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Atmintinė nėra privalomas  norminio 
pobūdžio teisės aktas.  



PASKIRTOS BAUDOS 
MOKĖJIMAS 
Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ

Mokant paskirtą baudą į valstybės biudžetą būtina nurodyti šią informaciją:

• biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300;
• įmokos kodas 6920;
• lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752;
• mokėjimo paskirtis – nutarimo, kuriuo paskirta bauda, data ir numeris.

BAUDŲ MOKĖJIMO TVARKA 
UŽ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO (KĮ) PAŽEIDIMĄ

Terminas baudai sumokėti
ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nutarimo paskelbimo Konkurencijos tary-
bos interneto svetainėje www.kt.gov.lt dienos (KĮ 39 straipsnio 1 dalis).

Baudos ar jos dalies mokėjimo atidėjimas
iki 6 mėnesių, jeigu yra motyvuotas ūkio subjekto prašymas, kad sumokėti 
baudos laiku  ūkio subjektas negali dėl objektyvių priežasčių (KĮ 39 straipsnio 
4 dalis).

Pastabos

bendras baudos mokėjimo terminas, įskaitant ir baudos atidėjimo terminą, 
negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai

prašymas atidėti paskirtą baudą turi būti pateiktas dar nepasibaigus paskir-
tos baudos mokėjimo terminui, t. y. nesuėjus 3 mėnesiams nuo nutarimo 

paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.kt.gov.lt.

1

2

1

UŽ KONKURENCIJOS 
ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

UŽ REKLAMOS 
ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

UŽ MAŽMENINĖS PREKYBOS 
ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ 
DRAUDIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2



skundo padavimas teismui sustabdo paskirtos baudos ir palūkanų 
priverstinį išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos 
(KĮ 33 straipsnio 3 dalis).

Paskirtų baudų mokėjimo/išieškojimo sustabdymas

Baudos nesumokėjimo teisinės pasekmės
skaičiuojamos palūkanos (KĮ 39 straipsnio 2 dalis).

Pastaba

Suėjus baudos mokėjimo terminui 

palūkanos skaičiuojamos, net jeigu 

paduotas skundas teismui. Todėl, 

teismui patvirtinus Konkurencijos ta-

rybos nutarimo teisėtumą, baudos 

nesumokėjimas per nustatytą terminą 

gali lemti didesnius nuostolius.

nesumokėta bauda ir palūkanos 
priverstinai išieškomi  į valstybės 
biudžetą Civilinio proceso kodekso 
nustatyta tvarka (KĮ 39 straipsnio
6 dalis).

BAUDŲ MOKĖJIMO TVARKA UŽ REKLAMOS 
ĮSTATYMO (RĮ) PAŽEIDIMĄ

Terminas baudai sumokėti
per 1 mėnesį nuo nutarimo dėl baudos paskyrimo priėmimo dienos (RĮ 26 
straipsnio 1 dalis).

Baudos ar jos dalies mokėjimo  atidėjimas
iki 3 mėnesių, jeigu reklaminės veiklos subjektas sumokėti baudos laiku ne-
gali dėl objektyvių priežasčių  (RĮ 26 straipsnio 2 dalis).

Pastabos

Bendras baudos mokėjimo terminas, 
įskaitant ir baudos atidėjimo terminą, 
negali būti ilgesnis negu 3 mėnesiai.

Prašymas atidėti paskirtą baudą turi 
būti pateiktas dar nepasibaigus paskir-
tos baudos mokėjimo terminui. Jeigu 
teismas sustabdo paskirtos baudos 

mokėjimą, įsiteisėjus galutiniam teismo 
sprendimui, prašymas atidėti baudos 
mokėjimą gali būti paduodamas per 

likusį baudai sumokėti laikotarpį.

Paskirtų baudų mokėjimo/išieš- 
kojimo sustabdymas
skundo padavimas teismui nesustabdo 
paskirtos baudos mokėjimo, jeigu teis-
mas nenustato kitaip (RĮ 27 straipsnio 2 
dalis).
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Baudos nesumokėjimo teisinės pasekmės
nesumokėta bauda priverstinai išieškoma į valstybės biudžetą Civilinio pro-
ceso kodekso nustatyta tvarka (RĮ 26 straipsnio 3 dalis).

BAUDŲ MOKĖJIMO TVARKA UŽ MAŽMENINĖS 
PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ 
DRAUDIMO ĮSTATYMO (MPĮNVDĮ) PAŽEIDIMĄ

Terminas baudai sumokėti
ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią įmonė gavo nutarimą dėl 
baudos skyrimo (MPĮNVDĮ 11 straipsnio 10 dalis).

Baudos ar jos dalies mokėjimo atidėjimas
įstatymas nenumato baudos ar jos dalies mokėjimo atidėjimo galimybės.

Paskirtų baudų mokėjimo/išieškojimo sustabdymas
skundo padavimas teismui sustabdo paskirtos baudos mokėjimą. Paskirta 
bauda turi būti sumokėta per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo, kuriuo at-
mestas skundas, įsiteisėjimo dienos (MPĮNVDĮ 11straipsnio 10 dalis).

Baudos nesumokėjimo teisinės pasekmės
nesumokėta bauda išieškoma į valstybės biudžetą Civilinio proceso 
kodekso nustatyta tvarka.
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MOTYVUOTAS SUBJEKTO PRAŠYMAS

Prašyme atidėti baudos mokėjimą turi būti nurodyta:
objektyvios priežastys, kurioms esant konkrečiu atveju ūkio subjektas 
negali laiku sumokėti baudos bei tai patvirtinantys įrodymai;

ar prašoma atidėti visos baudos ar tik jos dalies mokėjimą. 

Ūkio subjektas, prašantis atidėti paskirtos baudos 
mokėjimą, turi pateikti:
informaciją apie turimas skolas, šiuos įsiskolinimus patvirtinančius 
dokumentus, kuriuose atsispindėtų skolos suma ir jos mokėjimo ter-
minai, nurodant ūkio subjekto ir kitų įmonių, kurioms ūkio subjektas 
yra skolingas didžiausias sumas, tarpusavio ryšius (pavyzdžiui, ar jos 
yra kaip nors susijusios per akcijas, valdymo organus, taip pat kokiais 
pagrindais yra atsiradęs nurodytas įsiskolinimas);

einamųjų metų/pirmojo ketvirčio/pirmojo pusmečio, taip pat dvejų 
paskutinių metų pelno (nuostolių) ataskaitų bei balansų kopijas;

bet kokius kitus papildomus dokumentus ir paaiškinimus, 
pagrindžiančius paskirtos baudos mokėjimo atidėjimo būtinybę 
(jeigu tokių yra);

mokėjimų grafiką, kuriame atsispindėtų, kokiomis dalimis ūkio sub-
jektas sumokėtų baudą, jeigu ji būtų atidėta. Toks mokėjimų grafi-
kas gali būti svarbus veiksnys vertinant baudos mokėjimo atidėjimo 
galimybę ir sąlygas;

informaciją, kaip ūkio subjektas planuoja sumokėti paskirtą baudą, 
jeigu visos baudos ar tam tikros jos dalies mokėjimas būtų atidėtas, 
t. y. paaiškinti, kokie yra numatomi pokyčiai artimiausioje ūkio sub-
jekto veikloje, leisiantys sumokėti paskirtą baudą jos atidėjimo at-
veju, kodėl baudos mokėjimą atidėjus ūkio subjekto galimybės ją 
sumokėti padidėtų bei pateikti tai patvirtinančius turimus įrodymus.
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PALŪKANOS

Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio  
palūkanos (6 proc.) pradedamos skaičiuoti nuo kitos dienos, kai 
sueina baudai sumokėti skirtas terminas, baigiamos skaičiuoti tą 
dieną, kai bauda sumokama į valstybės biudžetą, bet ne ilgiau kaip 
180 dienų. 180 dienų terminas pratęsiamas tiek, kiek laiko, suėjus 
nustatytam baudos sumokėjimo terminui, buvo sustabdytas baudos 
ir palūkanų priverstinis išieškojimas. Palūkanos neskaičiuojamos per 
nustatytą baudos ar jos dalies mokėjimo atidėjimo terminą.

Pavyzdys: Konkurencijos taryba nutarimą paskelbė www.kt.gov.lt 
2014 m. birželio 3 d., taigi bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip 
iki 2014 m. rugsėjo 3 d., nesumokėjus baudos iki minėtos datos, nuo 
2014 m. rugsėjo 4 d. bus skaičiuojamos palūkanos, kol bauda bus 
sumokėta į valstybės biudžetą.

PRIVERSTINIS IŠIEŠKOJIMAS

Ne vėliau kaip per vienus metus nuo Konkurencijos tarybos nu-
tarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo dienos. Šis terminas 
pratęsiamas tiek laiko, kiek buvo atidėtas baudos mokėjimas ir sust-
abdytas baudos ir palūkanų priverstinis išieškojimas.

Pavyzdys: Konkurencijos tarybos nutarimas priimtas 2014 m. vasario 
3 d., taigi terminas baudai sumokėti sueina 2014 m. gegužės 3 d., 
bauda ir palūkanos gali būti išieškomi ne vėliau kaip iki 2015 m. va-
sario 3 d. 2014 m. vasario 17 d. paduodamas skundas teismui, todėl 
nuo 2014 m. gegužės 3 d. sustabdomas baudos ir palūkanų pri-
verstinis išieškojimas. Galutinis teismo spendimas priimamas 2015 m. 
balandžio 3 d. Taigi baudos ir palūkanų išieškojimas skaičiuojamas 
taip: nuo baudos ir palūkanų išieškojimo sustabdymo iki galuti-
nio teismo sprendimo priėmimo praėjo 10 mėnesių, atitinkamai šį 
laikotarpį pratęsiamas Konkurencijos tarybos paskirtos baudos ir 
palūkanų išieškojimas. 
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