
Vadovaujantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje
įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar
savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus
ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui
– Registrų centrui.

Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinė sistema (JANGIS) – tai
naujai sukurtas JADIS posistemis, kuriame kaupiami duomenys apie
juridinių asmenų naudos gavėjus.

KAS YRA NAUDOS GAVĖJAS?
fizinis asmuo, kuris būdamas juridinio asmens savininku ir turėdamas daugiau kaip 25
proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų, gauna iš jo naudą;
fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę
paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus;
fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo
vadovas, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininkas ar narys.

Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t.y. tas pats fizinis
asmuo gali būti nurodytas tik kaip savininkais arba kitomis teisėmis juridinį asmenį kontroliuojantis naudos
gavėjas. Pvz., jei UAB vadovas ir vienintelis akcininkas yra vienas ir tas pats asmuo, pakanka pateikti tik
akcininko duomenis.

KAS IR KADA GALI TEIKTI DUOMENIS APIE SAVO NAUDOS GAVĖJUS?

Nuo 01.03 – visi juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus), kurių naudos gavėjai yra
tik fiziniai asmenys
Nuo 05.01 – visi juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus) apie naudos gavėjus
fizinius ir kitus juridinius asmenis
Nuo 08.01 – visi juridiniai asmenys apie naudos gavėjus fizinius ir juridinius asmenis

KODĖL REIKIA PATEIKTI DUOMENIS APIE NAUDOS GAVĖJUS?

prievolė yra numatyta LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme;
būtina sąlyga paslaugoms finansų įstaigose gauti (pvz. sąskaitos atidarymas, piniginės
operacijos, sandoriai ir kt.);
reikalinga finansų įstaigoms, vykdant periodinius duomenų atnaujinimus ir reguliarią
dalykinių santykių su klientais bei finansinių operacijų stebėseną;
Naudos gavėjų posistemio (JANGIS) duomenis, teikdami paslaugas, įpareigoti naudoti ir
kiti ūkio subjektai, pavyzdžiui, auditoriai, antstoliai, notarai ir kiti;
didesnis skaidrumas ir visuomenės pasitikėjimas;
pagalba kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

NAUDOS GAVĖJŲ POSISTEMIS –
KAS TAI IR KODĖL TAI SVARBU?



KAIP PATEIKTI DUOMENIS 
APIE NAUDOS GAVĖJUS?

Duomenys į Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemį (JANGIS) teikiami tik elektronine
forma prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, o šių duomenų pagrindu
suformuoti dalyvių sąrašai pasirašomi elektroniniu parašu.

2.   Spausti Juridinių asmenų registras

3.   Spausti Juridinių asmenų naudos gavėjai

4.   Spausti Pildyti naują naudos gavėjų sąrašą

5.   Pridėti naują naudos gavėją galima dviem būdais

6.   Pateikus visus naudos gavėjus galima 

dokumentą peržiūrėti arba pasirašyti ir pateikti

1.   Prisijungti prie Registrų centro savitarnos

Detali informacija duomenų teikimui apie naudos gavėjus 

fizinius asmenis pateikiama https://bit.ly/JANGIS_vadovas

https://www.registrucentras.lt/savitarna/
https://bit.ly/JANGIS_vadovas

