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INFORMACIJA DĖL TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA TUI-01 (KETVIRTINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005
TYRIMO PAGRINDAS dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio

investicijų Bendrijos statistikos (OL 2005 L 35, p. 23), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/505
(OL 2019 L 85, p. 1).
2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų
balanso statistikos kokybės kriterijų ir kokybės ataskaitų (OL 2008 L 283, p. 3), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 1227/2010 (OL 2010 L 336, p. 15).
Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl statistinės
informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą
ir tarptautinių investicijų balansą, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“.
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti statistinius duomenis, reikalingus mokėjimų ir
TIKSLAS, RŪŠIS IR tarptautinių investicijų balansams sudaryti, pateikti vartotojams statistinę informaciją
APIMTIS
apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas

užsienyje pagal šalis, ekonominės veiklos rūšis.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
Statistinę ataskaitą pildo įmonės, kuriose 10 ar daugiau procentų balso teisių turi
nerezidentai (pildo I skyrių), ir (arba) įmonės, turinčios 10 ar daugiau procentų
nerezidentų įmonės balso teisių užsienyje (pildo II skyrių); bendrovės, užsienio
įmonių filialai ir viešosios įstaigos; užsienio bankų skyriai, neįtraukti į pinigų finansų
institucijų sąrašą.
STATISTINĖS
90 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus informaciniame pranešime;
INFORMACIJOS
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PATEIKIMO PAREIGA teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,

įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius
duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai
fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis,
tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos
galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos
teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS
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PAAIŠKINIMAI TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ STATISTINEI
ATASKAITAI TUI-01 (KETVIRTINEI) PILDYTI
1. Nerezidentas – fizinis ar juridinis asmuo, kurio ekonominiai interesai yra už Lietuvos ekonominės
erdvės ribų ir kurio vykdoma ekonominė veikla Lietuvoje nėra ilgalaikė (trunka trumpiau nei vienus metus).
Nerezidentas nuolat gyvena ir veikia užsienyje, o Lietuvoje gyvena ir veikia ne ilgiau kaip vienus metus.
Ilgiau nei vienus metus Lietuvoje gyvenantis ir veikiantis nerezidentas tampa rezidentu.
2. Tiesiogine užsienio investicija laikoma tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai
ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo
įmonės. 10 procentų balso teisių pripažįstama žemutine riba, nuo kurios tiesioginis užsienio investuotojas
turi galimybę dalyvauti valdant tiesioginio investavimo įmonę. Tiesioginėms užsienio investicijoms
priskiriamas ne tik pirminis kapitalo investavimas, bet ir visi vėlesni ekonominiai sandoriai tarp investuotojo
ir tiesioginio investavimo įmonės.
3. Tiesioginio investavimo įmonė (TIĮ) – įmonė, kurioje 10 arba daugiau procentų balso teisių turi
užsienio investuotojas; tiesioginis investuotojas (TI) – užsienio investuotojas, kuris kontroliuoja ar daro
įtaką tokios įmonės veiklai. Sandoriai tarp užsienio tiesioginio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės,
esančios Lietuvoje (kurioje užsienio investuotojas įgyja arba turi 10 ir daugiau procentų balso teisių) (pildomas
Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (ketvirtinės) (toliau – ataskaitos) I skyrius), o
tarp Lietuvos tiesioginio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės, esančios užsienyje (kurioje Lietuvos
investuotojas įgyja arba turi 10 ir daugiau procentų balso teisių) (pildomas ataskaitos II skyrius).
4. Susietoms įmonėms (SI) priskiriamos įmonės, esančios toje pačioje arba skirtingose šalyse, kurios
nėra tiesioginės investuotojos viena kitos atžvilgiu, t. y. viena kitoje neturi 10 ar daugiau procentų balso
teisių, bet yra kontroliuojamos to paties investuotojo tiesioginių investicijų grandinėje:
4.1. Sandoriai tarp tiesioginio investavimo įmonės ir skirtingose užsienio šalyse esančių susietų
įmonių – sandoriai tarp Lietuvos tiesioginio investavimo įmonės ir kitų užsienio įmonių, kurios priklauso
tam pačiam užsienio investuotojui, bet kurios nėra tiesioginės investuotojos viena kitos atžvilgiu. Pvz., Jūsų
įmonė ir Estijos įmonė priklauso tam pačiam užsienio investuotojui (kiekvienoje jų užsienio investuotojas
turi 10 ir daugiau procentų balso teisių), bet nei Jūsų įmonė, nei Estijos įmonė neturi viena kitos akcijų arba
turi jų mažiau kaip 10 procentų. Jeigu Jūsų įmonė per ataskaitinį laikotarpį turėjo sandorių su šia Estijos įmone
(pirko jos ar pardavė savo išleistus skolos vertybinius popierius ir kt.), šie sandoriai ataskaitoje apskaitomi
(parodomi) kaip sandoriai tarp susietų įmonių (pildomas ataskaitos I skyrius).
4.2. Sandoriai tarp Lietuvoje ir užsienyje esančių susietų įmonių. Pvz., Jūsų įmonei (pagrindiniam
investuotojui) priklauso įmonė Lietuvoje ir įmonė Latvijoje, bet šios įmonės nėra tiesioginės investuotojos
viena kitos atžvilgiu. Taigi sandoriai tarp Latvijos įmonės ir Jūsų įmonei priklausančios įmonės Lietuvoje
taip pat apskaitomi (parodomi) kaip sandoriai tarp susietų įmonių (pildomas ataskaitos II skyrius).
5. Ataskaitoje tiesioginės užsienio investicijos yra suskirstytos pagal kryptį:
5.1. Ataskaitos I skyriuje apskaitomos tiesioginės užsienio investicijos Jūsų įmonėje: pirmasis
skirsnis – finansiniai įsipareigojimai nerezidentams (pildomos 0010, 0020 ir 1000–1370 eil.), antrasis
skirsnis – finansiniai reikalavimai nerezidentams (pildomos 2000–2370 eil.).
5.2. Ataskaitos II skyriuje apskaitomos Jūsų įmonės tiesioginės investicijos užsienyje: pirmasis
skirsnis – finansiniai reikalavimai nerezidentams (pildomos 0030–0080, 3000–3370 eil.), antrasis
skirsnis – finansiniai įsipareigojimai nerezidentams (pildomos 4000–4370 eil.).
6. Ataskaitos rodikliai pagal šalis investuotojas privalo turėti tiesioginio investuotojo (TI),
tiesioginio investavimo įmonės (TIĮ) arba susietos įmonės (SI) požymį, t. y. nurodžius šalies kodą, reikia
pažymėti, kad tai yra TI, TIĮ arba SI. Jei TI, TIĮ ir SI yra tos pačios šalies, pildomos dvi atskiros skiltys. Pvz.,
vienoje skiltyje DE (Vokietija) TI arba TIĮ, kitoje skiltyje – DE (Vokietija) SI.
7. Ataskaitoje apskaityti sandoriai tarp Jūsų įmonės ir susietų užsienio įmonių neturi būti apskaityti
(neturi dubliuotis) įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinėje ataskaitoje
F-06 (ketvirtinėje), kurios statistinis formuliaras tvirtinamas Lietuvos statistikos departamento generalinio
direktoriaus įsakymu.
8. Nuosavas kapitalas (1000–1050, 2000–2050 eil.). Nuosavo kapitalo dalis priklauso nuo
nerezidentų dalies įmonės įstatiniame (apmokėtame) kapitale. Jei įmonė turi kelis tiesioginius užsienio
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investuotojus (daugiau nei 10 procentų balso teisių), ataskaitoje atskirai nurodoma kiekvieno investuotojo
nuosavo kapitalo dalis (atsižvelgiant į turimą įmonės įstatinio (apmokėto) kapitalo dalį).
9. Uždirbtas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (1030, 2030 eil.) – tiesioginiam užsienio
investuotojui priklausantis pelnas (nuostoliai), kuris buvo nepaskirstytas dividendų forma ir liko įmonėje.
Pelnas (nuostoliai) nurodomas, kai jis buvo gautas (nuostoliai patirti), t. y. grynasis ketvirčio pelnas
(nuostoliai). Čia neturi atsispindėti papildomas pelnas (nuostoliai), atsiradęs dėl turto kainos pokyčių,
nevykdant su turtu jokių ūkinių finansinių operacijų. Pvz., pelnas (nuostoliai), atsiradęs dėl turto
perkainojimo, įrašomas 1040, 2040 eilutėse „Kiti pokyčiai – iš viso“ ir 1042, 2042 eilutėse „Koregavimas
dėl perkainojimo“.
10. Paskelbti (mokėtini ar gautini) dividendai už akcijas – apskaičiuota mokėtinų arba gautinų
dividendų suma. Jei Jūsų įmonė paskelbė dividendus, ataskaitoje nurodoma dividendų dalis, tenkanti
tiesioginiam investuotojui. Dividendai ataskaitoje nurodomi tik tą ketvirtį, kai buvo paskelbti (1031,
2031 eil.). Jeigu per ataskaitinį ketvirtį buvo paskelbti dividendai, tačiau neišmokėti, reikia užpildyti
„Paskelbti (mokėtini ar gautini) dividendai už akcijas“ (1031, 2031 eil.) ir „Kiti finansiniai įsipareigojimai
arba reikalavimai nerezidentams“ „Likutis ketvirčio pabaigoje“ (1310, 2310 eil.).
11. Kiti pokyčiai – iš viso (1040, 1090, 1140, 2040, 2090, 2140 eil.). Koregavimas dėl valiutos
santykio (1041, 1091, 1141, 2041, 2091, 2141 eil.) apima visus likučių pokyčius, atsirandančius dėl valiutos
santykio svyravimų poveikio turtui ir įsipareigojimams. Skaičiavimams naudojamas oficialus ataskaitinio
laikotarpio paskutinės dienos valiutos santykis. Koregavimas dėl perkainojimo (1042, 1092, 1142, 2042,
2092, 2142 eil.) – tai turto ir įsipareigojimų perkainojimas dėl kainos pokyčių. Perklasifikavimas ir kitoks
koregavimas (1043, 1093, 1143, 2043, 2093, 2143 eil.) atsiranda dėl turto ir įsipareigojimų klasifikavimo
pokyčių, klaidų ir netikslumų atitaisymų.
12. Skolos vertybiniai popieriai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai) (obligacijos, vekseliai, komerciniai
popieriai ir pan.) (1060–1150, 2060–2150 eil.) – tiesioginio investuotojo ir susietų įmonių skolos vertybiniai
popieriai, įsigyti arba parduoti tiesioginiam investuotojui arba susietai užsienio įmonei.
13. Įsipareigojimai ar reikalavimai nerezidentams už prekes ir paslaugas (1260–1280, 2260–
2280 eil.) – finansiniai įsipareigojimai ar reikalavimai tiesioginiam investuotojui ir susietoms įmonėms,
atsiradę nesutapus prekių ir paslaugų suteikimo ir apmokėjimo momentui, įskaitomi avansiniai mokėjimai.
14. Kiti finansiniai įsipareigojimai ar reikalavimai (1290–1310, 2290–2310 eil.) – tiesioginio
investuotojo ir susietų įmonių apmokėtas, bet neįregistruotas kapitalas, neišmokėtos tantjemos valdybos
nariams, apskaičiuoti, bet neišmokėti dividendai, kt.
15. Tarptautinė lėšų sujungimo sąskaita (angl. cash-pooling) (1320–1324, 2320–2324 eil.) –
atskiros įmonių grupės susijusių įmonių tarptautinis lėšų sujungimas (pervedimas) į vieną ar kelias sąskaitas.
16. Apskaičiuotos kitos investicijų sąnaudos ar pajamos (1360, 2360 eil.) – tiesioginio
investuotojo ir susietų įmonių apskaičiuoti dividendai už privilegijuotas akcijas, kurios nesuteikia teisių į
turtą, likviduojant įmonę, palūkanos už prekių ir paslaugų įsiskolinimą ar reikalavimą.
17. Apskaičiuotos palūkanos už tarptautinę lėšų sujungimo sąskaitą (angl. interest on cash
pooling) (1370, 2370 eil.) – apskaičiuotos per ataskaitinį laikotarpį gautinos ar mokėtinos palūkanos.
18. Susijungimas (susiliejimas) – sandoris, kurio metu rinkoje iš kelių įmonių lieka viena įmonė
arba sukuriama visiškai nauja įmonė, o buvusios įmonės likviduojamos.
19. Įsigijimas – sandoris, kurio metu įsigyjančioji pusė perima perkamosios įmonės turtą ir
įsipareigojimus. Nupirktoji įmonė tampa įsigyjančiosios įmonės dukterine įmone arba filialu.
20. Finansų restruktūrizavimas apima nuostolių dengimą akcininko suteikta paskola ar įnašais.
21. „Plyno lauko“ investavimas – naujo ūkinio komercinio vieneto sukūrimas, pastatymas ir
paleidimas veikti tokioje teritorijoje, kurioje iki tol nebuvo vykdoma jokia veikla ir nebuvo sukurta
infrastruktūra.

