LIETUVOS RESPUBLIKOS
EUROPOS EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPIŲ

ĮSTATYMAS
2003 m. gruodžio 22 d. Nr. IX-1939
Vilnius

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis
1. Šis Įstatymas užtikrina Europos Sąjungos Tarybos reglamento dėl Europos
ekonominių interesų grupių (EEIG) (toliau – Reglamentas), nurodyto šio Įstatymo priede,
taikymą.
2. Įstatymas taikomas Europos ekonominių interesų grupėms, kurių buveinė yra
Lietuvos Respublikoje (toliau – grupė).
3. Grupėms mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos teisės normos,
reglamentuojančios tikrosios ūkinės bendrijos narių atsakomybę, nemokumą, likvidavimą,
kiek tai leidžia Reglamentas ir kiek kitaip nenumatyta Reglamente bei šiame Įstatyme.
2 straipsnis. Grupė
1. Grupė yra privatusis juridinis asmuo.
2. Grupė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.
3. Prieš grupės pavadinimą arba po jo turi būti žodžiai „Europos ekonominių
interesų grupė“ arba santrumpa „EEIG“, jeigu šių žodžių ar jų santrumpos nėra pačiame
grupės pavadinime.
4. Grupės narių įnašai yra grupės nuosavybė.
3 straipsnis. Grupės nariai
1. Grupės steigėjas tampa grupės nariu, įregistravus grupę juridinių asmenų
registre.
2. Asmuo, nesantis grupės steigėju, tampa įsteigtos grupės nariu nuo atitinkamo
grupės steigimo sutarties pakeitimo.
3. Be Reglamente nurodytų narystės pasibaigimo pagrindų, grupės nario juridinio
asmens narystė pasibaigia pasibaigus juridiniam asmeniui.

4 straipsnis. Grupės steigimo sutartis
1. Grupės steigimo sutartis yra dokumentas, kuriuo grupė yra steigiama ir
vadovaujasi savo veikloje.
2. Steigiamos grupės steigimo sutartis pateikiama juridinių asmenų registrui kartu
su kitais Reglamente ir Civiliniame kodekse nustatytais dokumentais.
5 straipsnis. Grupės vadovas
1. Grupės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo. Kai grupė steigiama,
grupės vadovu išrinktas arba grupės steigimo sutartyje nurodytas asmuo pradeda eiti
grupės vadovo pareigas nuo grupės įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.
2. Darbo sutartį su išrinktu grupės vadovu grupės vardu pasirašo visi grupės nariai
arba grupės narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
6 straipsnis. Grupės buhalterinė apskaita, finansinė atskaitomybė ir auditas
1. Grupė buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę sudaro Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Jeigu sudaroma grupės metinė finansinė atskaitomybė, ji turi būti patvirtinta
grupės narių susirinkimo ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo grupės finansinių metų
pabaigos. Grupės metinė finansinė atskaitomybė ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jos
patvirtinimo turi būti pateikta juridinių asmenų registrui. Tais atvejais, kai atliekamas
grupės metinės finansinės atskaitomybės auditas, jį atlieka grupės narių susirinkimo
išrinkta audito įmonė. Auditoriaus išvada kartu su grupės metine finansine atskaitomybe
pateikiama juridinių asmenų registrui.
7 straipsnis. Registravimas
1. Grupė, grupės filialas ir atstovybė bei Europos ekonominių interesų grupės, kuri
yra registruota kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, filialas ir atstovybė Lietuvos
Respublikoje turi būti įregistruoti juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Teisingumo ministerija Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę prieštarauti
grupės buveinės perkėlimui į kitą valstybę, jei grupės buveinės perkėlimas pažeistų
viešuosius interesus. Ginčai dėl buveinės perkėlimo į kitą valstybę sprendžiami teismo
tvarka.
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3. Juridinių asmenų registro tvarkytojas užtikrina grupės bei šio straipsnio 1 dalyje
nurodytų filialų ir atstovybių duomenų ir dokumentų skelbimą, taip pat Reglamente
nurodytų pranešimų apie grupę pateikimą Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui.
8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šio Įstatymo 1–7 straipsniai įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į
Europos Sąjungą dienos.
9 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei
Pasiūlyti Vyriausybei iki 2004 m. kovo 1 d.:
1) pateikti Seimui Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą;
2) papildyti Juridinių asmenų registro nuostatus normomis, reikalingomis šio
Įstatymo ir Reglamento taikymui užtikrinti.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ROLANDAS PAKSAS
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Lietuvos Respublikos
2003 m. gruodžio 22 d.
įstatymo Nr. IX-1939
priedas

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

1985 m. liepos 25 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos
ekonominių interesų grupių (EEIG).
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