Projektas

PRIEMONIŲ FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIAUS PLĖTRAI LIETUVOJE SKATINTI PLANAS
Įgyvendinant Priemonių finansinių technologijų sektoriaus plėtrai Lietuvoje skatinti plane numatytas priemones, bus stebimi ir vertinami
penki rodikliai1:
Rodiklis
Rodiklio reikšmė 2018 m. pabaigoje
Siektina rodiklio reikšmė 2019 m. pabaigoje
Finansinių technologijų (FINTECH)
Rodiklio bazinė reikšmė bus žinoma
15 proc. augimas
įmonių skaičius
parengus Lietuvos 2018 metų finansinių
technologijų ataskaitą anglų kalba.
FINTECH sektoriuje sukurtų darbo vietų Rodiklio bazinė reikšmė bus žinoma
15 proc. augimas
parengus
Lietuvos
2018
metų
finansinių
skaičius
technologijų ataskaitą anglų kalba.
FINTECH įmonių pajamos
Rodiklio bazinė reikšmė bus gauta iš
25 proc. augimas
Lietuvos statistikos departamento.
Įtraukimas į vieną iš svarbiausių
Lietuva (Vilnius) nėra įtraukta į reikšmingus Lietuva (Vilnius) įtraukta bent į vieną reikšmingą tarptautinį
tarptautinių finansinių centrų reitingų2
tarptautinius finansinių centrų reitingus.
finansinių centrų reitingą.
3
Reikšmingų FINTECH įmonių ,
–
Bent dvi įmonės
perkėlusių veiklos dalį į Lietuvą, skaičius
Rodiklių reikšmių stebėseną užtikrins VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“ ir Lietuvos statistikos departamentas.

1 Rodikliai gali būti tikslinami.
2
Pagal VšĮ „GO Vilnius“ parengtą svarbiausių tarptautinių finansinių centrų reitingų sąrašą.
3
Pagal VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengtą reikšmingų įmonių sąrašą.
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Priemonių, skirtų FINTECH sektoriaus plėtrai Lietuvoje skatinti, sąrašas:
Uždaviniai
1. Sutelkti
institucijų
veiksmus, siekiant
plėtoti FINTECH
įmonėms palankią
aplinką

Priemonės

Įgyvendinimo
terminai
1.1. Išnaudoti Darbo grupės finansinių technologijų industrijai Lietuvoje Nuolat
plėtoti ir Mokėjimų tarybos veiklą, siekiant užtikrinti sklandų FINTECH
įmonių asociacijų, komercinių bankų atstovų, finansų rinkas išmanančių
teisininkų, Lietuvos banko, Finansų ministerijos, VšĮ „Investuok Lietuvoje“
ekspertų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą įgyvendinant teisinį
reguliavimą, skatinantį FINTECH sektoriaus plėtrą.
1.2. Priimti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 2019 m. I ketv.
prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektą, kuriuo siekiama numatyti galimybę finansų įstaigoms ir kitiems
įpareigotiems subjektams naudoti Europos ekonominės erdvės valstybėje
išduotą vairuotojo pažymėjimą ir jame esančius duomenis nustatant kliento
tapatybę pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.
1.3. Išanalizuoti ir įvertinti galimybes nustatyti naujas kliento (Lietuvos 2019 m. II ketv.
Respublikos rezidento ir nerezidento) tapatybės nustatymo priemones,
leidžiant panaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis,
biometrinius duomenis, asmens dokumento laikmenoje esančius duomenis,
kuriamo Užsieniečių registro duomenis.
1.4. Tobulinti esamus klientų tapatybės nustatymo būdus ir jiems keliamus 2019 m. II ketv.
reikalavimus, skatinant naujų technologijų pritaikymą ir užtikrinant, kad
atsakingos institucijos dalytųsi gerąja praktika ir teiktų rekomendacijas dėl
techninių sprendimų pasirinkimo ir įgyvendinimo.
1.5. Įvertinti susitarimo sudarymo tikslingumą, suderinti sąlygas ir pasirašyti 2019 m. I ketv.
tarpinstitucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo valdant galimas inovacijų
finansinių paslaugų sektoriuje plėtros rizikas.

Atsakingi vykdytojai
Lietuvos bankas, Finansų
ministerija

Finansų ministerija, Lietuvos
bankas, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos, Vidaus
reikalų ministerija
Finansų ministerija, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos bankas, Mokėjimų
taryba, VĮ Registrų centras
Finansų ministerija, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos bankas, Mokėjimų
taryba, VĮ Registrų centras
Finansų ministerija, Vidaus
reikalų
ministerija,
Krašto
apsaugos ministerija, Lietuvos
bankas, Policijos departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos,
Valstybės
saugumo
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1.6. Išanalizuoti galimybes optimizuoti kliento pažinimo procesą.
1.7. Išanalizuoti momentinių mokėjimų galimybes ir jų pritaikymo būdus
praktikoje, nustatyti trūkstamus standartizavimo elementus, parengti
rekomendacijas verslui ir viešajam sektoriui.
1.8. Į VšĮ „Versli Lietuva“ administruojamą mentorių tinklą įtraukti
FINTECH srities mentorius.
1.9. Užtikrinti nuolatinį priemonių, skirtų reguliavimo ir priežiūros aplinkai
tobulinti, diegimą ir panaikinti perteklines inovatyvių verslo modelių įėjimo į
rinką ir veikimo joje kliūtis.

2019 m. II ketv.
2019 m. II ketv.

departamentas,
Specialiųjų
tyrimų
tarnyba,
Finansinių
nusikaltimų tyrimų tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos
Mokėjimų taryba
Mokėjimų taryba

2019 m. I pusm.

VšĮ „Versli Lietuva“

Nuolat

Finansų ministerija, Vidaus
reikalų
ministerija,
Ūkio
ministerija,
Teisingumo
ministerija
Finansų ministerija, Lietuvos
bankas
Švietimo ir mokslo ministerija,
Finansų ministerija, Lietuvos
bankas
Finansų ministerija, Lietuvos
bankas, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos
Finansų ministerija, Lietuvos
bankas

1.10. Išanalizuoti galimybes ir tikslingumą sukurti gyventojų asmeninės
2019 m. I ketv.
taupymo sąskaitos teisinį reguliavimą.
1.11. Sukurti Visuomenės finansinio švietimo 2017–2021 metų plano valdymo 2019 m. I ketv.
modelį ir jį įgyvendinti.
1.12. Parengti teisės akto, reglamentuojančio virtualiųjų valiutų keityklų
operatorių veiklą pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo prevencijos
aspektais, projektą.

2019 m. I ketv.

1.13. Parengti teisės aktų, kurie leistų teikti paskolas juridiniams asmenims
naudojantis tarpusavio skolinimo platformos operatorių paslaugomis,
projektus.
1.14. Įvertinti galimybes supaprastinti juridinio asmens tapatybės nustatymą,
kai tapatybė nustatoma klientui dalyvaujant fiziškai.

2019 m. I ketv.

1.15. Įvertinti galimybę peržiūrėti teisinę bazę, siekiant užtikrinti elektroninių
pinigų turėtojų lėšų, perduotų elektroninių pinigų įstaigai, saugumą, kai

Finansų ministerija, Lietuvos
bankas, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos
2019 m. III ketv. Finansų ministerija, Lietuvos
bankas
2019 m. II ketv.
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kredito įstaiga tampa nemoki.
1.16. Įvertinti galimybes išplėsti atvejus, kada galima taikyti supaprastintą
kliento tapatybės nustatymą (nustatyti mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų
finansavimo riziką), pavyzdžiui, padidinant bendrai per kalendorinius metus
įvykdytų operacijų vertės ribą nuo 1 000 iki 3 000 eurų, suteikiant galimybę
kliento tapatybės duomenis patikrinti naudojant mažiau patikimus
dokumentus, ar kitus atvejus, remiantis Europos priežiūros institucijų
priimtomis Gairėmis pagal Direktyvos (ES) 2015/849 17 straipsnį ir 18
straipsnio 4 dalį dėl supaprastinto ir sustiprinto deramo klientų tikrinimo ir dėl
veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su
atskirais verslo santykiais ir pavieniais sandoriais susijusią pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo riziką.
1.17. Įvertinti galimybę peržiūrėti teisinę bazę dėl pridėtinės vertės mokesčio
netaikymo finansinėms paslaugoms, kai dalis veiklos funkcijų perduodama
trečiosioms šalims.
1.18. Įvertinti galimybes pakeisti kliento tapatybės nustatymo proceso
techninius reikalavimus, numatant, kad galimas ir netiesioginis pateikiamo
tapatybės dokumento nuotraukos perdavimas.
2. Populiarinti
Lietuvos
jurisdikciją
tikslinėse rinkose
ir sudaryti užsienio
įmonių veikimo
sąlygas

2019 m. II ketv.

2019 m. III ketv. Finansų ministerija, Valstybinė
mokesčių inspekcija
2019 m. I ketv.

2.1. Siūlyti Lietuvos bankui plėsti bendradarbiavimą su kitomis priežiūros Nuolat
institucijomis tikslinėse rinkose, pasirašant su jomis memorandumus.
2.2. Skatinti tarptautinių FINTECH renginių organizavimą Lietuvoje.
Nuolat
2.3. Parengti komunikacijos planą, kuriame būtų numatytos priemonės, 2019 m. I ketv.
siekiant įtraukimo į tarptautinių reitingų agentūrų sudaromus finansinius
reitingus (atsižvelgiant į pinigų plovimo atvejų Estijoje ir Latvijoje kontekstą).
2.4. Sukurti FINTECH ir Lietuvos jurisdikciją pristatančio stendo dizainą.
2019 m. I ketv.
2.5. Užtikrinti su FINTECH susijusių naujienų srauto viešinimą.

Finansų ministerija, Lietuvos
bankas,
Vidaus
reikalų
ministerija
(Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos)

Nuolat

Finansų ministerija, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos bankas
Lietuvos
bankas,
Užsienio
reikalų ministerija
VšĮ „Investuok Lietuvoje“,
Užsienio reikalų ministerija, VšĮ
„GO Vilnius“
VšĮ „GO Vilnius“, Finansų
ministerija, Lietuvos bankas
VšĮ „Investuok Lietuvoje“,
Lietuvos
bankas,
Finansų
ministerija
VšĮ „Investuok Lietuvoje“,
Lietuvos
bankas,
Finansų
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3. Didinti
FINTECH
žinomumą ir
naudojimą

2.6. Pasiūlyti Lietuvos bankui „Newcomer“ programą plėsti į tikslines
užsienio rinkas.
2.7. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengto sąrašo pagrindu koordinuoti užsienio
investuotojams svarbios informacijos prieinamumą (teisės aktai, įmonės
registracijos reikalavimai, leidimų ir licencijų gavimas) ir susirašinėjimą
užsienio kalba.
2.8. Įvertinti galimybę įmonę steigiant elektroniniu būdu reikalingus
dokumentus pateikti užsienio (anglų) kalba.
2.9. Įkurti komitetą dėl 16 + 1 formato valstybių FINTECH koordinavimo
centro įsteigimo ir aukšto lygio FINTECH konferencijos organizavimo 2019
metais.
2.10. Nustatyti užsienyje veikiančias FINTECH įmones, kurių veiklos
pritraukimas į Lietuvą laikytinas prioritetiniu, ir suformuoti šių įmonių
pritraukimui reikalingus pasiūlymus.
2.11. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei sudaryti memorandumus su
užsienio miestų savivaldos institucijomis siekiant skatinti bendradarbiavimą
FINTECH srityje.
3.1. Užtikrinti, kad, planuojant ir derinant informacinių technologijų projektus,
atskirai būtų įvertintos decentralizuotos blokų grandinės (angl. blockchain)
įgyvendinimo galimybės viešajame sektoriuje.

Nuolat
2019 m. II ketv.

ministerija, VšĮ „GO Vilnius“
Lietuvos
bankas,
Užsienio
reikalų ministerija
Vyriausybės kanceliarija

2019 m. IV VĮ Registrų centras, Teisingumo
ketv.
ministerija
2019 m. I ketv.
Finansų ministerija, Vyriausybės
kanceliarija, Užsienio reikalų
ministerija
2019 m. I ketv.
VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Ūkio
ministerija, Finansų ministerija,
Lietuvos bankas
Nuolat
VšĮ „GO Vilnius“

Nuolat

3.2. Inicijuoti ir įgyvendinti FINTECH LT projektą:
2021 m. I ketv.
3.2.1 2019 ir 2020 metais organizuoti tarptautines FINTECH inovacijų
konferencijas Lietuvoje;
3.2.2. organizuoti renginius užsienyje FINTECH inovacijų tema;
3.2.3. organizuoti užsienio žiniasklaidos vizitus Lietuvoje, užsakomuosius
straipsnius užsienio žiniasklaidos priemonėse, vaizdo klipų ar laidų rengimą,
jų platinimo paslaugos užsakymą bei vykdyti kitas komunikacijos priemones,
skirtas finansinėms inovacijoms populiarinti;
3.2.4. organizuoti renginių finansinių inovacijų Lietuvoje tema ciklą ir

Ūkio ministerija, Informacinės
visuomenės plėtros komitetas
prie Ūkio ministerijos, VĮ
Registrų
centras,
Finansų
ministerija, Lietuvos bankas
Ūkio
ministerija,
Mokslo,
inovacijų
ir
technologijų
agentūra,
Užsienio
reikalų
ministerija, konsultuojantis su
Lietuvos banku
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užsakomųjų straipsnių žiniasklaidoje parengimą ir spausdinimą bei vykdyti
kitas komunikacijos priemones, skirtas finansinėms inovacijoms populiarinti;
3.2.5. organizuoti inovacijų konsultacijų teikimą FINTECH įmonėms.

4. Užtikrinti
kapitalo pasiūlą
įmonėms
kiekviename jų
plėtros etape
5. Užtikrinti
tinkamos darbo
jėgos rengimą
Lietuvoje
6. Skatinti
Lietuvoje
įsikūrusių
FINTECH
sektoriaus įmonių
paslaugų ir
produktų eksportą į
užsienio rinkas

3.3. Suformuoti naujos aplinkos, skirtos atsiskaityti negrynaisiais pinigais
ugdymo įstaigose, kaip alternatyvos gryniesiems pinigams, pagrindinius
elementus.
3.4 Siūlyti Lietuvos bankui parengti atvirosios bankininkystės principo
taikymo Lietuvoje pasiūlymus.
4.1. Plėsti galimybes smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasinaudoti
priemone „Sutelktinės paskolos „Avietė“.
4.2. Išnagrinėti galimybes sustiprinti FINTECH įmonių galimybes gauti
rizikos kapitalo investicijas Lietuvoje.

2019 m. I ketv.

Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos bankas

2019 m. III ketv. Lietuvos
bankas,
Finansų
ministerija
2019 m. I ketv.
UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“
2019 m. I ketv.
UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“, Ūkio ministerija

5.1. Parengti konsoliduotą informaciją apie Lietuvos aukštosiose mokyklose 2019 m. I ketv.
prieinamas studijų programas, kurios suteikia FINTECH sričiai reikalingų
kompetencijų, ir išplatinti ją visoms Lietuvos gimnazijoms.
5.2. Įvertinti galimybes skirti paramą FINTECH srities moksliniams tyrimams 2019 m. II ketv.
ir eksperimentinei plėtrai.
6.1. Nustatyti eksportu ar plėtra į užsienio rinkas suinteresuotų FINTECH
2019 m. I ketv.
įmonių interesų kategorijas ir reikalingos pagalbos priemones.
6.2. Parengti eksporto rinkų ir potencialių 2019 ir 2020 metų renginių, kurie 2019 m. I ketv.
svarbūs FINTECH įmonėms, sąrašus.
6.3. Su asocijuotais sektoriaus atstovais parengti FINTECH įmonių 2019 m. I ketv.
dalyvavimo užsienio renginiuose koncepciją.
6.4. Parengti 2019 ir 2020 metų renginių užsienyje, kuriuose su 2019 m. I ketv.
bendradarbiaujančiomis institucijomis planuoja dalyvauti FINTECH įmonės,
sąrašą.

Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
VšĮ „Versli Lietuva“, Ūkio
ministerija, Užsienio reikalų
ministerija
VšĮ „Versli Lietuva“, Ūkio
ministerija, Užsienio reikalų
ministerija
VšĮ „Versli Lietuva“, Ūkio
ministerija
VšĮ „Versli Lietuva“, Finansų
ministerija, Lietuvos bankas, VšĮ
„Investuok Lietuvoje“, Ūkio
ministerija, Užsienio reikalų
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ministerija
6.5. Išnagrinėti galimybes sukurti finansinės pagalbos priemonę, kuri, taikant 2019 m. III ketv. Finansų ministerija, Ūkio
tarpininkų paslaugų išlaidų bendrąjį finansavimą, paskatintų Lietuvos
ministerija
FINTECH įmones vykdyti vertybinių popierių požymių turinčių virtualiosios
valiutos siūlymą (STO) ir pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

_____________________________

