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Priedas Nr.2. ARBITRAŽO RINKLIAVOS IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA 

[Galioja nuo 2020 m. sausio 01 d.] 

1) Paduodamas ieškinį ar pranešimą apie arbitražą (priešieškinį), ieškovas (atsakovas) sumoka 500 EUR 

plius PVM registravimo rinkliavą, kuri yra negrąžinama. 

2) Arbitravimo rinkliavos dydis nustatomas pagal ieškinio (pranešimo apie arbitražą), priešieškinio 

reikalavimų (ginčo) sumas, vadovaujantis šia lentele: 

 

3) Neturtiniuose ginčuose arbitravimo rinkliavą sudaro administravimo rinkliava institucijai ir arbitrų 

honorarams skirta suma, apskaičiuota pagal valandinį arbitro įkainį, remiantis žemiau pateikta lentele, ir 

arbitrų skaičių. Galutinį arbitravimo rinkliavos dydį kiekvienu neturtinio ginčo atveju nustato Vilniaus 

komercinio arbitražo teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į ginčo sudėtingumą, arbitražinio nagrinėjimo 

kalbą (kalbas), arbitrų skaičių ir Arbitražo teismo sugaištą laiką nagrinėjant bylą, vadovaudamasis šia 

lentele: 

 

4) Jeigu ieškinys (pranešimas apie arbitražą) yra pateikiamas ne per informacinę sistemą ARBIS, mokėtina 

arbitravimo rinkliava didinama 10 procentų. 

5) Arbitravimo rinkliavą už ieškinį (pranešimą apie arbitražą) sumoka ieškovas, už priešieškinį - atsakovas, 

jeigu šalys nesusitarė dėl kitokios arbitravimo rinkliavos mokėjimo tvarkos. 

6) Kompensavimo rinkliava mokama tada, kai nagrinėjant bylą kviečiami dalyvauti arbitrai, liudytojai, 

ekspertai ar vertėjai, gyvenantys už arbitražo teismo posėdžiavimo vietos ribų (jų kelionės, nakvynės ir 

kitoms su dalyvavimu susijusioms išlaidoms padengti), taip pat apmokėti ekspertų ir vertėjų, patalpų ir 

įrangos posėdžiams nuomos, bei šaliai suteiktas kitas paslaugas. 

7) Kompensavimo rinkliavos dydį nustato Vilniaus komercinio arbitražo teismo Sekretoriatas, remdamasis 

atitinkamos transporto rūšies tarifais, viešbučio, patalpų vietos nuomos įkainiais ir kitais dokumentais. 

Ginčo suma, EUR Arbitravimo rinkliava, EUR be PVM (kai ginčą 

nagrinėja vienas arbitras)* 

Iki  60.000 1.000 + 2,7% ginčo sumos 

Nuo 60.000 iki 300.000  2.620 +  2.2% ginčo sumos, viršijančios 60.000 

Nuo 300.000 iki 1.500.000  7.900 +  0,55% ginčo sumos, viršijančios 300.000 

Nuo 1.500.000 iki 3.000.000  14.500 +  0,33% ginčo sumos, viršijančios 1.500.000 

Nuo 3.000.000 iki 30.000.000  19.450 +  0,11% ginčo sumos, viršijančios 3.000.000 

Nuo 30.000.000 iki 500.000.000  49.150 + 0,03% ginčo sumos, viršijančios 30.000.000 
Virš 500.000.000  190150 

*Kai ginčą nagrinėja trys arbitrai, arbitravimo rinkliava didinama 70 procentų. 
 

Arbitravimo rinkliava: Minimumas, EUR 

(neįskaitant PVM) 

Maksimumas EUR 

(neįskaitant PVM) 
1. Administravimo rinkliava 600 7200 

2.Vieno arbitro honoraro valandinis 

įkainis 
 80  250 
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Paklaidas, padarytas apskaičiuojant kompensavimo rinkliavos dydį, ištaiso Vilniaus komercinio arbitražo 

teismo Sekretoriatas bylos nagrinėjimo metu bei remdamasis turėtas išlaidas patvirtinančiais dokumentais. 

Permokėtos sumos grąžinamos, o ne visos sumokėtos - įmokamos papildomai. 

8) Kompensavimo rinkliava sumokama iš anksto Vilniaus komercinio arbitražo teismo Sekretoriato šaliai 

ar šalims nustatytu terminu. Nustatytu laiku nesumokėjus kompensavimo rinkliavos, bylos arbitražinis 

nagrinėjimas gali būti atidėtas arba atsisakyta kviesti į posėdį prašomus liudytojus, ekspertus ar vertėjus. 

9) Išlaidas, kurios nors šalies turėtas dėl jos atstovo, advokato arba asmeniškai pakviesto į bylos 

nagrinėjimo posėdį liudytojo, eksperto ar vertėjo, kompensuoja juos kvietusi šalis. 

10) Šalims susitarus nagrinėti bylą kitomis kalbomis, nei nustatytos oficialios nuolatinės arbitražo 

institucijos Vilniaus komercinio arbitražo teismas kalbos, išlaidas, susijusias su vertimo paslaugomis, 

kompensuoja šalys. 

11) Registravimo rinkliava nemokama, kai iki ginčo perdavimo arbitražui tas pats ginčas tarp tų pačių šalių 

buvo perduotas sureguliuoti Vilniaus komercinio arbitražo teismui pagal Tarpininkavimo ir taikinimo 

procedūros reglamentą arba Mediacijos taisykles ir sumokėtos atitinkamame reglamente (taisyklėse) 

nustatytos rinkliavos. 

12) Arbitražo rinkliavos mokamos į Nuolatinės arbitražo institucijos "Vilniaus komercinio arbitražo 

teismas" sąskaitą Nr. LT287044060001217817, esančią AB SEB bankas, banko kodas 70440 SWIFT kodas 

CBVI LT 2X 

13) Ši tvarka taikoma arbitražo byloms, nagrinėjamoms pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo 

arbitražo procedūros reglamentą, Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą ar 

Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą bei Arbitražo teismo prie Asociacijos 

Tarptautiniai prekybos rūmai - Lietuva reglamentą. 

14) Šalims susitarus taikyti kitas arbitražo procedūros taisykles, nei išvardintas šio priedo 13 punkte, arba 

reikšmingai pakeitus Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento normas, dėl ko 

arbitražo procesas tampa sudėtingesnis ar padidėja jo organizavimo bei administravimo kaštai, Vilniaus 

komercinio arbitražo teismo pirmininko sprendimu gali būti nustatomos didesnės arbitražo rinkliavos. 

15)  Užsienio valiuta išreikštos sumos perskaičiuojamos į eurus taikant Lietuvos banko nustatytus pagal 

Buhalterinės apskaitos įstatymą formuojamus euro ir užsienio valiutų santykius.  
 
 


