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ATMINTINĖ
JANGIS – JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ 
INFORMACINĖS SISTEMOS (JADIS) NAUDOS GAVĖJŲ 
POSISTEMIS

MEMO FOR A NEWLY CREATED SUB-SYSTEM OF 
BENEFICIAL OWNERS (JANGIS) OF THE INFORMATION 
SYSTEM OF LEGAL ENTITIES PARTICIPANTS

2

LT | EN



© PRIMUS 2022 LEGAL STRATEGIES AND TACTICS

LT Siekiant įgyvendinti Pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos teisinio reglamentavimo
nuostatas, šiais metais pradėjo veikti Juridinių
asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau –
JADIS) posistemis JANGIS, kuriame visi

Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos,
kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė)
privalo pateikti duomenis apie savo galutinius naudos
gavėjus (angl. Ultimate Beneficial Owners) (toliau –
UBO).

Minėta juridinių asmenų pareiga ir JANGIS atsirado
įgyvendinant 4-ąją ES kovos su pinigų plovimu
direktyvą, kurios pagrindinis tikslas yra užtikrinti
skaidrumą ir informacijos apie UBO išviešinimą.
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ŠIOJE DVIKALBĖJE ATMINTINĖJE SUPAŽINDINAME SU

ESMINIAIS ASPEKTAIS DĖL DUOMENŲ TEIKIMO Į JANGIS

THIS BILINGUAL MEMO PROVIDES BASIC ASPECTS

ON SUBMISSION OF DATA TO JANGIS

EN Implementing the provisions of the legal
regulation on the prevention of money laundering
and terrorist financing, JANGIS – a sub-system of
the Information System of Legal Entities Participants
(hereinafter, JADIS) was launched this year.

All legal entities established in the Republic of
Lithuania (except for legal entities whose sole the
member is the state or a municipality) shall submit to
this system the data on their ultimate beneficial
owners (hereinafter, UBO).

The mentioned obligation of legal persons and
JANGIS arose in connection with the implementation
of the 4th EU Anti-Money Laundering Directive, the
main purpose of which is to ensure transparency and
disclosure of information on UBO.
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NAUDOS GAVĖJAS (UBO) JANGIS POSISTEMIO

TIKSLAIS APIBRĖŽIAMAS KAIP:

tiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris tiesiogiai,

turėdamas didesnę kaip 25 proc. Akcijų, pajų, įnašų ar (ir)

balsų dalį juridiniame asmenyje, jį kontroliuoja;

netiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris

kontroliuoja juridinio asmens dalyvį (-ius) juridinį (-ius)

asmenį (-is), kuris turi didesnę kaip 25 proc. Akcijų, pajų,

įnašų ar (ir) balsų dalį juridiniame asmenyje, ir tokiu būdu

netiesiogiai kontroliuoja juridinį asmenį;

fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį

asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio

asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus;

jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju laikomas fizinis

asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį,

pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus

valdymo organo pirmininkas, narys ar vyresniojo vadovo

pareigas einantis fizinis asmuo, ir kuris užima pakankamai

aukštas pareigas priimti sprendimus juridinio asmens

vardu.

KAS YRA GALUTINIS NAUDOS GAVĖJAS 
(UBO)?

BENEFICIAL OWNER (UBO) FOR THE PURPOSES

OF SUB-SYSTEM OF BENEFICIAL OWNERS

(JANGIS) IS DEFINED AS:

direct owner – a natural person who directly controls a

legal entity by holding more than 25% of the shares,

interests, contributions and / or votes in that legal entity;

indirect owner – a natural person who controls the

participant(s) of legal entity(ies), which is / are legal

entity(ies) by holding more than 25% of shares, interests,

contributions and / or votes in that legal entity and thus

indirectly controls the legal entity;

natural person who otherwise exercises control over

legal entity, e.g., has the right to appoint or remove the

manager of legal entity, to make strategic decisions;

if there are no such persons, a beneficial owner shall be

deemed to be a natural person who controls legal entity

by exercising other rights, e.g., is a manager, chairman,

member of the board or any collegial management body

of that legal entity, or a natural person holding the position

of senior manager who would hold a sufficiently high

position to make decisions on behalf of that legal entity.
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WHO IS THE ULTIMATE BENEFICIAL 
OWNER (UBO)?



© PRIMUS 2022 LEGAL STRATEGIES AND TACTICS

Registrų centro skelbiamais duomenimis, šiuo metu duomenis

apie naudos gavėjus į JANGIS jau gali ir privalo pateikti visų

teisinių formų juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra

tiesiogiai ir netiesiogiai (pavyzdžiui, per tarpines grandis – kitas

įmones ir pan.) juos kontroliuojantys fiziniai asmenys (išskyrus

juridinius asmenis, kurių naudos gavėjų sąrašuose turi būti

pateikti duomenys apie balsavimo teisių perleidimo sutartis ir

patikas).

Numatoma, jog investicinės bendrovės ir investiciniai fondai

duomenis į JANGIS galės teikti nuo šių metų liepos mėnesio.

Tam, kad išvengti žemiau nurodytų grėsmių, visi juridiniai

asmenys duomenis apie savo naudos gavėjus į JANGIS turėtų

pateikti iki šių metų rugpjūčio 1 d.

KADA GALIMA / REIKALINGA PATEIKTI 
DUOMENIS APIE SAVO NAUDOS 
GAVĖJUS?

According to the data published by the Centre of Registers,

currently data on beneficial owners can and must be submitted

to JANGIS by legal entities of all legal forms, whose beneficial

owners are natural persons controlling them directly and

indirectly (for example, through other intermediate companies,

etc.) (except for legal entities, the lists of beneficial owners of

which must contain data on agreements on the transfer of

voting rights and trusts).

It is expected that investment companies and investment funds

will be able to submit data to JANGIS from July, 2022.

In order to avoid the risks outlined below, all legal entities

should submit data on their beneficial owners to JANGIS

before 1 August, 2022.
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WHEN IS IT POSSIBLE / NECESSARY TO 
PROVIDE DATA ON YOUR BENEFICIAL 
OWNERS?
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Apie UBO pateikiami šie duomenys:

vardas ir pavardė;

gimimo data;

asmens kodas (jeigu suteikiamas);

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą išdavusios

valstybės pavadinimas;

gyvenamoji vieta;

pilietybė (pilietybės);

rezidavimo valstybės (valstybių) mokesčių tikslais

pavadinimas (pavadinimai);

informacija apie naudos gavėjo turimas nuosavybės ir (ar)

kontrolės teises bei jų apimtį.

KOKIE DUOMENYS BEI DOKUMENTAI APIE 
UBO IR KITUS SUBJEKTUS, 
DALYVAUJANČIUS JURIDINIO ASMENS 
NUOSAVYBĖS STRUKTŪROJE, TURI BŪTI 
PATEIKTI Į JANGIS? 

The following data on UBOs must be submitted to JANGIS:

name and surname;

date of birth;

personal code (if assigned);

name of the country issuing the identity document;

place of residence;

citizenship(s);

name(s) of country(ies) of residence for tax purposes;

information on the ownership and / or control rights held

by the beneficial owner and their extent.
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WHAT DATA AND DOCUMENTS ON UBOS 
AND OTHER ENTITIES INVOLVED IN THE 
OWNERSHIP STRUCTURE OF THE LEGAL 
ENTITY MUST BE SUBMITTED TO JANGIS?
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Tuo atveju, kai juridinio asmens, apie kurio galutinius naudos gavėjus

duomenys teikiami į JANGIS, nuosavybės struktūroje yra užsienio

fizinių arba juridinių asmenų, į JANGIS turi būti pateikti papildomi

duomenys bei dokumentai apie tokius asmenis:

tuo atveju, jeigu galutiniu naudos gavėju (UBO) yra užsienio

fizinis asmuo, turi būti pateikta ir tokio asmens tapatybę

patvirtinančio dokumento kopija;

tuo atveju, jeigu nuosavybės struktūroje yra tarpiniai juridiniai

asmenys, įsteigti užsienio valstybėje, bei, priklausomai nuo jų

turimos procentinės nuosavybės teisių dalies juridiniuose

asmenyse atitinkamame nuosavybės struktūros lygyje, turi būti

pateiktos išrašų apie tokius juridinius asmenis iš atitinkamų

užsienio valstybės registrų, patvirtintų pažyma Apostille (jeigu

taikoma) bei išverstų į lietuvių kalbą, kopijos, o taip pat šie

duomenys apie tokius juridinius asmenis:

pavadinimas;

kodas;

teisinė forma;

valstybės, kurioje juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas;

registro, kuriame įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas;

įregistravimo data;

buveinės adresas;

informacija apie turimas nuosavybės teises atitinkamuose

juridiniuose asmenyse ir jų apimtį,

duomenys bei dokumentai apie tokio juridinio asmens

naudos gavėjus (taikant aukščiau nurodytas naudos gavėjo

nustatymo taisykles aptariamam juridiniam asmeniui).

KOKIE DUOMENYS BEI DOKUMENTAI 
TURI BŪTI PATEIKTI Į JANGIS? 

In case where the legal entity whose UBOs are reported to JANGIS

has foreign natural or legal entities in its ownership structure,

additional data and documents on such persons must be submitted to

JANGIS:

if UBO is a foreign natural person, a copy of the identity

document of that person must also be provided;

in the case where intermediate legal entities (that are established

in a foreign country) in the ownership structure exist, as well as

depending on the percentage of ownership in legal entities held

by them at the respective level of the ownership structure owned,

the copies of excerpts about such legal entities from the

respective registers of the foreign country, certified by Apostille (if

applicable) and translated into Lithuanian language, as well as

the following data on such legal entities, must be provided:

name;

code;

legal form;

name of the country in which the legal entity is registered;

name of the register in which the legal entity is registered;

date of registration;

registered office address;

information on the ownership rights held in the respective

legal entities and the extent of those rights;

data and documents on the beneficial owners of such legal

entity (applying the above rules for determining the

beneficial owners to the legal entity concerned).
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WHAT DATA AND DOCUMENTS MUST BE 
SUBMITTED TO JANGIS?
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In practice, when submitting data to JANGIS sub-system,

inaccuracies of the system functionalities and errors are still

encountered.

Therefore, in some cases additional consultations with the

specialists of the Centre of Registers are necessary to

resolve individual situations, which complicate and prolong

the processes of submit.

THUS…
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PRAKTIKOJE

ATLIEKANT DUOMENŲ PATEIKIMĄ 
JANGIS POSISTEMYJE, VIS DAR 
SUSIDURIAMA SU SISTEMOS 
FUNKCIONALUMŲ NETIKSLUMAIS, 
ATVAIZDUOJAMOMIS KLAIDOMIS.

TODĖL KARTAIS REIKALINGA 
PAPILDOMAI KONSULTUOTIS (ŽODŽIU 
AR RAŠTU) SU REGISTRŲ CENTRO 
SPECIALISTAIS IR SPRĘSTI 
INDIVIDUALIAS SITUACIJAS. 

TAI APSUNKINA IR PRAILGINA 
DUOMENŲ PATEIKIMO, 
REGISTRACIJOS JANGIS PROCESUS.

TODĖL...

KOKIE DUOMENYS BEI DOKUMENTAI 
TURI BŪTI PATEIKTI Į JANGIS? 
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TODĖL ATSIŽVELKITE:

į tam tikrais atvejais didelę reikalaujamų į JANGIS

pateikti duomenų apimtį,

į iššūkius, su kuriais susiduriama teikiant duomenis.

Ypač, kai UBO yra netiesioginis ir juridinio asmens,

apie kurį duomenys teikiami, nuosavybės struktūra

yra sudėtinga, jos lygmenyse yra užsienio juridinių

asmenų.

PATARIAME BENDROVĖMS SUSKUBTI PRADĖTI
RINKTI DUOMENIS APIE SAVO NUOSAVYBĖS
STRUKTŪROJE DALYVAUJANČIUS FIZINIUS IR
JURIDINIUS ASMENIS. TAIP PAT INFORMUOTI
TOKIUS ASMENIS APIE PAREIGĄ ATSKLEISTI
AUKŠČIAU MINĖTĄ INFORMACIJĄ.

THUS, PLEASE CONSIDER:

in certain cases, the large amount of data required

to be submitted to JANGIS, also

the challenges faced when submitting data to

JANGIS. Especially, when UBO is indirect and the

ownership structure of the reporting entity is

complex, with foreign entities at its levels.

WE STRONGLY ADVISE THE COMPANIES TO START
COLLECTING THE DATA ON THE NATURAL AND
LEGAL PERSONS INVOLVED IN THEIR OWNERSHIP
STRUCTURE AS SOON AS POSSIBLE. ALSO, TO
INFORM SUCH PERSONS OF THE OBLIGATION TO
DISCLOSE THE ABOVE INFORMATION.
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KOKIE DUOMENYS BEI DOKUMENTAI 
TURI BŪTI PATEIKTI Į JANGIS? 

WHAT DATA AND DOCUMENTS MUST BE 
SUBMITTED TO JANGIS?
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KAIP PATEIKTI 
DUOMENIS APIE 
NAUDOS GAVĖJUS? 
HOW TO SUBMIT DATA ON BENEFICIAL OWNERS?
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DUOMENYS APIE JURIDINIŲ ASMENŲ NAUDOS

GAVĖJUS TEIKIAMI Į JANGIS TIK ELEKTRONINE

FORMA REGISTRŲ CENTRO SAVITARNOJE.

Duomenis apie naudos gavėjus į JANGIS teikia:

juridinio asmens valdymo organas;

kitas įstatymuose ir juridinio asmens steigimo

dokumentuose nurodytas asmuo;

juridinio asmens vardu įgaliotas teikti duomenis bei

dokumentus fizinis asmuo (įgaliojimas teikti

duomenis į JANGIS gali būti išduodamas

elektroniniu būdu arba „popierine“ forma).

SUFORMUOTI NAUDOS GAVĖJŲ SĄRAŠAI

PASIRAŠOMI ELEKTRONINIU PARAŠU,

PATVIRTINTU KVALIFIKUOTU SERTIFIKATU.

KAIP PATEIKTI DUOMENIS APIE 
NAUDOS GAVĖJUS? 

DATA ON THE BENEFICIAL OWNERS OF LEGAL

ENTITIES SHALL BE SUBMITTED TO JANGIS ONLY

ELECTRONICALLY THROUGH THE SELF SERVICE

OF THE CENTRE OF REGISTERS.

Data on beneficial owners shall be submitted to by:

management body of a legal entity;

other person specified in the laws and incorporation

documents;

natural person authorised to submit data and

documents on behalf of a legal entity (the PoA to

submit data to JANGIS might be issued

electronically or in paper form).

THE FORMED LISTS OF BENEFICIAL OWNERS

SHALL BE SIGNED BY ELECTRONIC SIGNATURE

VERIFIED BY A QUALIFIED CERTIFICATE.
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HOW TO SUBMIT DATA ON BENEFICIAL 
OWNERS?
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NEPATEIKIMO
PASEKMĖS
CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT DATA ON 
UBOS TO JANGIS
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TUO ATVEJU, JEIGU DUOMENYS APIE GALUTINIUS

NAUDOS GAVĖJUS NEPATEIKIAMI Į JANGIS,

ASMENIMS IR JURIDINIŲ ASMENŲ VADOVAMS

GALI BŪTI TAIKOMA ADMINISTRACINĖ

ATSAKOMYBĖ (PINIGINĖS BAUDOS).

Šių metų rugpjūčio 1 d. įsigalioja Pinigų plovimo ir teroristų

finansavimo prevencijos įstatymo nuostata, kuri įpareigoja

kredito įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus

(auditorius, antstolius, notarus ir kt.), prieš pradedant

dalykinius santykius, patikrinti savo kliento (juridinio

asmens) duomenis apie naudos gavėjus JANGIS, todėl

juridiniam asmeniui nepateikus duomenų į JANGIS apie

savo naudos gavėjus iki rugpjūčio 1 d. arba pateikus

neteisingus duomenis (kurie nesutaps su kredito įstaigų

bei kitų įpareigotųjų subjektų turimais ar nustatytais

duomenimis), tikėtina, kad tokiam asmeniui pagrįstai

galės būti apribotos bankų teikiamos paslaugos

(įskaitant pinigines operacijas), o taip pat tai gali daryti

neigiamą įtaką naujiems / esamiems dalykiniams

santykiams su bankais (pavyzdžiui, lemti tokių santykių

nepradėjimą ar nutraukimą), tokiems juridiniams

asmenims gali tapti neprieinamos kitų, aukščiau minėtų

įpareigotųjų subjektų paslaugos (pavyzdžiui, sandorių

sudarymas ir pan.).

PASEKMĖS, NEPATEIKUS DUOMENŲ 
APIE GALUTINIUS NAUDOS GAVĖJUS 
(UBO) Į JANGIS

FAILURE TO SUBMIT DATA ON UBOS TO JANGIS

MIGHT RESULT IN ADMINISTRATIVE LIABILITY

(FINES) FOR THE PERSONS AND MANAGERS OF

LEGAL ENTITIES.

On 1 August 2022, a provision of the Law on Prevention of

Money Laundering and Terrorist Financing comes into

force, which obliges credit institutions and other obliged

subjects (auditors, bailiffs, notaries, etc.) to check the data

of their client (legal entity) about its beneficial owners

registered in JANGIS before entering into business

relations, therefore, if the legal entity does not provide

data on its beneficial owners to JANGIS by 1 August or

provides incorrect data (which will not match the data held

or determined by credit institutions and other obliged

subjects), it is likely that the services provided by banks

(including monetary transactions) might be reasonably

restricted to such a person, as well as it may also

adversely affect new / existing business relations with

banks (for example, to lead to the non-commencement or

termination of such relations), the services of other

obliged subjects mentioned above may become not

available for such legal entities (for example, conclusion of

transactions, etc.).
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CONSEQUENCES OF FAILURE TO 
SUBMIT DATA ON UBOS TO JANGIS
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PLEASE NOTE 

This is a general information. It may vary depending on

the specific situation.

Always consult your legal advisors first.
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vilnius@primus.legal

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

kad ši informacija yra bendro pobūdžio ir gali kisti,

atsižvelgiant į konkrečią situaciją, todėl

prieš pritaikant praktikoje, rekomenduotina

pasikonsultuoti su savo teisiniu patarėju.
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