LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijai
Kopija
Lietuvos pramonininkų konfederacijai
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
DĖL METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TERMINO ATIDĖJIMO
Susipažinome su Lietuvos pramonininkų konfederacijos 2021 m. kovo 16 d. raštu Nr. S.95,
kuriame prašote atidėti asociacijų metinių ataskaitų, taip pat akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
bendrovių metinių finansinių ataskaitų teikimo terminą dėl COVID-19 pandemijos atsiradusių
apribojimų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalimi, juridinio
asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas ar veiklos ataskaita arba metinė
ataskaita juridinių asmenų registrui pateikiami kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų
patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
terminai nustatyti atitinkamą juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančiuose įstatymuose, ir
dauguma juridinių asmenų ataskaitas už praėjusius metus turi pateikti iki kitų gegužės 31 dienos
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nėra pasisakyta apie balsavimo būdą, todėl
manytina, kad balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis arba raštu yra neribojamas.
Pastebime, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnyje numatyta
galimybė bendrovės akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių
ryšių priemonėmis, taip pat balsuoti raštu.
Atsižvelgdami į tai, kad Covid-19 sukeltas karantinas neleidžia rengti „gyvų“ susitikimų jau
antrus metus iš eilės, į tai, kad nėra užtikrinimo, kiek tokia situacija tęsis ateityje (kad galėtų 300 ar
daugiau asmenų susirinkti uždaroje erdvėje), į tai, kad karantino sąlygomis nuotoliniai susitikimai
tapo įprastu bendravimo/susitikimų rengimo būdu, siūlytume ne ilginti finansinių ataskaitų pateikimo
terminus, bet peržiūrėti galiojantį reglamentavimą, kad būtų sudarytos galimybės visuotinius
susirinkimus rengti ne tik gyvai, bet ir nuotolinėmis priemonėmis. Atkreipiame dėmesį, kad
finansinių ataskaitų kuo ankstesnis parengimas ir pateikimas yra svarbus ne tik finansinių ataskaitų
vartotojams, bet ir patiems subjektams, pvz., norintiems gauti valstybės paramą nukentėjus nuo
karantino. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad finansinės ataskaitos yra tuo aktualesnės, kuo anksčiau
parengtos ir pateiktos finansinių ataskaitų vartotojams sprendimams priimti.
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