
KLIENTAS

Pavadinimas 

 

 Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJĄ (NG)

NAUDOS GAVĖJO ANKETA
KLIENTO KODAS

Pilietybė 
 (priklausymas valstybei)

Asmens tapatybės dokumento duomenys

Pastovios gyvenamosios vietos adresas

(dokumento rūšis, numeris, išdavimo data, šalis, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas)

1. Mokesčių mokėjimo šalis

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ*

(arba jam prilygstantis kodas) 
Ne Taip (nurodykite)

2. Mokesčių mokėjimo šalis Ne Taip (nurodykite)

Naudos gavėjas - �zinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) �zinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas 
sandoris ar veikla. Juridinio asmens naudos gavėju laikomas �zinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas  25% ir vieną akciją 
arba didesnę negu 25% procentų kliento nuosavybės dalį arba balsavimo teisių, arba jį kontroliuodamas kitais būdais. Juridinio asmens naudos gavėju laikomas vyresniojo vadovo 
pareigas einantis �zinis asmuo, jeigu �zinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo 
yra naudos gavėjas.

(arba jam prilygstantis kodas) 

1 iš 205.01.2018. 

 NG tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso  ______ %  dalis nuosavybės /akcijų su balsavimo teise

NG tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kliento veiklą:

kaip valdymo organų narys  

atstovavimas

dalykiniai santykiai

teisė į nuosavybę

tarpininkaujant trečiajam asmeniui (nurodyti)   

kitas kontroliavimo būdas (paaiškinti)

Pagrindas

Mokesčio mokėtojo kodas 

Mokesčio mokėtojo kodas 

Patvirtinu, kad daugiau nesu jokios kitos šalies mokesčių mokėtojas, išskyrus nurodytas šioje anketoje.
*Jeigu Jums nėra žinoma arba Jūs nesate tikri dėl informacijos ar esate kokios nors šalies mokesčių mokėtojas, Jums reikėtų krei 

Gimimo vieta 
(nurodykite valstybę)

 

Asmens kodas arba 
gimimo data   

Registracijos numeris

Prašome nurodyti naudos gavėjo darbovietę, užimamas pareigas, veiklos rūšis, informaciją apie nuosavybę bei kitą informaciją, patvirtinančią NG profesinę patirtį 
ir atitinkamą turtinę padėtį, kad Bankas galėtų įsitikinti, kad nurodytas NG tikrai yra Kliento NG.  

 

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJO DARBO PATIRTĮ IR TURTINĘ PADĖTĮ     

Asmens kodas arba 
gimimo data  

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



INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJO DARBO PATIRTĮ IR TURTINĘ PADĖTĮ

Ne Taip (nurodykite šalį, įstaigą ir pareigas)

Ar NG šiuo metu eina ar buvo ėjęs svarbias viešąsias pareigas?                                                                          

Ar NG yra  asmens, einančio /ėjusio svarbias viešąsias pareigas artimas šeimos narys? 

Ne Taip (nurodykite ryšį bei atitinkamo asmens vardą ir pavardę, užimamas pareigas, įstaigą bei įstaigos šalį)

Ar NG yra einančio arba ėjusio svarbias viešąsias pareigas asmens artimas pagalbininkas?  

Ne Taip (nurodykite ryšį bei atitinkamo asmens vardą ir pavardę, užimamas pareigas, įstaigą bei įstaigos šalį)

1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; 2) parlamento 
narys; 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; 4) savivaldybės meras, savivaldybės 
administracijos direktorius; 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; 
6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; 7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, 
uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės 
teise, valdymo ar priežiūros organo narys; 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų 
balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įm  
atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; 9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės 
partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

 

sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, brolis, sesuo, vaikas ir jo sutuoktinis, vaiko sugyventinis, seneliai, vaikaitis.

NG yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens 
statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

 

2 iš 2

PATVIRTINIMAS

(Data)  (Parašas)

 

Kliento atstovas

Naudos gavėjas (jeigu Bankas teiraujasi)   

Savo parašu patvirtinu, kad:

(Vardas, pavardė) 

(Data)  (Parašas) (Vardas, pavardė) 

- 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; 
- sutinku, kad, siekiant nustatyti teisinius santykius tarp Banko ir Kliento, jų realizavimą bei įgyvendinimą, Bankas atliktų asmens duomenų patikrinimą, naudodamasis taip pat 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 

 

 

PILDO BANKAS

Kliento atstovas Taip 

Taip 

Ne

Ne

Pasirašyta mano akivaizdoje Taip  Ne

                                 

Naudos gavėjas

(Data)  (Parašas) (Vardas, pavardė) 

įsipareigoju, Bankui pareikalavus, pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus, siekiant įvykdyti teisės aktų reikalavimus. -

Tapatumas patvirtintas
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