
 

 
 

Kliento anketų pildymo atmintinė 
 

  

Pirmieji žingsniai: 

1. Paprašykite Kliento pateikti savo asmens tapatybės dokumentą. Padarykite jo kopiją. 
2. Atspausdinkite Klientui žemiau nurodytą (-as) anketą (-as)  ir paprašykite jo/jos ją (-as) užpildyti ir pasirašyti.  
3. Patikrinkite ar Klientas tinkamai užpildė anketą (-as). Jeigu ne, paprašykite jo/jos pakoreguoti/papildyti anketą (-as). (!) Netinkamai ir (ar) nepilnai užpildyta anketa negali 

būti priimta. 
4. Suveskite Kliento pateiktus duomenis į T24. Pastaba: pereinamuoju laikotarpiu į T24 bus galima įvesti tik dalį anketų duomenų.  
5. Kliento užpildytą (-as) anketą (-as) pridėkite prie dokumentų, kurie siunčiami į archyvą. 

 

Fizinių asmenų anketos:1 

1. Klientas privalo užpildyti šią (-ias) anketą (-as): 2. Papildomai klientas privalo užpildyti (3) stulpelyje 

nurodytas anketas, jeigu jis/ji (1) stulpelyje nurodytoje 
anketoje teigiamai atsakė į žemiau nurodytus klausimus:   
 

3. Papildomos anketos: 

1.1. Kliento anketa (F): anketa<< 
 

2.1. (5.2 klausimas). Jeigu Klientas nurodė, kad jis yra JAV 
rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais, paprašykite užpildyti 
šią formą: 

3.1. W-9 forma: anketa<< 

2.2. (5.2 klausimas). Jeigu Klientas nurodė, kad jis nėra JAV 
rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais, tačiau T24 rodomas 
pranešimas, kad yra požymių rodančių, kad Klientas pateikė 
neteisingą informaciją, paprašykite užpildyti šią formą: 

3.2. W-8BEN forma: anketa<< 

2.3. (7.2 klausimas). Jeigu Klientas atsakė „taip“, paprašykite 
užpildyti šią deklaraciją: 

3.3. Naudos gavėjo deklaracija (F): anketa<< 

2.4. Jeigu T24 rodomas pranešimas, kad yra požymių 
rodančių, kad Klientas pateikė neteisingą informaciją dėl 
mokesčių mokėjimo valstybės, paprašykite užpildyti šį 
patvirtinimą: 

3.4. Patvirtinimas dėl rezidavimo vietos mokesčių 
tikslais (FJ): anketa<< 

2.5. Anketą pildantis asmuo nurodė, kad jis yra įgaliotas 
asmuo. Paprašykite užpildyti šią anketą: 

3.5. Kliento atstovo klausimynas (FJ): anketa<< 

2.6. Jeigu Klientas atlieka grynųjų pinigų operaciją, 
priklausomai nuo atliekamos operacijos dydžio (žr. Grynųjų 
pinigų operacijų atmintinę), paprašykite užpildyti šią anketą: 

3.6. Lėšų kilmės anketa (FJ): anketa<<  

 

                                                           
1 Lentelėje pateikiamos nuorodos tik į anketas lietuvių kalba. Anketas anglų ir rusų kalbomis rasite čia<< 

http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Kliento_anketa_F.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/T24-2-PRIEDAS.-Formos-W-9-pavyzdys.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/T24-3-PRIEDAS.-Formos-W-8BEN-pavyzdys.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Naudos_gavejo_anketa_F.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Patvirtinimas_del_rezidavimo_mokesciu_tikslais_valstybes_FJ.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Kliento_atstovo_anketa_FJ.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Lesu_kilmes_anketa_FJ.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/klientu-anketu-ir-prasymu-formos


Juridinių asmenų anketos:2 

1. Klientas privalo užpildyti šią (-ias) anketą (-as): 2. Papildomai klientas privalo užpildyti (3) stulpelyje 

nurodytas anketas, jeigu jis/ji (1) stulpelyje nurodytoje 
anketoje teigiamai atsakė į žemiau nurodytus klausimus:   
 

3. Papildomos anketos: 

1.1. Kliento anketa (J): anketa<< 
 

2.1. (5.1 klausimas). Jeigu Klientas nurodė, kad jis yra JAV 
rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais, paprašykite užpildyti 
šią formą: 

3.1. W-9 forma: anketa<< 
 

2.2. (5.1 klausimas). Jeigu Klientas nurodė, kad jis nėra JAV 
rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais, tačiau T24 rodomas 
pranešimas, kad yra požymių rodančių, kad Klientas pateikė 
neteisingą informaciją, paprašykite užpildyti šią formą: 

3.2. W8-BEN-E forma: anketa<< 

2.3. (13.1.1 klausimas). Jeigu Klientas atsakė „taip“, 
paprašykite užpildyti šią formą: 

3.3. W8-BEN-E forma: anketa<< 
Arba paprašykite nurodyti GIIN numerį, patvirtinantį, 
kad Klientas laikosi FATCA reikalavimų. 

2.4. (13.4.1 klausimas). Jeigu Klientas atsakė „taip“, 
paprašykite užpildyti šį patvirtinimą: 

3.4. Patvirtinimas dėl juridinio asmens pajamų 
struktūros: anketa<< 

2.5. Jeigu T24 rodomas pranešimas, kad yra požymių 
rodančių, kad Klientas pateikė neteisingą informaciją dėl 
mokesčių mokėjimo valstybės, paprašykite užpildyti šią 
formą: 

3.5. Patvirtinimas dėl rezidavimo vietos mokesčių 
tikslais (FJ): anketa<< 

2.6. Anketą pildantis asmuo nurodė, kad jis yra įgaliotas 
asmuo. Paprašykite užpildyti šią anketą: 

3.6. Kliento atstovo klausimynas (FJ): anketa<< 

2.7. Jeigu Klientas atlieka grynųjų pinigų operaciją, 
priklausomai nuo atliekamos operacijos dydžio (žr. Grynųjų 
pinigų operacijų atmintinę), paprašykite užpildyti šią anketą: 

3.7. Lėšų kilmės anketa (FJ): anketa<<  

1.2. Papildomas kliento klausimynas (J): anketa<< 
 
 

2.8. (4.1.2.1. klausimas). Jeigu Klientas nurodė, kad jis/ji 
pateiks akcininkų struktūrą atskirai (ne anketoje), 
paprašykite: 

3.8. Pateikti laisvos formos grafiškai pavaizduotą 
Kliento akcininkų (iki galutinių naudos gavėjų) 
struktūrą. 

1.3. Naudos gavėjo deklaracija (J): anketa<< 
Pastaba: jeigu Klientas nurodė, kad nėra asmenų, kurie 
turėtų daugiau kaip 25% Kliento akcijų, balsavimo teisių 
ar nuosavybės dalių, tokiu atveju, naudos gavėju yra 
laikomas Kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis 
fizinis asmuo (pvz., direktorius, gen. direktorius).  

  

 

                                                           
2 Lentelėje pateikiamos nuorodos tik į anketas lietuvių kalba. Anketas anglų ir rusų kalbomis rasite čia<< 

http://intranet2/wp-content/uploads/2019/01/Kliento_klausimynas_J_LT.2019.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/T24-2-PRIEDAS.-Formos-W-9-pavyzdys.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/T24-4-PRIEDAS.-Formos-W-8BEN-E-pavyzdys.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/T24-4-PRIEDAS.-Formos-W-8BEN-E-pavyzdys.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Kliento_pajamu_strukturos_patvirtinimas_J.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Patvirtinimas_del_rezidavimo_mokesciu_tikslais_valstybes_FJ.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Kliento_atstovo_anketa_FJ.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Lesu_kilmes_anketa_FJ.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Papildoma_kliento_anketa_J.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/wp-content/uploads/2017/08/Naudos_gavejo_anketa_J.pildomi_laukai.LT_.pdf
http://intranet2/klientu-anketu-ir-prasymu-formos

