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DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO

Lietuvos bankas gavo Jūsų paklausimą, kuriame prašote pateikti nuomonę, ar Jūsų rašte
aprašytos kompiuterinio saugumo paslaugas teikiančios platformos (toliau – Platforma) sukūrimui
vykdomo pirminio virtualiųjų valiutų žetonų platinimo (toliau – ICO) metu išleidžiami žetonai
(toliau  –  Žetonai)  turi  vertybinių  popierių  požymių  ir,  ar  vykdomas  ICO  neprieštarauja
galiojančiam reguliavimui ir nėra reikalingos papildomos procedūros, susijusios su Lietuvos banko
prižiūrimomis sritimis.  Atkreipiame dėmesį, kad analizuodamas veiklos modelius, susijusius su
virtualiosiomis  valiutomis,  Lietuvos  bankas  nevertina  tokios  veiklos  ekonominio  naudingumo,
nesuteikia patvirtinimų, pritarimų ar leidimų dėl tokios veiklos vykdymo.

Atsakydami į Jūsų 2018 m. gegužės 22 d. paklausimą, informuojame, kad Lietuvos bankas,
analizuodamas finansų rinkos dalyvių ar jais ketinančių tapti subjektų verslo modelius, susijusius
su virtualiosiomis valiutomis, įvertinęs Europos bankininkystės institucijos (EBI) (angl. European
Banking Authority) ir Europos Centrinio Banko (ECB) (angl.  European Central Bank) poziciją
virtualiųjų  valiutų  klausimais,  taip  pat  virtualiųjų  valiutų  keliamas  rizikas  ir  vadovaudamasis
Lietuvos  banko  įstatymo  42  straipsnio  5  dalimi,  2017  m.  spalio  11  d.  paskelbė  poziciją  dėl
virtualiųjų  valiutų  ir  pirminio  virtualiųjų  valiutų  žetonų  platinimo
(http://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-skelbia-pozicija-del-virtualiuju-valiutu).  Pozicija
skirta  potencialiems  ir  esamiems  finansų  rinkos  dalyviams,  taip  pat  subjektams,  siekiantiems
Lietuvoje vykdyti  pirminį  virtualiųjų valiutų žetonų platinimą arba sudaryti  galimybę Lietuvos
investuotojams investuoti į šios rūšies produktus. 

Lietuvos  bankas  įvertino  Jūsų  aprašytos  veiklos  pobūdį  ir  planuojamų  leisti  Žetonų
savybes: Žetonai suteikia galimybę Platformoje prašyti kompiuterinių virusų pašalinimo metodo,
bei gauti tam tikras kompiuterinio saugumo paslaugas (informacija bus saugoma nuo duomenis
koduojančio viruso (angl.  Ransomware), bus suteikiama tinklo apsauga, tėvų kontrolės paslauga,
bei  internetinės  reklamos  blokavimo  paslauga).  Išvardintos  paslaugos  yra  suteikiamos  perkant
Žetonus ir yra prieinamos kol vartotojas jų turi, Žetonai bus išnaudojami tik norint pašalinti virusą.

Atsižvelgiant į tai,  kad išleidžiami žetonai nesuteikia jų turėtojams turtinių ar neturtinių
teisių,  susijusių  su  Platformos  kūrėjų  bendrovės  pajamomis  ar  valdymu,  taip  pat  nesukuria
Platformos  kūrėjų  bendrovei  jokių  įsipareigojimų  žetonų  turėtojų  atžvilgiu,  tokio  tipo  žetonai
neturėtų  būti  laikomi  vertybiniais  popieriais,  o  jų  išleidimui  nėra  reikalingos  papildomos
procedūros, susijusios su Lietuvos banko prižiūrimomis sritimis. 

Informuojame, kad atsakymas šiame rašte pateiktas remiantis Jūsų paklausime nurodytomis
aplinkybėmis. Patikslinus aplinkybes arba joms pasikeitus, Lietuvos banko atsakymas taip pat gali
keistis.  Papildomai  atkreipiame  dėmesį į  tai,  kad  galiojantys  teisės  aktai  nesuteikia  Lietuvos
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bankui  teisės  oficialiai  aiškinti  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų,  o  atitinkamus  sprendimus
Lietuvos bankas priima atsižvelgdamas į konkrečių faktinių aplinkybių visumą, todėl Jūsų rašte
išdėstytais  klausimais  Lietuvos  bankas  šiame  rašte  pateikia  savo  nuomonę,  kuri  negali  būti
laikoma oficialiu teisės aktų aiškinimu ar konkrečiu atveju priimamu sprendimu.
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