JURIDINIO ASMENS ANKETA
(pildoma neatidarant banko sąskaitos)
Spustelėkite čia, jei norite įvesti datą.
Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, taip
pat įgyvendindamas principą „Pažink savo klientą“ ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei susitarimus, Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, Šiaulių bankas privalo surinkti
informaciją apie kliento veiklą, pajamų šaltinius ir finansines operacijas prieš pradedant dalykinius santykius ir reguliariai ją atnaujinti
dalykinių santykių metu. Užtikriname, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir yra saugoma kaip tai reglamentuoja teisės
aktai.

I. PAGRINDINĖ KLIENTO INFORMACIJA
Pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Darbuotojų skaičius

Registracijos data

Interneto svetainės adresas

II. KONTAKTINĖ KLIENTO INFORMACIJA
Registracijos adresas (Valstybė, miestas, gatvė, namo, buto numeris)

Faktinės veiklos vykdymo adresas (Valstybė, miestas, gatvė, namo, buto numeris)

Mobilusis telefonas

Telefonas

El. paštas

III. INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ (-US)
3.1. Vadovo duomenys
Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Dokumento tipas

Dokumento numeris

Išdavimo data

Dok. pabaigos data

Mobilusis telefonas

Telefonas

Gimimo data

Pilietybė
Dok. išdavusi valstybė

El. paštas (darbo)

Gyvenamosios vietos adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris)

3.2. Kliento atstovo duomenys (jeigu toks yra)
Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Dokumento tipas

Dokumento numeris

Išdavimo data

Pabaigos data

Mobilusis telefonas

Telefonas

Gimimo data

Pilietybė
Dok. išdavusi valstybė

El. paštas (darbo)

Gyvenamosios vietos adresas (šalis, miestas, gatvė, namo, buto numeris)

3.2.1. Kliento atstovo vaidmuo:

☐ Valdybos narys ☐ Veikia pagal įgaliojimą / prokūrą ☐ Kita (nurodykite):
3.3. Ar vadovas / kliento atstovas, jo artimieji šeimos nariai1 ar artimi pagalbininkai2 yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas)
asmuo3?
☐ Ne ☐ Taip

Jeigu taip, patikslinkite:

☐ Pats vadovas arba kliento atstovas ☐ Artimas šeimos narys ☐ Artimas pagalbininkas

3.3.1. Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį:
Vardas ir pavardė

Valstybė, institucija, pareigos
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IV. INFORMACIJA APIE KLIENTO MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ
4.1. Prašome nurodyti visas kliento rezidavimo valstybes mokesčių mokėjimo tikslais4 ir mokesčių mokėtojo numerius (MMIN)5:
Rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo
tikslais
1.
2.

Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)

V. SU MOKESČIŲ (FATCA6 IR CRS7) MOKĖJIMU SUSIJĘ KLAUSIMAI
5. Ar klientas yra Finansų įstaiga8?

☐ Taip ☐ Ne

5.1. Jeigu pažymėjote „Taip“, patikslinkite:
5.1.1. Ar Finansų įstaiga yra:
☐ Investicinė įmonė9, veiklą vykdanti CRS nepriklausančioje jurisdikcijoje ir kurią valdo kita Finansų įstaiga
☐ Kito tipo Investicinė įmonė, Pasaugos įstaiga10, Indėlių įstaiga11 ar Nurodytoji draudimo bendrovė12

5.1.2. Koks yra Finansų įstaigos statusas pagal FATCA?
☐ Dalyvaujanti, teikianti ataskaitas, atitinkanti reikalavimus arba kitoks statusas, dėl kurio įstaiga nelaikoma Nedalyvaujančiąja finansų įstaiga
Prašome nurodyti Pasaulinį tarpininko identifikavimo numerį (GIIN), kuris suteiktas FATCA tikslais
☐ Nedalyvaujančioji finansų įstaiga

5.2. Jeigu pažymėjote „Ne“, prašome pateikti papildomą informaciją:
5.2.1. Patvirtinkite, ar daugiau negu 50 % bendrųjų pajamų, kurias klientas gavo praėjusiais kalendoriniais metais ar kitu
atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, nėra Pasyviosios pajamos13, ir ar daugiau negu 50 % turto, kurį klientas turėjo praėjusiais
kalendoriniais metais ar kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, nėra turtas, kuris sukuria Pasyviąsias pajamas, arba kuris
laikomas tam, kad jas sukurtų.
☐ Taip ☐ Ne
5.2.1.1. Jeigu pažymėjote „Ne“, prašome pateikti papildomą informaciją:
☐ Kliento arba su juo Susijusio juridinio asmens14 akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje.
Jeigu atsakėte taip, nurodykite vertybinių popierių jurisdikciją (valstybę)

☐ Taip ☐ Ne

☐ Klientas yra Vyriausybės subjektas15, Tarptautinė organizacija16, centrinis bankas arba juridinis asmuo, kuris
visiškai priklauso vienam ar keliems iš pirmiau nurodytų subjektų.
☐ Iš esmės visą kliento veiklą sudaro vienos ar kelių Patronuojamųjų bendrovių17, kurios nėra Finansų įstaigos,
į apyvartą išleistų akcijų valdymas arba finansinių paslaugų teikimas tokioms bendrovėms. Tai dažniausiai
taikoma kontroliuojančiosioms bendrovėms.
☐ Klientas dar nevykdo veiklos, tačiau investuoja kapitalą į turtą, ketindamas vykdyti veiklą (išskyrus Finansų
įstaigų veiklą) ir yra įsteigtas ne daugiau kaip prieš 24 mėnesius.
☐ Klientas neužsiėmė Finansų įstaigos veikla pastaruosius penkerius metus ir yra likviduojamas arba
pertvarkomas bei planuoja vykdyti kitą nei Finansų įstaigos veiklą.
☐ Klientas vykdo finansavimo ir rizikos draudimo sandorius su Susijusiais juridiniais asmenimis (arba jų vardu),
kurie nėra Finansų įstaigos.
☐ Klientas yra Ne pelno siekianti organizacija.

☐ Taip ☐ Ne
☐ Taip ☐ Ne

☐ Taip ☐ Ne
☐ Taip ☐ Ne
☐ Taip ☐ Ne
☐ Taip ☐ Ne

VI. PAGRINDINĖ KLIENTO VEIKLA / CLIENT‘S MAIN ACTIVITIES
6.1. Pagrindinė veiklos sritis:
☐ Teisinių paslaugų teikimas
☐ Prekyba transporto priemonėmis
☐ Prekyba nekilnojamuoju turtu
☐ Prekyba ginklais, šaudmenimis, susijusiomis
dvigubos paskirties prekėmis
☐ Labdara, parama
☐ Prekyba internetu
☐ Prekyba archeologiniu, istoriniu, kultūriniu ir
religiniu požiūriu svarbiais arba retos
mokslinės vertės daiktais

☐ Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais,
brangakmeniais, meno kūriniais
☐ Loterijų, azartinių lošimų organizavimas ir vykdymas
☐ Mokėjimo paslaugų teikimas
☐ Prekyba naftos produktais
☐ Prekyba tabako gaminiais
☐ Su elektroniniais pinigais susijusi veikla
☐ Kita (nurodyti žemiau)

6.2. Kokia kliento papildoma veikla (prašome nurodyti):
6.3. Nurodykite pagrindinės veiklos Europos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK218) kodą:

6.4. Ar kliento vykdomai veiklai yra reikalinga licencija?

☐ Taip ☐ Ne

6.4.1. Patvirtinu, kad bankui pateikta reikalinga licencijos kopija arba jos elektroninė nuoroda ☐
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6.5. Nurodykite praėjusių metų ir planuojamą ateinančių metų apyvartą (pajamas iš pardavimų):
Praėjusių metų apyvarta

Planuojama ateinančių metų apyvarta

VII. DALYKINIŲ SANTYKIŲ SU BANKU POBŪDIS IR TIKSLAS
7.1. Paslaugos, kuriomis naudojatės / planuojate naudotis:

☐ Lizingo paslaugos

☐ Emitentų apskaita

7.2. Ar pradinis įnašas (lizingo paslaugos atveju) bus didesnis negu 15 000 EUR)? Jeigu atsakymas taip, nurodykite lėšų šaltinį ir
Bankui paprašius pateikite lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus:
☐ Taip

☐ Ne
Pradinio įnašo lėšų šaltinis

7.3. Pagrindiniai verslo regionai:
☐ Lietuva ☐ ES

☐ Rusija ☐ JAV ☐ Baltijos valstybės ☐ Kinija ☐ Kita (nurodyti):

VIII. INFORMACIJA APIE KLIENTO NAUDOS GAVĖJUS
8.1. Patvirtinu, kad naudos gavėjas yra (pažymėkite):
☐ FIZINIS ASMUO - TIESIOGINIS KLIENTO AKCININKAS (DALYVIS)
Prašome pateikti informaciją apie fizinius asmenis, kurie galiausiai turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai turėdami
arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių:
1
2
3
4
Vardas
Pavardė
Gyvenamosios vietos adresas
Pilietybė
Asmens kodas
Rezidavimo valstybė mokesčių
tikslais
Mokesčių mokėtojo numeris
(MMIN)
Akcijų dalis (proc.)
Jei naudos gavėjas ne LR rezidentas, žemiau prašome nurodyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis
Asmens dokumento tipas
Asmens dokumento numeris
Asmens
dokumentą
išdavusi
valstybė
Išdavimo data
Dok. pabaigos data
Gimimo data
Prašome nurodyti duomenis, jeigu akcininkas turi Politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens statusą (PEP)3 : ☐ pats akcininkas ☐ artimasis šeimos
narys1 ☐ artimas pagalbininkas2
PEP vardas
PEP pavardė
PEP asmens kodas
PEP gimimo data
PEP pareigos
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP
PEP pareigų pabaigos data (jeigu
žinoma)

☐ JURIDINIS ASMUO - TIESIOGINIS KLIENTO AKCININKAS (DALYVIS)
Prašome pateikti informaciją apie juridinius asmenis, kurie kontroliuoja klientą tiesiogiai turėdami ar kontroliuodami 25 proc. ir
daugiau akcijų ar balsavimo teisių:
PASTABA: Jeigu pažymėjote šį variantą, būtina užpildyti informaciją apie fizinius asmenis – netiesioginius kliento akcininkus (dalyvius)
arba asmenis, kitaip kontroliuojančius kliento valdymą.
1

2

3

4

Pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Registracijos data
Registracijos adresas
Rezidavimo valstybė mokesčių
tikslais
Mokesčių
mokėtojo
numeris
(MMIN)
Akcijų dalis (proc.)
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☐ FIZINIS ASMUO - NETIESIOGINIS KLIENTO AKCININKAS (DALYVIS) ARBA ASMUO, KITAIP KONTROLIUOJANTIS KLIENTĄ
Prašome pateikti informaciją apie fizinius asmenis, kurie galiausiai turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) netiesiogiai turėdami
arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių; taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinio asmens
valdymą.
PASTABA: Jeigu nėra fizinių asmenų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. kliento akcijų ar
balsavimo teisių, arba kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais, prašome žemiau pateikti informaciją apie kliento
vyresniojo vadovo pareigas einančius fizinius asmenis (pavyzdžiui, valdybos narius / vadovą).
1
2
3
4
Vardas
Pavardė
Gyvenamosios vietos adresas
Pilietybė
Asmens kodas
Rezidavimo valstybė mokesčių
tikslais
Mokesčių
mokėtojo
numeris
(MMIN)
Akcijų dalis (proc.)
Jei naudos gavėjas ne LR rezidentas, žemiau prašome nurodyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis
Asmens dokumento tipas
Asmens dokumento numeris
Asmens
dokumentą
išdavusi
valstybė
Išdavimo data
Dok. pabaigos data
Gimimo data
Prašome nurodyti duomenis, jeigu akcininkas turi Politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens statusą (PEP)3 : ☐ pats akcininkas ☐ artimasis šeimos
narys1 ☐ artimas pagalbininkas2
PEP vardas
PEP pavardė
PEP asmens kodas
PEP gimimo data
PEP pareigos
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP
PEP pareigų pabaigos data (jeigu
žinoma)

8.2. Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėjus:

8.3. Informacija apie kliento naudos gavėją nepateikiama, nes:
☐ Kliento / jį kontroliuojančios bendrovės akcijomis prekiaujama Europos Sąjungos valstybių narių (arba atitinkančių Europos Sąjungos
valstybių narių reikalavimus) vertybinių popierių biržoje.
Nurodykite ISIN (12 skaitmenų kodą, skirtą vertybiniams popieriams identifikuoti):

☐ Klientas yra / jį kontroliuoja (valdo) Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, valstybės ar savivaldybės
įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.
8.4. Jeigu bent vienas kliento akcininkas yra juridinis asmuo, prašome prie šio klausimyno kaip priedą pateikti visą kliento
nuosavybės struktūrą, t.y. nuoseklią informaciją apie visus kliento nuosavybės struktūros lygmenis, taip pat visus fizinius ir
juridinius asmenis, esančius kliento nuosavybės struktūroje, iki naudos gavėjo(-ų).
☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos papildomai pateikta įmonės dalyvių valdymo struktūra.
KILIENTO PATVIRTINIMAI:

Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti Šiaulių banką apie bet kokius pateiktos
informacijos pasikeitimus. Patvirtinu, kad, jei nesu informavęs kitaip, esu sąskaitoje esančių lėšų tikrasis savininkas ir įsipareigoju Šiaulių banko paslaugomis
naudotis tik teisėtais tikslais. Suprantu, kad paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, Šiaulių bankas turi teisę nutraukti
dalykinius santykius ir sąskaitas uždaryti.
Suprantu, kad anketoje pateikta informacija (mokesčių mokėjimo šalis ir mokesčių mokėtojo numeris) apie mane ir/ ar naudos gavėją gali būti perduota mokesčių
administratoriui, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos
teisės aktus dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų. Įsipareigoju apie šių duomenų atskleidimą ir perdavimą informuoti naudos gavėjus.
Esu informuotas, jog teikiant finansines paslaugas Šiaulių bankas įgyvendina Jungtinių tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų
institucijų
patvirtintas
tarptautines
finansines,
ekonomines
ir
kitokio
ribojamojo
pobūdžio
sankcijas.
Įsipareigoju neinicijuoti mokėjimo operacijų ir nesiekti gauti lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su sankcionuota šalimi ir/ar prekėmis, ir/ar paslaugomis,
kurioms taikomos sankcijos.
Esu informuotas, kad Šiaulių bankas, įgyvendindamas teisės aktų reikalavimus, gali kreiptis į asmens duomenų tvarkytojus ar valdytojus, t. y. VĮ Registrų centrą,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos,
Informatikos ir ryšių departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos banką ar kitus asmens duomenų valdytojus ar tvarkytojus siekdamas patikrinti
šioje anketoje pateiktą informaciją.
Esu informuotas, kad Šiaulių bankas turi teisę tvarkyti šioje anketoje pateiktus asmens duomenis bankui taikomų teisinių prievolių vykdymo tikslais. Detalesnė
informacija apie duomenų tvarkymą ir mano pareigą informuoti apie tai anketoje minimus asmenis yra pateikiama Banko interneto puslapyje
www.sb.lt/duomenuapsauga skelbiamose Banko Asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
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Tuo atveju, jei esu kliento atstovas, patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir
įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus, kurie taps man žinomi.

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas
Banko darbuotojo vardas, pavardė, parašas
Sąvokos
1

Artimas šeimos narys - sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (t.y. sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai
Artimas pagalbininkas - fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas19 einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios
organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra 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.
3
Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo– fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 18 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos19 Lietuvos Respublikoje, Europos
Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai
4
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais - valstybė, kurioje juridinis asmuo turi pareigą mokėti mokesčius.
5
Mokesčių mokėtojo kodas - tai mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, suteiktas kiekvienam asmeniui, įregistruotam mokesčių mokėtoju. Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims
– tai juridinio asmens (įmonės) kodas; fiziniams asmenims – asmens kodas, nurodytas Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre, t.y. PVM mokėtojo kodas,
verslo liudijimo numeris, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris. Jei tokio nėra – privalo būti įvestas kliento Lietuvos Respublikoje išduoto paso serija ir numeris arba asmens
tapatybės kortelės ar leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje numeris.
6
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – tai užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto trumpinys. Šis Jungtinėse Amerikos Valstijose priimtas mokesčių
teisės aktas skirtas nustatyti JAV asmenis, turinčius sąskaitą(-as) ar finansinį turtą už JAV ribų.
7
CRS (Common Reporting Standard) – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) parengtas Bendras duomenų teikimo standartas, pagal kurį tarptautinį susitarimą
pasirašiusios valstybės keičiasi mokesčių mokėtojų informacija su kitomis jurisdikcijomis.
8
Finansų įstaiga – Pasaugos įstaiga, Indėlių įstaiga, Investicinė įmonė ar Nurodytoji draudimo bendrovė. Kiti juridiniai asmenys, kurie pagal vietos įstatymus yra laikomi finansų įstaigomis,
pagal FATCA / CRS turi būti laikomi ne finansų įstaigomis.
9
Investicinė įmonė – bet kuris juridinis asmuo, kuris vykdo klientui ar kliento vardu vieną ar kelias iš toliau nurodytų veiklos rūšių: 1) prekyba pinigų rinkos priemonėmis (čekiais,
vekseliais, indėlių sertifikatais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir pan.); 2) individualus ir kolektyvinis portfelių valdymas; 3) kitoks lėšų ar pinigų investavimas, administravimas
ar valdymas kitų asmenų vardu.
10
Pasaugos įstaiga – bet kuris juridinis asmuo, kurio esminę veiklos dalį sudaro finansinio turto valdymas kitų asmenų sąskaita.
11
Indėlių įstaiga – bet kuris juridinis asmuo, kuris, vykdydamas įprastą bankininkystės ar panašią veiklą, priima indėlius.
12
Nurodytoji draudimo bendrovė – juridinis asmuo, kuris yra draudimo bendrovė, kuri išduoda arba privalo atlikti mokėjimus pagal kaupiamojo draudimo sutartį arba anuiteto sutartį.
13
Pasyvios pajamos – dividendai, palūkanos, nuomos pajamos, autorinis atlyginimas, gyvybės draudimo išmokos, kai kurios kitos draudimo pajamos, pelnas iš turto pardavimo, iš kurio
gaunamos pasyvios pajamos, pelnas iš prekių pardavimo, valiutos keitimo pajamos ir pelnas iš išvestinių finansinių priemonių. Nuomos pajamos, gaunamos iš aktyvios darbuotojų veiklos,
t. y. kai įmonė turi darbuotojų, paprastai nelaikomos pasyviomis pajamomis.
14
Susijęs juridinis asmuo – juridinis asmuo laikomas su kitu juridiniu asmeniu susijusiu, jeigu juridinis asmuo kontroliuoja kitą juridinį asmenį arba abu juridiniai asmenys yra bendrai
kontroliuojami. Šiuo atveju kontrolė yra tiesioginė ar netiesioginė daugiau nei 50 procentų juridinio asmens balsų ar vertės nuosavybė.
15
Vyriausybės subjektas – tai valstybės vyriausybė, bet kuris valstybės politinis vienetas (įskaitant valstybes, provincijas, apygardas arba savivaldybes) arba bet kuri kita visiškai valstybei
priklausanti įstaiga ar agentūra, arba bet kuris vienas ar keli iš minėtų subjektų.
16
Tarptautinė organizacija – bet kuri tarpvyriausybinė organizacija (įskaitant viršvalstybinę organizaciją): 1) kurią pirmiausia sudaro vyriausybės; 2) kuri faktiškai valstybėje turi buveinę
arba yra su ja sudariusi iš esmės panašų susitarimą; ir 3) kurios pajamos neteikia naudos privatiems asmenims.
17
Patronuojamoji bendrovė – juridinis asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų: 1) juridinis asmuo, kuriame kitas juridinis asmuo turi ar kontroliuoja daugumą akcininkų ar kitų
dalyvių balsų; 2) juridinis asmuo, kuriame kitas juridinis asmuo turi teisę skirti ir atšaukti daugumą administravimo, valdymo ar priežiūros organo narių; 3) juridinis asmuo, kuriam pagal
steigimo sandorio, įstatų nuostatas ar sudarytas sutartis kitas juridinis asmuo turi galimybę daryti lemiamą poveikį.
18
EVRK2 - tai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos paruoštą Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2 red.).
19
Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
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, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių 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 įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 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.
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