
KLIENTAS

Įmonės pavadinimas

Registracijos šalis, 
registracijos numeris 

Registracijos data

Juridinis adresas 

Pagrindinės buveinės faktinis adresas (įmonės valdymo buveinės faktinis adresas) 

Kontaktinis telefono numeris

El. paštas, Skype

WEB-аdresas

INFORMACIJA APIE KLIENTO MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ* 

INFORMACIJA APIE KLIENTO ŪKINĘ VEIKLĄ 

Patvirtinu, kad nesu mokesčių mokėtojas nė vienoje šalyje 

Patvirtinu, kad įmonė nėra mokesčių mokėtojas nei vienoje šalyje, išskyrus nurodytas šioje anketoje 

KLIENTO – JURIDINIO ASMENS ANKETA  
KLIENTO KODAS

Įmonė yra: 1 2

žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (A)

kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

apdirbamoji gamyba (C)

elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų 
tvarkymas ir regeneravimas (E) 

didmeninė ir mažmeninė prekyba, motorinių 
transporto priemonių ir motociklų remontas  (G)

transportas ir sandėliavimas (H)

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I)

informacija ir komunikacija (J)

nekilnojamojo turto operacijos (L)

profesinė, mokslinė ir techninė veikla (M)

administracinė ir aptarnavimo veikla (N)

valstybės valdymas ir gynyba, 
privalomasis socialinis draudimas (O) 

švietimas (P)

sveikatos apsauga ir socialinės paslaugos (Q)

menas, pramogos ir poilsis (R)

kita aptarnavimo veikla, nurodykite (S)  

savarankiška namų veikla, savo reikmėms prekes ir 
paslaugas gaminančių ūkių veikla (T)

Veiklos rūšis ir NACE kodas (jeigu žinoma) 

Veiklos rūšis Kodas NACE 

Juridinis adresas          Kita (nurodykite) 

* Jeigu Jums nėra žinom  arba Jūs nesate tikri dėl informacijos ar  esate kokios nors šalies mokesčių mokėtojas, Jums reiktų k

statyba (F)
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Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla (U)

 15.12.2016 
Tel.: +37052609521, El.paštas: info-lt@mtbank.eu, www.mtbank.lt

1. Mokesčių mokėjimo šalis   Mokesčio mokėtojo kodas
(arba jam prilygstantis kodas)

Ne Taip (nurodykite)  

2. Mokesčių mokėjimo šalis   Mokesčio mokėtojo kodas
(arba jam prilygstantis kodas)

Ne Taip (nurodykite)  



Кiek laiko įmonė dirba nurodytoje srityje?

Pažymėkite,  jei įmonė verčiasi kokia iš nurodytų veiklos rūšių:  

Ar įmonės veikla turi sezoniškumą? 

Ar įmonės veiklos vykdymui yra reikalinga licencija?    

PAGRINDINIAI VERSLO PARTNERIAI,  SU KURIAIS ĮMONĖ PER SĄSKAITAS PLANUOJA VYKDYTI ATSISKAITYMUS 

 

Ne Taip (patikslinkite)  

Ne Taip (pagrįskite/paaiškinkite būtinybę grynųjų pinigų sandoriams)  

Ar įmonės vykdoma veikla yra susijusi su valstybinių/savivaldybės užsakymų vykdymu? 

Ar įmonės veikloje esminę sandorių dalį sudaro operacijos su grynaisiais pinigais? 

Smulkiai aprašykite įmonės pagrindinę veiklą ir verslo struktūrą  

Ar įmonė turi motinines/dukterines įmones ar 
kitokias susijusias įmones?

Ne Taip
vietinei mokesčių administravimo institucijai? 
   mažiau 5  daugiau 20 (nurodykite)  Įmonės darbuotojų skaičius:

viešai yra prieinamos? 

Pavadinimas Partnerio 
registracijos šalis 

Verslo partnerio 
ūkinės veiklos šalis  

Pagrindinės verslo 
partnerio veiklos kryptys 

Bendradarbiavimo forma 
(pirkėjas, pardavėjas, užsakovas, 

vykdytojas ir kt.) 

Nėra patirties    Mažiau nei 1 metai   1-3 metai      Daugiau nei 3 metai

azartinių lošimų organizavimas 

inkasavimo paslaugos 

prekyba brangiaisiais akmenimis / metalais

tarpininkavimas prekyboje nekilnojamuoju turtu 

prekyba ginklais ir amunicija

perdraudimo paslaugos 

piniginių ir mokėjimo paslaugų teikimas 

valiutos prekybos tarpininkavimo paslaugos 

marketingo ir reklamos paslaugos 

IT paslaugos ir palaikymas 

investicinės paslaugos

Ne Taip (nurodykite laikotarpius) 

Ne Taip (pateikite kopiją)  

Ne Taip (nurodykite) 

Ne Taip (nurodykite šaltinius)    
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atsiskaitymams, susijusiems su veikla (mokėjimai už prekes ir paslaugas, mokesčiai, operacinės išlaidos ir pan.)  

vienai �nansinei operacijai (paskola, investicinis sandoris, indėlis ir pan.) 

kitiems tikslams (nurodykite)  

Ne Taip (nurodykite tikslą ir sumą  EUR)   

Sąskaitą planuojama naudoti: 

Planuojamos apyvartos

Kokią sumą per mėnesį negrynaisiais pinigais planuojate gauti į įmonės sąskaitą/as ?

 

Prašome paaiškinti būtinybę naudoti grynuosius pinigus, tame tarpe naudojant mokėjimo korteles, kai nurodytų operacijų suma viršija 15 000 EUR per mėnesį:  

Planuojamas operacijų skaičius sąskaitoje/sąskaitose per mėnesį:

Jeigu įmonė įsteigta ne Lietuvoje, nurodykite kodėl Jums reikalinga sąskaita Lietuvoje: 

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SRAUTUS 

Kokią sumą per mėnesį negrynaisiais pinigais planuojate vykdyti iš  įmonės sąskaitos/ų?

Planuojama maksimali vienos operacijos negrynaisiais pinigais suma 

Kokią sumą planuojate įnešti į įmonės  sąskaitą/sąskaitas grynaisiais pinigais? 

Kokią sumą planuojate išimti iš įmonės  sąskaitos/sąskaitų grynaisiais pinigais? 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ar planuojate sandorius, kurie nesudaro reguliarios mėnesio apyvartos sąskaitoje/sąskaitose? (pavyzdžiui: paskola, indėlis, turto pardavimas ir pan. )

iki 20    virš 20 (nurodykite skaičių)    įeinančios

iki 20    virš 20 (nurodykite skaičių)    išeinančios

Banko paslaugos, kuriomis įmonė planuoja naudotis:

pinigų pervedimai 

mokėjimo kortelės  (          iki 20 vnt.,               virš 20 vnt.) 

indėliai

patikos ir �duciarinės operacijos                                              

 kreditai

kita (nurodykite)    

el. prekybos paslaugos 

Ar turi įmonė sąskaitų, atidarytų kitose kredito įstaigose? 

Ne Taip (nurodykite kredito įstaigos pavadinimą)  

veikla, naudos gavėjas arba kliento 
atstovas yra susijęs su Lietuva 

vykdoma veikla yra susijusi su ES ir todėl 
yra reikalinga sąskaita ES šalyje

veiklos partneriai yra susiję su Lietuva arba 
jie turi sąskaitas Lietuvoje 

susijusių įmonių arba asmenų 
sąskaitos yra Lietuvoje 

siūlomas aptarnavimas gerai suprantama kalba  

galiojanti ES šalies Latvijos Indėlių draudimo sistema  

palankesnės aptarnavimo sąlygos 
lyginant su kitomis šalimis 

kita (nurodykite)   
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Banko darbuotojo parašas, vardas ir pavardė 

Kliento atstovo parašas, vardas ir pavardė 

Anketos užpildymo data

(Parašas) (Vardas, Pavardė)

PILDO BANKAS

Pildo Bankas:                              Rezidentas Nerezidentas

(Parašas) (Vardas, Pavardė)

PATVIRTINIMAS

Anketos užpildymo data

Asmens, pasirašiusio anketą asmens tapatybė ir jo, kaip atstovo, teisė ją pasirašyti, patvirtinta. 

Savo parašu tvirtinu:
- 
- 
- 

-
 

- 

- 
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anketoje nurodyta informacija yra teisinga ir išsami; 
įsipareigoju informuoti Banką apie bet kokius anketoje nurodytų duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų atsiradimo;
esu informuotas, kad santykiai tarp Banko ir Kliento yra grindžiami Latvijos ir Lietuvos teisės aktais bei Bendrosiomis sandorių taisyklėmis, su kuriomis esu susipažinęs/-usi ir pilnai 
suprantu savo pareigas;
sutinku, kad, siekiant nustatyti teisinius santykius tarp Banko ir Kliento, jų realizavimą bei įgyvendinimą, Bankas atliktų asmens duomenų patikrinimą, tame tarpe ir naudojantis 
trečiųjų šalių informacija Latvijos ir Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka;
esu informuotas (-ta), kad informacija apie Kliento mokesčių mokėjimą bus teikiama ta apimtimi ir tvarka, kuri reglamentuota Latvijos ir Lietuvos teisės aktuose. Bankas turi teisę 
apdoroti ir perduoti informaciją Latvijos ir Lietuvos Valstybinėms  mokesčių inspekcijoms,  remiantis Latvijos įstatymo „Dėl mokesčių ir rinkliavų“ XII skyriumi, taip pat įstatymu „Dėl 
Latvijos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybių susitarimo įgyvendinimo, siekiant pagerinti tarptautinius mokestinius įsipareigojimus ir įstatymo nuostatas vykdant 
mokestinius įsipareigojimus užsienio sąskaitoms (FATCA), o taip pat Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos įsakymu, dėl informacijos, 
būtinos tarptautinio bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie �nansines sąskaitas mainų įgyvenimo;
įsipareigoju, Bankui pareikalavus, pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus, siekiant įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
lėšos, kurios bus įskaitytos į Kliento sąskaitas Banke yra legalios, sąskaita ir Banko teikiamos paslaugos nebus naudojamos bet kokiems nelegaliems veiksmams, tame tarpe 
nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimui ir teroristų �nansavimui.

1Аktyvi ne�nansinė juridinė organizacija – bet kuri ne�nansinė organizacija (t.y. organizacija, kuri nėra �nansinė institucija), turinti arba neturinti juridinio asmens statuso ir 
kuri atitinka mažiausiais vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:  
1) mažiau kaip 50% bendrųjų pajamų, kurias ne�nansinis subjektas gavo praėjusiais kalendoriniais metais, yra pasyviosios pajamos, o mažiau kaip 50 procentų turto, kurį praėjusiais 

kalendoriniais metais turėjo ne�nansinis subjektas, yra turtas, kuris teikia arba kuris laikomas tam, kad teiktų pasyviąsias pajamas;
2) ne�nansinio subjekto akcijomis reguliariai prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių rinkoje arba ne�nansinis subjektas yra subjekto, kurio akcijomis reguliariai prekiaujama 

pripažintoje vertybinių popierių rinkoje, susijęs subjektas;
3) ne�nansinis subjektas yra Vyriausybės subjektas, tarptautinė organizacija, centrinis bankas arba subjektas, kuris visas priklauso kuriam nors vienam ar keliems pirma nurodytiems 

asmenims;
4) iš esmės visą ne�nansinio subjekto veiklą sudaro vienos ar kelių patronuojamųjų bendrovių, vykdančių prekybą ar veiklą, kuri nėra �nansų įstaigos veikla, išleistų į apyvartą akcijų 

valdymas (visas arba dalinis) arba �nansavimo ir paslaugų teikimas tokioms bendrovėms, tačiau subjektas negali turėti tokio statuso, jei jis veikia kaip investicinis fondas (arba 
laiko save investiciniu fondu), pavyzdžiui, privataus akcinio kapitalo fondas, rizikos kapitalo fondas, akcijų išpirkimo skolintomis lėšomis fondas ar bet kuris kitas investavimo 
subjektas, kurio tikslas – įsigyti arba �nansuoti bendroves ir vėliau tokiose bendrovėse turėti turtinių teisių kaip kapitalą investavimui;

5) ne�nansinis subjektas dar nevykdo veiklos ir neturi ankstesnės veiklos vykdymo istorijos, tačiau investuoja kapitalą į turtą, ketindamas vykdyti veiklą (išskyrus �nansų įstaigos 
veiklą), jeigu, praėjus 24 mėnesiams nuo ne�nansinio subjekto pirminio įkūrimo datos, jam negali būti taikoma ši išimtis;

6) pastaruosius penkerius metus ne�nansinis subjektas nebuvo �nansų įstaiga ir šiuo metu jo turtas likviduojamas arba pertvarkomas, ketinant tęsti arba vėl pradėti vykdyti veiklą 
(išskyrus �nansų įstaigos veiklą);

7) ne�nansinis subjektas pirmiausia sudaro �nansavimo ir rizikos draudimo sandorius su susijusiais subjektais (arba jų vardu), kurie nėra �nansų įstaigos, ir neteikia �nansavimo ar 
rizikos draudimo paslaugų jokiam subjektui, kuris nėra susijęs subjektas, jeigu kurių nors šių susijusių subjektų grupės pirmutinė vykdoma veikla nėra �nansų įstaigos veikla;

8) ne�nansinė organizacija yra nekomercinė organizacija.
2 Pasyvi ne�nansinė juridinė organizacija – bet kuris ne�nansinis subjektas, kuris nėra aktyvus ne�nansinis subjektas, arba investicinė įmonė, kuri nėra CRS dalyvaujančiosios 
jurisdikcijos �nansų įstaiga. 
3 Pasyvios pajamos –dividendai; palūkanos; nuomos pajamos; autorinės pajamos; pajamos, gautos pagal gyvybės draudimo  sutartis;  pajamos , gautos pagal kitas  draudimo 
sutartis; pajamos, gautos pardavus aktyvus, formuojant pasyvo pajamas; pajamos, gautos  iš biržoje prekiaujamų produktų; pajamos, gautos iš valiutinių sandorių ir sandorių dėl 
išvestinių �nansinių priemonių.
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