ANTSTOLIAMS IR NOTARAMS
PAVESTOS VALSTYBĖS FUNKCIJOS
NESIIMAMA PAKANKAMAI PRIEMONIŲ UŽTIKRINTI, KAD ANTSTOLIAMS IR NOTARAMS
PAVESTOS VALSTYBĖS FUNKCIJOS BŪTŲ VYKDOMOS EFEKTYVIAI
Duomenys apie antstolių ir notarų veiklą

~225 tūkst.

€

€

~30 mln. €

113

€

1,6 mln.
~45 mln. €

Vykdomųjų dokumentų
kasmet pateikiama antstoliui

Kasmet proceso šalys sumoka
antstoliams už vykdomųjų
dokumentų vykdymą

26,2 tūkst.
Eurų

245

9,2 tūkst.

Veiklą vykdančių
antstolių skaičius

Vieno antstolio atlyginimas
per mėnesį

Notarinių veiksmų kasmet
atlieka notarai

0,6 tūkst.

Eurų

Eurų

MIN.

VID.

MAX.

€

34 tūkst.
Eurų

Kasmet asmenys sumoka
notarams už notarinių
veiksmų atlikimą

Veiklą vykdančių
notarų skaičius

Vieno notaro atlyginimas
per mėnesį

1,3 tūkst.

6,6 tūkst.
Eurų

Eurų

MIN.

MAX.

VID.

Kaina už antstolių ir notarų veiksmus skaičiuojama pagal antstolio vykdymo išlaidų
dydžius ir notaro atlyginimo įkainius, kurie nepagrįsti ekonominiais skaičiavimais
Kaina už antstolių veiksmus priklauso nuo
nustatytų antstolio vykdymo išlaidų dydžių

4nuo–išieškotinos
19 %
sumos

Atlygis antstoliui

12 –220 €
Vykdomosios bylos
administravimo
išlaidos

Kaina už notarinius veiksmus priklauso nuo nustatytų
notaro atlyginimo įkainių ir nuo notaro sprendimo

12 – 33 €

X€

Išlaidos tretiesiems
asmenims (faktinės)

X€

ANTSTOLIO
VEIKSMŲ
KAINA

Iki 10 kartų
ši suma viršija
skolą, kai ji
neviršija 60 Eur

2 – 48 €

Už sudėtingo
sandorio
parengimą

Konsultacija,
kai sandoris
sudėtingas

2–8€

KAINA, IŠ VISO

MIN. ir MAX.
įkainio ribose
už notarinį
veiksmą

Už duomenų
perdavimą
valstybės
registrams

X€

Kompensacija
už notaro patirtas
išlaidas

Priklauso nuo
notaro sprendimo
ir gali skirtis iki
3,5 karto

21 %
PVM

Nesiimama pakankamai priemonių antstolių paslaugų ir notarinių veiksmų prieinamumui užtikrinti

6 iš 17

4 iš 60

Veiklos teritorijose antstolių
kontoros susitelkusios viename
teritorijos miestų

Savivaldybėse
notarų nėra

>50 km

Atstumu gyventojams
tenka vykti pas antstolį

El. būdu vykdomuosius
dokumentus antstoliams
pateikė 1 % ﬁzinių
ir 6 % juridinių asmenų

iki

60 km

Atstumu gyventojams
tenka vykti pas notarą

Gyventojai neturi galimybės
notarines paslaugas
gauti el. būdu

5 iš 60
Savivaldybių gyventojai
negali gauti notarinių
paslaugų neatlygintinai

