
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS (UAB) STEIGIMAS

KIEK?

KOKIA ATSAKOMYBĖ?
Ribota civilinė atsakomybė. Steigėjai už

prisiimtus įsipareigojimus atsako tik

investuotu turtu.

Fizinis asmuo ir/arba juridinis asmuo

1 ir daugiau asmuo

 stebėtojų taryba (3-15 narių)
 valdyba (minimaliai 3 nariai)

PRIVALOMI
visuotinis akcininkų
susirinkimas
bendrovės vadovas
(dirba pagal darbo
sutartį)

NEPRIVALOMI

STEIGĖJAI VALDYMO, PRIEŽIŪROS ORGANAI

KAS?

2.5002.500 EUR

MINIMALUS ĮSTATINIS
KAPITALAS

PRADINĖ INVESTICIJA

vyr. buhalteris (buhalteris), arba
pagal sutartį apskaitos paslaugas
teikianti įmonė, arba
apskaitos paslaugas savarankiškai
teikiantis asmuo.

BUHALTERIS

UAB APSKAITĄ TVARKO

FINANSINĖS ATASKAITOS

VISUOTINIS AKCININKŲ
SUSIRINKIMAS

VĮ  REGISTRŲ CENTRAS
Įvyksta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo

finansinių metų pabaigos.

Tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Paskirsto paskirstytinąjį bendrovės pelną

(nuostolius).
Per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų

susirinkimo finansinių ataskaitų

rinkinys pateikiamas VĮ Registrų Centras.

FINANSINIŲ METŲ PABAIGA

Finansiniai metai dažniausiai yra kalendoriniai

metai, tačiau gali būti ir kitas 12 mėnesių laikotarpis.

Jis nurodomas steigimo dokumentuose.

vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ≤10, ir
mokestinio laikotarpio pajamos ≤300.000 Eur, ir
atitinkamos kitų vienetų kontrolės sąlygos:

atitinka visas 5 % tarifo atveju
taikomas sąlygas, ir
yra pirmas mokestinis
laikotarpis, ir
akcininkai yra fiziniai asmenys, ir
veikla vykdoma ir nėra
struktūrinių pokyčių 3 vienas po
kito einančius mokestinius
laikotarpius.

akcininkas paskutinę mokestinio laikotarpio
dieną valdantis daugiau kaip 50 % akcijų nėra IĮ
savininkas arba jo šeimos narys, ir
 akcininkas paskutinę mokestinio laikotarpio
dieną valdantis daugiau kaip 50 % akcijų, nevaldo
kito vieneto daugiau kaip 50 % akcijų, ir
keli akcininkai paskutinę mokestinio laikotarpio
dieną, valdantys daugiau kaip 50 % akcijų,
nevaldo daugiau kaip 50 % akcijų  kituose
vienetuose.

Nuo 2019 m.  - mažesnis tarifas bus netaikomas

aukščiau nurodytiems susijusiems asmenims tik tuo

atveju, jei jų bendras vidutinis sąrašinis darbuotojų

skaičius viršys 10 žmonių ir bendros mokestinio

laikotarpio pajamos viršys 300.000 Eur.

Sąlygos:
Sąlygos:

PELNO MOKESTIS

TARIFAI

STANDARTINIS TARIFAS

0 %5 %

15 %

AKCININKAI  - FIZINIAI  ASMENYSMAŽOMS ĮMONĖMS

15 %15 %
Mokant dividendus

akcininkams,

taikomas tarifas

Juridiniam asmeniui mokami

dividendai neapmokestinami, jei:

DALYVAVIMODALYVAVIMO
IŠIMTISIŠIMTIS

≥ 12 mėn. be pertraukų valdoma
≥ 10 % akcijų; 
mokant užsienio vienetui - jis
nėra  įregistruotas tikslinėje
teritorijoje.

DIVIDENDAI

Priimamas
sprendimas steigti

"UAB"

NORIU "UAB"

Pasirinktame banke
atidaroma kaupiamoji banko

sąskaita

KAUPIAMOJ I  BANKO SĄSKAITA

Parengiami steigimo

dokumentai 

DOKUMENTAIĮSTATINIS KAPITALAS 
Įstatinis kapitalas
pervedamas į

kaupiamąją sąskaitą
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PAV ADINIMAS
Sugalvojamas "UAB" 

pavadinimas ir

įtraukiamas į registrą

PATALPOS
Pasirenkamos

buveinės
patalpos

Dokumentų derinimas/

tvirtinimas pas notarą (jei

steigimas vyksta elektroniniu

būdu - naudojant pavyzdines

formas - notaro nereikia)

NOTARASJ AR FORMOS

Formų Juridiniam
asmenų registrui

užpildymas

Jūsų "UAB" per 3 d.d.
dienas įregistruota (jei

steigėte elektroniškai - per
1 d.d.). Galite startuoti!

V ALIO!
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PATV IRTINIMAS
Gaunamas banko
patvirtinimas apie

apmokėtą įstatinį kapitalą

Vadovas apsilanko banke ir
pakeičia kaupiamąją banko
sąskaita į atsiskaitomąją,

suteikia įgaliojimus
buhalteriui atlikti pavedimus

BANKO SĄSKAITA
Jei tikslinga,

užsiregistruojama PVM
mokėtoju

PV M
Įdarbinamas buhalteris arba

pasirašoma sutartis su
buhalterines paslaugas teikiančia
įmone ar savarankiškai dirbančiu

asmeniu.

BUHALTERIS

Pasidomėkite Jūsų
verslui taikomais
darbų saugos
reikalavimais

DARBŲ SAUGA

Turite klausimų? Visada esame
pasirengę pagelbėti.

Skambinkite:+37067791849,
arba rašykite:

info@mtaadvisers.lt

KLAUSIMAI

Visa MTA Advisers komanda
linki Jums sėkmės darbuose!

SĖKMĖS!
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STEIGIMO PROCESAS

V Į  REGISTRŲ CENTRAS
Dokumentų pateikimas ir
registravimo mokesčio
sumokėjimas VĮ Registrų

Centrui.

ĮMONĖS V ADOV AS

Pasirašoma darbo
sutartis  su fiziniu

asmeniu, kuris bus įmonės
vadovas. Teikiamas
pranešimas Sodrai 
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MŪSŲ KONTAKTAIMŪSŲ KONTAKTAI

 info@mtaadvisers.lt

www.mtaadvisers.lt

+370 677 91849MTA Advisers, MB

Įm. kodas: 304892101

Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius

Park Town verslo centras

Atmintinėje pateikta bendro  pobūdžio  informacija, kuri neatstoja individualios konsultacijos. MB „MTA Advisers“  jokiu  būdu  neatsako  už bet

kokį šios informacijos pritaikymą ir iš to  kylančias pasekmes. 

Visos teisės saugomos © 2018  MB „MTA Advisers“. Be MB „MTA Advisers“  išankstinio  leidimo  griežtai draudžiama šį dokumentą kopijuoti ar

platinti.
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