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už Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo (KĮ) pažeidimą

Konkurencijos tarybos
skiriamos baudos

už Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo (RĮ) pažeidimą
už Lietuvos Respublikos mažmeninės
prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų
draudimo įstatymo (MPĮNVDĮ) pažeidimą

MOKANT PASKIRTĄ BAUDĄ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ BŪTINA NURODYTI ŠIĄ INFORMACIJĄ:
•

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos numeris – Nr. LT 78 7290 0000 0013 0151 (AB
„Citadele“ bankas); Nr. LT 74 4010 0510 0132 4763 („Luminor Bank“, AB); Nr. LT 05 7044 0600
0788 7175 (AB SEB bankas); Nr. LT 32 7180 0000 0014 1038 (AB Šiaulių bankas); Nr. LT 74 7400
0000 0872 3870 (Danske Bank A/S Lietuvos filialas); Nr. LT 12 2140 0300 0268 0220 („Luminor
Bank“, AB); Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300 (AB „Swedbank“); LT 42 7230 0000 0012 0025 (UAB
Medicinos bankas);

•

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 KĮ PAŽEIDIMĄ
•

Bauda už KĮ pažeidimą turi būti sumokėta ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nutarimo, kuriuo
paskirta bauda, paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos (KĮ 39 straipsnio
1 dalis);

•

Per nustatytą terminą nesumokėjus baudos skaičiuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos šešių procentų dydžio metinės palūkanos (KĮ 39 straipsnio 2 dalis);

•

Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai sueina trijų mėnesių terminas
sumokėti baudai. Palūkanos yra skaičiuojamos kiekvieną dieną ir baigiamos skaičiuoti tą dieną,
kai bauda sumokama į valstybės biudžetą, bet ne ilgiau kaip 180 dienų (KĮ 39 straipsnio 2 dalis).
Pavyzdys: jei trijų mėnesių terminas sumokėti baudą baigiasi 2016 m. birželio 1 d., tačiau bauda
sumokama / išieškoma 2017 m. rugsėjo 15 d., palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo 2016 m.
birželio 2 d., o baigiamos – 2016 m. lapkričio 28 d. (įskaitytinai), t. y. praėjus 180 dienų laikotarpiui, palūkanos nebeskaičiuojamos;

•

Skundo padavimas teismui sustabdo paskirtos baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (KĮ 33 straipsnio 3 dalis), tačiau nesustabdo trijų mėnesių
termino sumokėti baudą skaičiavimo, kuriam pasibaigus, yra skaičiuojamos palūkanos, t. y. palūkanos skaičiuojamos ir bylą nagrinėjant teisme;
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•

180 dienų terminas palūkanoms skaičiuoti pratęsiamas tiek, kiek laiko buvo sustabdytas baudos
ir palūkanų priverstinis išieškojimas (KĮ 39 straipsnio 2 dalis). Pavyzdys: Konkurencijos taryba
2015 m. sausio 3 d. priima nutarimą ir paskiria baudą už KĮ pažeidimą, tačiau ūkio ar viešojo
administravimo subjektas 2015 m. sausio 30 d. pateikia skundą, kuriuo prašo panaikinti nutarimą. Trijų mėnesių terminas sumokėti baudą baigiasi balandžio 3 d., todėl nuo 2015 m. balandžio
4 d. skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos skaičiuojamos viso teisminio nagrinėjimo metu ir dar
180 dienų po galutinio teismo sprendimo priėmimo, todėl jei teismas priima galutinį sprendimą
2016 m. gegužės 3 d., palūkanos bus baigiamos skaičiuoti 2016 m. spalio 30 d.;

•

Baudos ar jos dalies mokėjimas gali būti atidėtas iki šešių mėnesių, jeigu yra motyvuotas ūkio
ar viešojo administravimo subjekto prašymas (detaliau žr. 6 psl.), kuriame pagrįsta, jog sumokėti baudos laiku ūkio ar viešojo administravimo subjektas negali dėl objektyvių priežasčių (KĮ
39 straipsnio 4 dalis);

•

Bendras baudos mokėjimo terminas, įskaitant ir baudos atidėjimo terminą, negali būti ilgesnis negu šeši mėnesiai. Prašymas atidėti paskirtos baudos mokėjimą turi būti pateiktas dar
nepasibaigus paskirtos baudos mokėjimo terminui, t. y. nesuėjus trijų mėnesių terminui nuo
nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje;

•

Motyvuotas prašymas dėl baudos mokėjimo atidėjimo termino gali būti teikiamas tik tuo
atveju, jeigu ūkio ar viešojo administravimo subjektas nėra padavęs skundo teismui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo paskirta bauda, arba, padavus skundą, byla pasibaigė dar
nesuėjus trijų mėnesių terminui nuo nutarimo paskelbimo, per kurį turi būti sumokama bauda;

•

Nesumokėta bauda ir palūkanos priverstinai išieškomi į valstybės biudžetą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (KĮ 39 straipsnio 6 dalis);

•

Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui ne vėliau kaip per vienus metus nuo
Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui ar viešojo administravimo subjektui
skirta bauda, priėmimo dienos (KĮ 39 straipsnio 6 dalis);

•

Terminas pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui pratęsiamas tiek laiko, kiek buvo atidėtas
baudos mokėjimas ir sustabdytas baudos ir palūkanų priverstinis išieškojimas (KĮ 39 straipsnis 6 dalis). Pavyzdys: Konkurencijos tarybos nutarimas priimtas 2014 m. vasario 3 d., taigi
terminas baudai sumokėti sueina 2014 m. gegužės 3 d., o vykdomasis dokumentas gali būti
pateikiamas ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 3 d., tačiau 2014 m. vasario 17 d. paduodamas
skundas teismui, todėl nuo 2014 m. gegužės 4 d. sustabdomas baudos ir palūkanų priverstinis
išieškojimas. Galutinis teismo spendimas priimamas 2015 m. balandžio 4 d. Taigi terminas pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui skaičiuojamas taip: nuo baudos ir palūkanų išieškojimo
sustabdymo iki galutinio teismo sprendimo priėmimo praėjo dešimt mėnesių, todėl atitinkamai šį laikotarpį pratęsiamas terminas pateikti vykdyti vykdomąjį dokumentą;

•

Jeigu ūkio subjektas ar viešojo administravimo subjektas sumoka baudą, o įsiteisėjusiu teismo
sprendimu ūkio subjektui ar viešojo administravimo subjektui Konkurencijos tarybos paskirta
bauda sumažinama arba panaikinama, permokėta piniginė suma įskaitoma arba grąžinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta mokesčių
permokų įskaitymo arba grąžinimo tvarka (KĮ 39 straipsnio 3 dalis);

•

Teismo paskirta sankcija ūkio subjekto vadovui (teisės apribojimas nuo trejų iki penkerių metų
eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus
juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu ir bauda iki 14 481 Eur)
turi būti įvykdoma per 15 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 99 straipsni). Konkurencijos taryba, įvertinusi,
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įstatymo 99 straipsnis). Konkurencijos taryba, įvertinusi, jog teismo paskirtos sankcijos nėra
įvykdytos, priima nutarimą kreiptis į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį dokumentą. Teismui išdavus vykdomąjį dokumentą, Konkurencijos tarybą kreipiasi į antstolį, kuris vykdomąjį
dokumentą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso tvarka.

BAUDŲ MOKĖJIMO TVARKA UŽ RĮ PAŽEIDIMĄ
•

Bauda už RĮ pažeidimą turi būti sumokėta per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl baudos
paskyrimo priėmimo dienos (RĮ 26 straipsnio 1 dalis);

•

Motyvuotu reklaminės veiklos subjekto prašymu (detaliau žr. 6 psl.) priežiūros institucija turi teisę baudos arba jos dalies sumokėjimą atidėti iki trijų mėnesių, jeigu reklaminės veiklos subjektas sumokėti baudos laiku negali dėl objektyvių priežasčių (RĮ 26
straipsnio 2 dalis);

•

Bendras baudos mokėjimo terminas, įskaitant ir baudos atidėjimo terminą, negali būti
ilgesnis negu trys mėnesiai. Prašymas atidėti paskirtos baudos mokėjimą turi būti pateiktas dar nepasibaigus paskirtos baudos mokėjimo terminui, t. y. nesuėjus vienam
mėnesiui nuo nutarimo, kuriuo paskirta bauda už RĮ pažeidimą, priėmimo dienos;

•

Skundo padavimas teismui nesustabdo paskirtos baudos mokėjimo, jeigu teismas nenustato kitaip (RĮ 27 straipsnio 2 dalis);

•

Nesumokėta bauda priverstinai išieškoma į valstybės biudžetą Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (RĮ 26 straipsnio 3 dalis);

•

Jeigu subjektas sumoka baudą, o įsiteisėjusiu teismo sprendimu Konkurencijos tarybos paskirta bauda sumažinama arba panaikinama, permokėta piniginė suma įskaitoma arba grąžinama vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta mokesčių permokų įskaitymo arba grąžinimo tvarka.
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BAUDŲ MOKĖJIMO TVARKA UŽ MPĮNVDĮ PAŽEIDIMĄ
•

Konkurencijos tarybos paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip
per tris mėnesius nuo dienos, kurią šio įstatymo pažeidėjas gavo nutarimą dėl baudos
skyrimo (MPĮNVDĮ 12 straipsnio 9 dalis);

•

Motyvuotu šio įstatymo pažeidėjo prašymu (detaliau žr. 6 psl.) Konkurencijos taryba
turi teisę baudos ar jos dalies sumokėjimą atidėti iki šešių mėnesių, jeigu šio įstatymo pažeidėjas sumokėti baudos laiku negali dėl objektyvių priežasčių (MPĮNVDĮ 12
straipsnio 10 dalis);

•

Bendras baudos mokėjimo terminas, įskaitant ir baudos atidėjimo terminą, negali būti
ilgesnis negu šeši mėnesiai. Prašymas atidėti paskirtą baudą turi būti pateiktas dar
nepasibaigus paskirtos baudos mokėjimo terminui, t. y. nesuėjus trims mėnesiams
nuo nutarimo gavimo;

•

Skundo padavimas teismui sustabdo paskirtos baudos mokėjimą. Paskirta bauda turi
būti sumokėta per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas,
įsiteisėjimo dienos (MPĮNVDĮ 12 straipsnio 9 dalis);

•

Konkurencijos tarybos nutarimas dėl baudos skyrimo yra vykdomasis dokumentas,
vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (MPĮNVDĮ
12 straipsnio 11 dalis);

•

Jeigu subjektas sumoka baudą, o įsiteisėjusiu teismo sprendimu Konkurencijos tarybos paskirta bauda sumažinama arba panaikinama, permokėta piniginė suma įskaitoma arba grąžinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo nustatyta mokesčių permokų įskaitymo arba grąžinimo tvarka.
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MOTYVUOTAS PRAŠYMAS DĖL BAUDOS MOKĖJIMO ATIDĖJIMO
Ūkio subjektai
Prašyme turi būti nurodomos objektyvios priežastys, kurioms esant ūkio subjektas negali laiku
sumokėti baudos, paaiškinama, ar baudos sumokėjimas gali sukelti realią grėsmę ūkio subjekto
veiklos tęstinumui ir ar dėl jo atsirastų kitų sunkių pasekmių ūkio subjekto veiklai, kaip ir kodėl
atidėjus baudos mokėjimą ūkio subjekto galimybės ją sumokėti padidėtų, pateikiami tai patvirtinantys įrodymai. Nurodoma, ar prašoma atidėti visos baudos ar tik jos dalies mokėjimą, kaip (kokiomis dalimis) ūkio subjektas planuoja sumokėti paskirtą baudą, jeigu visos baudos ar tam tikros
jos dalies mokėjimas būtų atidėtas.
•

Kartu su prašymu atidėti baudos ar baudos dalies mokėjimą turi būti pateikta:

•

Einamųjų metų atitinkamų ketvirčių / pirmojo pusmečio, taip pat dvejų paskutinių metų pelno
(nuostolių) nesutrumpintų ataskaitų bei balansų kopijos. Atskirai turėtų būti išskirtos ir nurodytos sumokėtų palūkanų sąnaudos, nusidėvėjimas ir amortizacija;

•

Informacija apie turimas skolas, šiuos įsiskolinimus patvirtinantys dokumentai, kuriuose atsispindėtų skolos suma ir jos mokėjimo terminai, nurodant ūkio subjekto ir didžiausių skolintojų
tarpusavio ryšius (pavyzdžiui, ar jos yra kaip nors susijusios per akcijas, valdymo organus, taip
pat kokiais pagrindais yra atsiradęs nurodytas įsiskolinimas);

•

Dokumentai ir skaičiavimai, pagrindžiantys, jog sumokėjus visą ar dalį baudos be termino atidėjimo reikšmingai pablogėtų ūkio subjekto padėtis ir kiltų reali grėsmė vykdyti ekonominę
veiklą. Pateiktuose skaičiavimuose ir dokumentuose turi būti remiamasi baudos mokėjimo laikotarpiu turimomis lėšomis ir buvusiais bei planuojamais pinigų srautais;

•

Paaiškinimai, kokie finansavimo šaltiniai Konkurencijos tarybos paskirtai baudai ar jos daliai
sumokėti buvo svarstyti bei kodėl buvo atmesta tokių šaltinių galimybė. Paaiškinimuose turėtų
būti nurodyta:
•

kokie vidiniai baudos finansavimo šaltiniai buvo svarstyti;

•

kokių veiksmų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo ėmėsi ūkio subjektas,
pavyzdžiui, pertvarkydamas savo turtą ir / ar investicinius / veiklos planus, paskolų /
skolų grąžinimo / susigrąžinimo terminus, siekdamas sukaupti pakankamai lėšų visos
ar dalies baudos mokėjimui;

•

kokie veiksmai buvo atlikti siekiant gauti išorinį finansavimą;

•

kiti papildomi dokumentai ir paaiškinimai, pagrindžiantys paskirtos baudos mokėjimo atidėjimo būtinybę (jeigu tokių yra).

Viešojo administravimo subjektai
Prašyme turi būti nurodomos objektyvios priežastys, kurioms esant viešojo administravimo subjektas negali laiku sumokėti baudos, paaiškinama, ar baudos sumokėjimas gali sukelti realią grėsmę
viešojo administravimo subjekto veiklos tęstinumui ir dėl jo atsirastų kitų sunkių pasekmių viešojo
administravimo subjekto veiklai, kaip ir kodėl atidėjus baudos mokėjimą viešojo administravimo
subjekto galimybės ją sumokėti padidėtų, pateikiami tai patvirtinantys įrodymai. Nurodoma, ar
prašoma atidėti visos baudos ar tik jos dalies mokėjimą, kaip (kokiomis dalimis) viešojo administravimo subjektas planuoja sumokėti paskirtą baudą, jeigu visos baudos ar tam tikros jos dalies
mokėjimas būtų atidėtas.
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Kartu su prašymu atidėti baudos ar baudos dalies mokėjimą turi būti pateikta:
•

Einamųjų metų atitinkamų ketvirčių, taip pat paskutinių metų finansinių ataskaitų kopijos;

•

Informacija apie turimas skolas, šiuos įsiskolinimus patvirtinantys dokumentai, kuriuose atsispindėtų skolos suma ir jos mokėjimo terminai; taip pat kokiais pagrindais yra atsiradęs nurodytas įsiskolinimas;

•

Dokumentai ir skaičiavimai, pagrindžiantys, jog neatidėjus baudos mokėjimo termino ir sumokėjus visą ar dalį baudos reikšmingai pablogėtų viešojo administravimo subjekto padėtis ir
kiltų reali grėsmė vykdyti veiklą;

•

Paaiškinimus, kuriuose būtų nurodyta, kokie finansavimo šaltiniai buvo svarstyti, siekiant sumokėti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą ar jos dalį bei kodėl buvo nuspręsta nesinaudoti
šiais finansavimo šaltiniais;

•

Paaiškinimus, kuriuose būtų nurodyta, kokių veiksmų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo ėmėsi viešojo administravimo subjektas, siekdamas sukaupti pakankamai lėšų visos
ar dalies baudos sumokėjimui;

•

Kitus papildomus dokumentus ir paaiškinimus.
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