ataskaita

Valdymo
įmonė

Duomenys apie gautus
skundus dėl finansinių
priemonių ir pensijų fondų
vienetų struktūra

Sutelktinio
finansavimo
platformos
operatorius

Sutelktinio finansavimo
platformos operatoriaus
nuosavo kapitalo ataskaita

Emitentas

Emitentas

Verslo forma

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

mėnesinė

per 5 darbo dienas pasibaigus
kalendoriniam mėnesiui

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

Taikoma pensijų kaupimo veiklą
vykdančioms draudimo įmonėms

metinė

per 2 mėnesius pasibaigus
kalendoriniams metams

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. birželio 6 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03105 "Dėl Finansų rinkos dalyvių
gaunamų skundų nagrinėjimo
taisyklių patvirtinimo"

Taikoma pensijų kaupimo veiklą
vykdančioms draudimo įmonėms

mėnesinė

per 5 darbo dienas pasibaigus
kalendoriniam mėnesiui

https://epaslaugos.lb.lt

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03154 "Dėl valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų
ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo"

metinė

per 2 mėnesius pasibaigus
kalendoriniams metams

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. birželio 6 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03105 "Dėl Finansų rinkos dalyvių
gaunamų skundų nagrinėjimo
taisyklių patvirtinimo"

metinė

pasibaigus finansiniams metams iki
balandžio 3 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2016 m. lapkričio 29 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03170 „Dėl sutelktinio finansavimo
platformų operatorių informacijos
teikimo Lietuvos bankui taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“

Emitento pranešimas apie
buveinės valstybės narės
pasirinkimą

kita

ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo įtraukimo į
prekybą reguliuojamoje rinkoje

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (10 str. 5 d.)

Pusmečio informacija

pusmetinė

nedelsiant pasibaigus finansinių metų
pirmajam pusmečiui, bet ne vėliau kaip
per 3 mėnesius nuo to laikotarpio
pabaigos

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (11 str. 1 d.,
13 str. 3, 5 d. )

PF-01

SFP04

2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03127 (2019-12-13 redakcija)
"Dėl informacijos atskleidimo
taisyklių patvirtinimo" (12 p.)

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Emitentas

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Metinė informacija

Ataskaitos
tipas
metinė

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos

Naujienų
sistemoje „GlobeNewswire“ ir
CRIB, skelbiant kitais būdais –
https://epaslaugos.lb.lt

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių
įstatymas Nr. X-1023 (11 str. 1 d.,
12 str. 4 d.)
2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03127 (2019-12-13 redakcija)
"Dėl informacijos atskleidimo
taisyklių patvirtinimo" (12 p.)

Draudikas

ES/EEE
draudimo
įmonės
filialas,
įsteigtas LR;
LR licencijuota
draudimo
įmonė

Draudimo veiklos metinės
ataskaitos

DSA

metinė

iki kitų metų kovo 1 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. spalio 29 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr.03159

Draudikas

LR licencijuota
draudimo
įmonė

Priežiūrai skirtos finansinės
atskaitos

DFA

ketvirtinė

pasibaigus I, II, III ketvirčiui – iki kito
ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos,
galutines metines ataskaitas – iki
gegužės 1 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2015 m. lapkričio 12 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03174

Elektroninių
pinigų įstaiga

Incidentų ataskaitos

OPRISK

kita

per 4 val. – 20 darbo dienų priklausomai
nuo pranešimo tipo

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

Lietuvos banko valdybos 2019 m.
sausio 21 d. nutarimas Nr. 03-10
„Dėl Pranešimų apie operacinės
ar saugumo rizikos įvykius teikimo
Lietuvos bankui taisyklių ir
informacijos teikimo formų
patvirtinimo“

Elektroninių
pinigų įstaiga

Operacinės ir saugumo rizikos
ataskaita

ORIS

metinė

po atlikto rizikos vertinimo per 14 dienų,
bet nevėliau kaip iki einamųjų
metų.gruodžio 31 d.

https://epaslaugos.lb.lt/suptech

2020 m. lapkričio 26 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03174 „Dėl Informacinių ir ryšių
technologijų ir saugumo rizikos
valdymo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“

Elektroninių
pinigų įstaiga

Sąskaitos uždarymo arba
apribojimo ataskaita

EM008_11

kita

per 5 kalendorines dienas nuo tada, kai
sužinoma apie atskiros sąskaitos,
nurodytos MĮĮ 17 straipsnio 1 dalies 1
punkte ir EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalies 1
punkte, ir (arba) kitos mokėjimo
sąskaitos, skirtos elektroninių pinigų ir
(arba) mokėjimo paslaugų vartotojų
mokėjimo operacijoms atlikti, uždarymą
ar sprendimą apriboti naudojimąsi
tokiomis sąskaitomis kredito įstaigos
iniciatyva

https://epaslaugos.lb.lt

2018-12-20Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr.03-259 Dėl
Elektroninių pinigų įstaigų ir
mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo

Papildoma informacija

Finansų rinkos
dalyvis
Elektroninių
pinigų įstaiga

Verslo forma

Pavadinimas
Elektroninių pinigų ir mokėjimo
įstaigų finansinių ataskaitos

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

EM007,
EM008_01EM008_05

ketvirtinė

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Papildoma informacija

per 20 kalendorinių dienų ketvirčiui
pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr.03259 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų
finansinių ir veiklos ataskaitų
sudarymo, šių ataskaitų ir kitos
informacijos teikimo Lietuvos
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų
patvirtinimo“

Nuo 2020 m. III ketv. elektroninių pinigų
įstaigoms, kurios teikia tik mokėjimo
iniciavimo ir (arba) sąskaitos informacijos
paslaugas ir (arba) verčiasi tik mokesčių už
komunalines ar kitas reguliariai teikiamas
paslaugas, skirtas namų ūkio poreikiams
tenkinti, surinkimu, baudų ir (arba) kitų
rinkliavų valstybės institucijoms surinkimu,
socialinių išmokų išmokėjimu, šias ataskaitas
privalo pateikti tik sudarytas pagal gruodžio
31 d. duomenis (kartą per metus)

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 0383 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų
ir mokėjimo įstaigų pradinio
kapitalo ir nuosavo kapitalo
skaičiavimo taisyklių ir elektroninių
pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų)
pradinio kapitalo ir nuosavo
kapitalo skaičiavimo ataskaitos
formų patvirtinimo“
Bankas

Padengimas likvidžiuoju turtu
(COREP)

X15

mėnesinė

15-a kalendorinė diena po ataskaitinės
datos (mėnesiui pasibaigus)

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451

Bankas

Finansavimo planai

X05

metinė

iki kitų metų kovo 15 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2019 m. gruodžio 9 d. Europos
bankininkystės institucijos (EBI)
Gairės dėl kredito įstaigų
finansavimo planams skirtų
suderintų apibrėžčių ir ataskaitų
formų, numatytų 2012 m. gruodžio
20 d.
2012 m. gruodžio 20 d. Europos
sisteminės rizikos valdybos
(ESRV) rekomendacijos A
rekomendacijos dėl kredito įstaigų
finansavimo (toliau – ESRV
rekomendacijos ir ESRV A
rekomendacija) 4 punktas

Bankas

FINREP

X02

ketvirtinė

I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki
rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio
11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.;

LB ataskaitų priėmimo sistema

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 2021/451
2014 m. spalio 17 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03190 „Dėl finansinės
atskaitomybės“

Bankas

Pinigų srautų ataskaita

X37

metinė

per 4 mėn. metams pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2014 m. spalio 17 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03190

Finansų rinkos
dalyvis

Verslo forma

Pavadinimas

Ataskaitos
forma

Ataskaitos
tipas

Ataskaitos pateikimo terminas

Ataskaitos pateikimo kanalas

Reglamentuojantis teisės aktas

Kredito unija

Kredito unija

Likvidumo rodiklio ataskaita

A28

mėnesinė

per 7 dienas mėnesiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2018 m. spalio 30 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimas Nr. 03206 „Dėl kredito unijų likvidumo
rodiklio apskaičiavimo taisyklių
patvirtinimo“

Kredito unija

Kredito unija

Nebalansiniai straipsniai

A12

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 35 „Dėl
finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo“

Kredito unija

Kredito unija

Balansinė ataskaita

A13

ketvirtinė

per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimas Nr. 35 „Dėl
finansinių ataskaitų formų
patvirtinimo“

Papildoma informacija

