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I SKYRIUS
TIKSLAI
1. Mokėjimų statistinės ataskaitos 0607 formos pildymo nurodymuose (toliau –Nurodymai)
išsamiai paaiškinti Mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrieji nuostatai, patvirtinti
Lietuvos banko valdybos 2014 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 03-65 „Dėl mokėjimų statistinės
atskaitomybės“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lietuvos banko valdybos 2016 m. spalio
26 d. nutarimu Nr. 03-156.
2. Nurodymuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Mokėjimų
statistinės atskaitomybės reikalavimų bendruosiuose nuostatuose.
3. Nurodymai parengti atsižvelgus į Europos centrinių bankų sistemos nustatytus mokėjimo
ir atsiskaitymo sistemų bei mokėjimų statistikos metodologinius ir techninius reikalavimus ir
rekomendacijas, taip pat į Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nuostatas.

II SKYRIUS
ATSKAITINGIEJI AGENTAI IR ATASKAITOS TEIKIMAS
4. Mokėjimų statistinės atskaitomybės atskaitingieji agentai, įpareigoti teikti Mokėjimų
statistinės ataskaitos 0607 formos duomenis (toliau – ataskaita), yra Lietuvos bankas, į statistinį
Lietuvos pinigų finansų įstaigų sąrašą įtraukti bankai ir užsienio bankų filialai, Lietuvos centrinė
kredito unija (toliau – LCKU) ir jos narėmis esančios kredito unijos, Lietuvoje įsteigtos
elektroninių pinigų įstaigos, užsienio elektroninių pinigų įstaigų filialai, užsienio mokėjimo įstaigų
filialai, taip pat Mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrųjų nuostatų 9 punkte
nustatyta tvarka į faktinę atskaitingąją visumą atrinktos Lietuvoje įsteigtos mokėjimo įstaigos ir
LCKU nepriklausančios kredito unijos.
5. LCKU ir jai priklausančių kredito unijų suminius ataskaitos duomenis Lietuvos bankui
teikia LCKU apibendrintoje ataskaitoje.
6. Pagal Mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrųjų nuostatų 10 ir 12
punktus, į faktinę atskaitingąją visumą neįtrauktų Lietuvoje įsteigtų mokėjimo įstaigų ir LCKU
nepriklausančių kredito unijų duomenis įvertina Lietuvos bankas.
7. Atskaitingasis agentas ataskaitą už kalendorinį ketvirtį pateikia Lietuvos bankui
elektroninio ryšio priemonėmis per Lietuvos banko ataskaitų priėmimo sistemą arba internetinę
ataskaitų priėmimo sistemą per 23 kalendorines dienas pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam
ketvirčiui.
8. Pagal Mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrųjų nuostatų 16 punktą į
faktinę atskaitingąją visumą neįtrauktos Lietuvoje įsteigtos mokėjimo įstaigos per dvidešimt tris
kalendorines dienas po ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos Lietuvos bankui laisva forma
pateikia:
8.1. ataskaitinių kalendorinių metų paskutinę darbo dieną joms priklausiusių klientų
aptarnavimo vietų skaičių (Mokėjimų statistinės ataskaitos 0607 formos I lentelės a dalis);
8.2. ataskaitinių kalendorinių metų paskutinę darbo dieną buvusių atidarytų mokėjimo
sąskaitų skaičių (Mokėjimų statistinės ataskaitos 0607 formos I lentelės a dalis), jeigu mokėjimo
įstaiga atidaro sąskaitas;
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8.3. per ataskaitinius kalendorinius metus priimtų ir perduotų mokėjimo sąskaitų skaičių
(Mokėjimų statistinės ataskaitos 0607 formos I lentelės b dalis), jeigu mokėjimo įstaiga atidaro
sąskaitas.
III SKYRIUS
PIRMOSIOS LENTELĖS A DALIES RODIKLIAI
KLIENTŲ APTARNAVIMO VIETOS IR ATIDARYTŲ SĄSKAITŲ SKAIČIUS
LAIKOTARPIO PABAIGOJE
9. Ataskaitos I lentelės a dalyje „Klientų aptarnavimo vietos ir atidarytų sąskaitų skaičius
laikotarpio pabaigoje“ atskaitingasis agentas nurodo jam priklausančių ne pinigų finansų įstaigų
(toliau – PFĮ) sektoriaus klientų aptarnavimo vietų skaičių ir ne PFĮ sektoriaus subjektams atidarytų
vienadienių indėlių, mokėjimo, elektroninių pinigų sąskaitų skaičių ir vartotojams atidarytų
pagrindinių mokėjimo sąskaitų skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Atskaitingojo agento
turimos sąskaitos, skirtos jo paties operacijoms atlikti, ir sąskaitos, atidarytos PFĮ sektoriaus
subjektams (įskaitant visus mokėjimo paslaugų teikėjus), šioje ataskaitos lentelėje nenurodomos.
PIRMASIS SKIRSNIS
KLIENTŲ APTARNAVIMO VIETOS
10. Eilutėje „Klientų aptarnavimo vietos“ atskaitingasis agentas nurodo jam priklausančių
Lietuvos Respublikos (toliau – šalies) teritorijoje esančių klientų aptarnavimo vietų (filialų, klientų
aptarnavimo skyrių, įskaitant vietas, kuriose mokėjimo paslaugos teikiamos per atskaitingojo
agento darbuotojų arba atskaitingojo agento tarpininkų, kurie nėra mokėjimo paslaugų teikėjai,
darbuotojų aptarnaujamus įrenginius, ir pan.) skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Nurodomos tik tos ne PFĮ sektoriaus klientų aptarnavimo vietos (neatsižvelgiant į jų dydį ir darbo
laiką), kuriose teikiamas mokėjimo paslaugas atskaitingasis agentas toliau tvarko elektroniniu
būdu.
11. Mobiliosios klientų aptarnavimo vietos neįtraukiamos. Atskaitingojo agento centrinė
būstinė įtraukiama, jei joje ne PFĮ sektoriaus klientams teikiamos mokėjimo paslaugos, kurias
toliau atskaitingasis agentas tvarko elektroniniu būdu.
ANTRASIS SKIRSNIS
VIENADIENIŲ INDĖLIŲ SĄSKAITOS
12. Eilutėje „Vienadienių indėlių sąskaitos“ atskaitingasis agentas nurodo ne PFĮ sektoriaus
subjektams (nesvarbu, kokia rezidavimo šalis) atidarytų indėlių, kuriuos be reikšmingo uždelsimo,
apribojimo arba baudos galima konvertuoti į grynuosius pinigus ir (arba) pareikalavus pervesti
pagal čekį, banko mokėjimo nurodymą, debeto įrašą arba panašią priemonę, sąskaitų skaičių
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Šalyje įsteigtos mokėjimo įstaigos ir elektroninių pinigų įstaigos
vienadienių indėlių sąskaitų savo klientams neatidaro.
13. Vienadienių indėlių sąskaitose lėšos gali būti laikomos šalies ir (arba) kitomis
valiutomis.
14. Įtraukiamos vienadienių indėlių sąskaitos, susietos su mokėjimo kortelėmis. Taip pat
įtraukiamos indėlių sąskaitos (dažniausiai atidarytos internetu), kurios nėra susietos su jokiomis
mokėjimo priemonėmis (pvz., debeto kortelėmis) ir kuriose laikomos lėšos gali būti paimtos arba
pervestos tik per kitą to paties savininko sąskaitą, ir sąskaitos, kuriose esančios lėšos (pelnančios
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palūkanas arba ne) negali būti pervedamos, bet be jokios reikšmingos baudos ar apribojimo
nedelsiant išduodamos grynaisiais pinigais pareikalavus arba iki darbo dienos, einančios po tos,
kurią buvo įmokėtas indėlis, pabaigos. Įtraukiamos atidarytos vienadienių indėlių sąskaitos
neatsižvelgiant į sąskaitose esančių lėšų likutį, t. y. įtraukiamos ir tos sąskaitos, kuriose esantis lėšų
likutis laikotarpio pabaigoje lygus nuliui arba yra neigiamas. Sutarto termino indėlių sąskaitos nėra
įtraukiamos į vienadienių indėlių sąskaitų skaičių.
15. Iš rodiklio „Vienadienių indėlių sąskaitos“ išskiriamos elektroniniu duomenų perdavimo
tinklu arba internetu valdomos vienadienių indėlių sąskaitos. Jos apima tas vienadienių indėlių
sąskaitas, kurios gali būti pasiekiamos ir valdomos elektroniniu būdu internetu arba per asmeninio
kompiuterio bankines programas, prieinamas per tam skirtą programinę įrangą ar telekomunikacijų
linijas (ši galimybė paprastai nurodoma sąskaitos savininko ir įstaigos pasirašytoje sutartyje).
16. Iš rodiklio „Vienadienių indėlių sąskaitos“ išskiriamos pervedamųjų indėlių sąskaitos,
kuriose laikomus vienadienius indėlius pareikalavus ir be reikšmingo uždelsimo, apribojimo arba
baudos galima tiesiogiai pervesti kitiems ūkio subjektams įprastomis mokėjimo priemonėmis
(kredito pervedimu, tiesioginiu debetu, kredito arba debeto kortele, pagal čekį arba panašiomis
priemonėmis).
17. Sąskaitos nelaikomos pervedamųjų indėlių sąskaitomis, jeigu jose laikomus indėlius
galima tik konvertuoti į grynuosius pinigus ir (arba) šie indėliai gali būti paimti arba pervesti tik
per kitą to paties savininko sąskaitą. Pervedamųjų indėlių sąskaitos, susietos su mokėjimo
kortelėmis, taip pat įtraukiamos į ataskaitą.
18. Iš rodiklio „Pervedamųjų indėlių sąskaitos“ išskiriamos elektroniniu duomenų
perdavimo tinklu arba internetu valdomos pervedamųjų indėlių sąskaitos. Jos apima tas
pervedamųjų indėlių sąskaitas, kurios gali būti pasiekiamos ir valdomos elektroniniu būdu
internetu arba per asmeninio kompiuterio bankines programas, prieinamas per tam skirtą
programinę įrangą ar telekomunikacijų linijas.
TREČIASIS SKIRSNIS
MOKĖJIMO SĄSKAITOS
19. Eilutėje „Mokėjimo sąskaitos“ atskaitingasis agentas nurodo ne PFĮ sektoriaus
subjektams (vienam ar keliems subjektams kartu) atidarytų sąskaitų, kurios naudojamos mokėjimo
operacijoms vykdyti, skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
20. Mokėjimo sąskaitomis laikomos Lietuvos banke ir kredito įstaigose ne PFĮ sektoriaus
subjektams atidarytos pervedamųjų indėlių ir elektroninių pinigų sąskaitos, elektroninių pinigų
įstaigose ne PFĮ sektoriaus subjektams atidarytos elektroninių pinigų sąskaitos ir mokėjimo
įstaigose ne PFĮ sektoriaus subjektams atidarytos sąskaitos.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
ELEKTRONINIŲ PINIGŲ SĄSKAITOS
21. Eilutėje „Elektroninių pinigų sąskaitos“ atskaitingasis agentas nurodo ne PFĮ sektoriaus
subjektams atidarytų sąskaitų, kuriose saugomi elektroniniai pinigai ir atvaizduojami elektroninių
pinigų likučiai, kurie gali būti naudojami mokėjimams atlikti ir kitoms mokėjimo operacijoms
vykdyti, skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Šalyje įsteigtos mokėjimo įstaigos neatidaro
elektroninių pinigų sąskaitų.
22. Šis rodiklis neapima kortelių, kuriose elektroniniai pinigai laikomi tiesiogiai.
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PENKTASIS SKIRSNIS
PAGRINDINĖS MOKĖJIMO SĄSKAITOS
23. Eilutėje „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos“ atskaitingasis agentas nurodo vartotojams
atidarytų, kaip nustatyta Mokėjimų įstatymo VIII skyriuje, pagrindinių mokėjimo sąskaitų skaičių
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Įtraukiamos pagrindinės mokėjimo sąskaitos, atidarytos
atskaitingajam agentui ir vartotojui sudarius naują bendrąją sutartį dėl pagrindinės mokėjimo
sąskaitos atidarymo (įskaitant atvejus, kai pagrindinė mokėjimo sąskaita buvo perkelta iš kito
mokėjimo paslaugų teikėjo) ir vartotojo prašymu į pagrindinę mokėjimo sąskaitą pakeistos
mokėjimo sąskaitos. Jeigu vartotojas, sudaręs bendrąją sutartį dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos,
turi kelias mokėjimo sąskaitas pas atskaitingąjį agentą, į šį rodiklį įskaičiuojama tik viena
pagrindinė mokėjimo sąskaita. Atskaitingasis agentas, kuris nėra įtrauktas į pagrindinės mokėjimo
sąskaitos paslaugos teikėjų sąrašą kaip numatyta Mokėjimų įstatymo 57 str. 2 dalyje, savo klientams
pagrindinių mokėjimo sąskaitų neatidaro.
24. Iš rodiklio „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos“ išskiriamos „lengvatinės pagrindinės
mokėjimo sąskaitos“. Jos apima pagrindines mokėjimo sąskaitas, kurioms pagal Mokėjimų įstatymo
59 str. 2 dalies nuostatas taikomas sumažintas komisinis atlyginimas.

IV SKYRIUS
PIRMOSIOS LENTELĖS B DALIES RODIKLIAI
PERKELTŲ MOKĖJIMO SĄSKAITŲ, PAGRINDINIŲ MOKĖJIMO SĄSKAITŲ IR
ATMESTŲ PRAŠYMŲ JAS ATIDARYTI SKAIČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
25. Ataskaitos I lentelės b dalyje „Perkeltų mokėjimo sąskaitų, pagrindinių mokėjimo
sąskaitų ir atmestų prašymų jas atidaryti skaičius per ataskaitinį laikotarpį“ atskaitingasis agentas
nurodo priimtų ir perduotų vartotojų mokėjimo sąskaitų, vartotojams atidarytų pagrindinių
mokėjimo sąskaitų ir atmestų prašymų atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą skaičių per ataskaitinį
laikotarpį. Atskaitingojo agento atidarytos sąskaitos, skirtos jo paties operacijoms atlikti, ir
sąskaitos, atidarytos subjektams, kurie nėra vartotojai, šioje ataskaitos lentelėje nenurodomos.
PIRMASIS SKIRSNIS
PRIIMTOS MOKĖJIMO SĄSKAITOS
26. Eilutėje „Priimtos mokėjimo sąskaitos“ atskaitingasis agentas nurodo pagal Mokėjimų
įstatymo VII skyriaus nuostatas gautų ir patenkintų vartotojų prašymų perkelti mokėjimo sąskaitą iš
kito mokėjimo paslaugų teikėjo pas atskaitingąjį agentą skaičių per ataskaitinį laikotarpį. Mokėjimo
sąskaitos priėmimas pas atskaitingąjį agentą laikomas patenkintu, kai atskaitingasis agentas, gavęs
vartotojo prašymą perkelti mokėjimo sąskaitą iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo, įvykdo visus
Mokėjimų įstatymo VII skyriaus 53 straipsnyje jam numatytus veiksmus. Jeigu vartotojas pateikia
prašymą atskaitingajam agentui perkelti mokėjimo sąskaitą ir perkeltą mokėjimo sąskaitą laikyti
pagrindine mokėjimo sąskaita, ir atskaitingasis agentas šiuos prašymus patenkina, ši mokėjimo
sąskaita turi būti priskiriama dviem I b lentelės kategorijoms: „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos“ ir
„Priimtos mokėjimo sąskaitos“. Jeigu atskaitingasis agentas įvykdo vartotojo prašymą dėl sąskaitos
perkėlimo paslaugos neatidarant naujos mokėjimo sąskaitos pas atskaitingąjį agentą, o naudojant
vartotojo jau iki šiol turėtą mokėjimo sąskaitą pas atskaitingąjį agentą, toks atvejis laikomas
mokėjimo sąskaitos priėmimu ir įskaičiuojamas į rodiklį „Priimtos mokėjimo sąskaitos“.
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ANTRASIS SKIRSNIS
PERDUOTOS MOKĖJIMO SĄSKAITOS
27. Eilutėje „Perduotos mokėjimo sąskaitos“ atskaitingasis agentas nurodo pagal Mokėjimų
įstatymo VII skyriaus nuostatas iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautų ir įvykdytų nurodymų
perduoti atskaitingojo agento kliento (vartotojo) mokėjimo sąskaitos informaciją skaičių per
ataskaitinį laikotarpį. Mokėjimo sąskaitos perdavimas laikomas įvykdytu, kai atskaitingasis agentas,
iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo gavęs nurodymą perduoti atskaitingojo agento kliento (vartotojo)
mokėjimo sąskaitos informaciją, įvykdo visus Mokėjimų įstatymo VII skyriaus 53 straipsnyje jam
numatytus veiksmus. Įvykdžius mokėjimo sąskaitos perdavimą, vartotojo mokėjimo sąskaita pas
sąskaitą perdavusį atskaitingąjį agentą vartotojo nurodymu gali likti neuždaryta. Perduotomis
mokėjimo sąskaitomis nelaikomos atskaitingojo agento pagal Mokėjimų įstatymo 54 straipsnį
vartotojui suteiktos paslaugos.
TREČIASIS SKIRSNIS
PAGRINDINĖS MOKĖJIMO SĄSKAITOS
28. Eilutėje „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos“ atskaitingasis agentas nurodo vartotojams
atidarytų pagrindinių mokėjimo sąskaitų, kaip nustatyta Mokėjimų įstatymo VIII skyriuje, skaičių
per ataskaitinį laikotarpį. Įtraukiamos pagrindinės mokėjimo sąskaitos, atidarytos atskaitingajam
agentui sudarius naują bendrąją sutartį su vartotoju dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos atidarymo
(įskaitant atvejus, kai pagrindinė mokėjimo sąskaita atidaryta perkeliant mokėjimo sąskaitą iš kito
mokėjimo paslaugų teikėjo) ir vartotojo prašymu į pagrindinę mokėjimo sąskaitą pakeistos
mokėjimo sąskaitos. Atskaitingasis agentas, kuris nėra įtrauktas į pagrindinės mokėjimo sąskaitos
paslaugos teikėjų sąrašą taip, kaip numatyta Mokėjimų įstatymo 57 str. 2 d., savo klientams
neatidaro pagrindinių mokėjimo sąskaitų.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
ATMESTI PRAŠYMAI ATIDARYTI PAGRINDINĘ MOKĖJIMO SĄSKAITĄ
29. Eilutėje „Atmesti prašymai atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą“ atskaitingasis
agentas nurodo atmestų vartotojų prašymų atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą pas atskaitingąjį
agentą dėl Mokėjimų įstatymo VIII skyriuje nurodytų priežasčių skaičių per ataskaitinį laikotarpį.
Įtraukiami atmesti prašymai atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą sudarant naują atskaitingojo
agento ir vartotojo bendrąją sutartį ir atmesti vartotojo prašymai pakeisti turimą mokėjimo sąskaitą į
pagrindinę mokėjimo sąskaitą.
30. Iš rodiklio „atmesti prašymai atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą“ išskiriamas
rodiklis „Iš jų dėl kliento turimos kitos mokėjimo sąskaitos“, kuriame atskaitingasis agentas nurodo
atmestų prašymų atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą dėl to, kad vartotojas pas Lietuvos
Respublikoje veikiantį mokėjimo paslaugų teikėją jau turi mokėjimo sąskaitą (pagrindinę arba
įprastą), suteikiančią galimybę naudotis Mokėjimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytomis
mokėjimo paslaugomis, skaičių per ataskaitinį laikotarpį.
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V SKYRIUS
ANTROSIOS (A IR B DALIES) LENTELĖS RODIKLIAI
MOKĖJIMAI NEGRYNAISIAIS PINIGAIS IR GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
KLIENTŲ APTARNAVIMO VIETOSE
31. Ataskaitos II a lentelėje „Mokėjimų negrynaisiais pinigais ir grynųjų pinigų operacijų
klientų aptarnavimo vietose skaičius“ ir II b lentelėje „Mokėjimų negrynaisiais pinigais ir grynųjų
pinigų operacijų klientų aptarnavimo vietose vertė“ atskaitingasis agentas nurodo savo ne PFĮ
sektoriaus klientų išsiųstų ir gautų mokėjimo operacijų skaičių arba vertę bei savo, kaip įstaigos,
per ataskaitinį laikotarpį išsiųstų ir gautų mokėjimo operacijų, kai sandorio priešinga šalis yra ne
PFĮ sektoriaus subjektas, skaičių arba vertę. Nurodomos mokėjimo operacijos, atliktos šalies ir
užsienio valiuta, užsienio valiutą perskaičiuojant į šalies valiutą pagal oficialų mokėjimo dienos
šalies ir užsienio valiutos santykį. Ataskaitos II a ir II b lentelės suskirstytos į keturias neturinčias
sąsajos dalis: mokėjimai negrynaisiais pinigais, operacijos įrašu klientų sąskaitose, grynųjų pinigų
operacijos klientų aptarnavimo vietose ir gauti tarptautiniai mokėjimai.
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKĖJIMAI NEGRYNAISIAIS PINIGAIS
32. Eilutėje „Iš viso mokėjimų negrynaisiais pinigais“ atskaitingasis agentas pateikia
duomenis apie lėšų mokėtojo (atskaitingojo agento ne PFĮ sektoriaus klientų ir paties atskaitingojo
agento, kai priešinga sandorio šalis priklauso ne PFĮ sektoriui) arba gavėjo (atskaitingojo agento
ne PFĮ sektoriaus klientų ir paties atskaitingojo agento, kai priešinga sandorio šalis priklauso ne
PFĮ sektoriui) per ataskaitinį laikotarpį inicijuotus mokėjimus Lietuvoje ir tarptautinius
mokėjimus. Tarptautiniai mokėjimai negrynaisiais pinigais išskaidomi į Europos Sąjungos
valstybes nares ir likusį pasaulį pagal priešingos sandorio šalies mokėjimo paslaugų teikėjo
steigimo vietą.
33. Įtraukiami mokėjimai tarp skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų ir mokėjimo paslaugų
teikėjo viduje. Įtraukiami ir mokėjimai, kai mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo. Mokėjimai tarp
kliento ne vienadienio indėlio (pvz., sutarto termino indėlio) sąskaitos ir to paties kliento
vienadienio indėlio (einamosios sąskaitos) sąskaitos nėra laikomi mokėjimais negrynaisiais pinigais
ir nėra įtraukiami į mokėjimų statistiką, nes šiuose mokėjimuose nėra naudojama jokia mokėjimo
paslauga. Šie mokėjimai neturi būti traukiami ir į rodiklį „operacijos įrašu klientų sąskaitose“.
34. Valiutos keitimo operacijos, vykdomos atskaitingojo agento kliento sąskaitoje, į ataskaitą
netraukiamos.
35. Jeigu atskaitingojo agento pateikto mokėjimo nurodymo suma išskaidoma keliems
mokėjimo nurodymą gavusio mokėjimo paslaugų teikėjo klientams, kiekvienas mokėjimo
nurodymas skaičiuojamas atskirai.
36. Atskaitingojo agento inicijuotos operacijos įrašu kliento sąskaitoje, t. y. neteikiant
mokėjimo paslaugos, netraukiamos į mokėjimus negrynaisiais pinigais. Jos parodomos atskirai
lentelių antrojoje dalyje „Operacijos įrašu klientų sąskaitose“.
37. Rodiklis „Iš viso mokėjimų negrynaisiais pinigais“ išskaidomas į tarpusavyje
nesutampančius mokėjimus atliekant kredito pervedimus, tiesioginį debetą, mokėjimus kortelėmis
(debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija, kredito), elektroniniais pinigais, čekiais arba
naudojantis kitomis mokėjimo paslaugomis.
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Kredito pervedimai
38. Eilutėje „Kredito pervedimai“ atskaitingasis agentas pateikia duomenis apie per
ataskaitinį laikotarpį mokėtojų (atskaitingojo agento ne PFĮ sektoriaus klientų ir paties
atskaitingojo agento, kai priešinga sandorio šalis priklauso ne PFĮ sektoriui) inicijuotus
mokėjimus, siekiant mokėtojui atidarytoje sąskaitoje esančias lėšas perduoti į gavėjo sąskaitą.
39. Įtraukiami kredito pervedimai, inicijuoti lėšų pervedimo funkciją turinčiuose
bankomatuose panaudojant atskaitingojo agento išleistas mokėjimo korteles, taip pat iš mokėtojo
sąskaitos mokamos įmokos už paslaugas ir kredito pervedimai, skirti likutiniams kredito ir debeto
su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija kortelių operacijų balansams apmokėti. Jeigu norėdamas
inicijuoti kredito pervedimą mokėtojas įmokėjo grynuosius pinigus į sąskaitą ir (arba) kredito
pervedimo gavėjas pasiėmė grynuosius pinigus iš sąskaitos, atskaitingasis agentas šią operaciją
išskaido į kredito pervedimą ir atitinkamą grynųjų pinigų operaciją.
40. Kredito pervedimai laikomi atliktais Lietuvoje, kai lėšų mokėtojas iš atskaitingojo agento
atidarytos sąskaitos inicijuoja kredito pervedimą gavėjui, turinčiam sąskaitą pas šalyje įsteigtą
mokėjimo paslaugų teikėją, o tarptautiniais – kai lėšų gavėjo sąskaita atidaryta pas užsienyje
įsteigtą mokėjimo paslaugų teikėją. Tarptautiniai kredito pervedimai išskaidomi į Europos
Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį pagal lėšų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo
vietą.
41. Rodiklis „Kredito pervedimai“ yra suma dviejų tarpusavyje nesutampančių
subkategorijų: „Inicijuoti „popieriniu“ būdu“ ir „Inicijuoti elektroniniu būdu“.
42. Inicijuotais „popieriniu“ būdu laikomi kredito pervedimai, kuriuos inicijuoja mokėtojas,
pateikdamas raštu užpildytą mokėjimo nurodymo blanką.
43. Inicijuotais elektroniniu būdu laikomi kredito pervedimai, kuriuos inicijuoja mokėtojas,
pateikdamas mokėjimo nurodymą elektroninėmis priemonėmis, t. y. internetu, elektroniniu
duomenų perdavimo tinklu, mobiliuoju telefonu arba jame instaliuotomis programėlėmis ir kitomis
elektroninėmis priemonėmis. Įtraukiami kredito pervedimai, inicijuoti bankomatuose arba
telefaksu ir tokiomis priemonėmis, kaip automatinė telefoninė bankininkystė, jeigu jie paverčiami
elektroniniais kredito pervedimais be papildomo žmogaus įsikišimo.
44. Rodiklis „Inicijuoti elektroniniu būdu“ yra suma dviejų tarpusavyje nesutampančių
subkategorijų „Inicijuoti byloje / sugrupuoti“ ir „Inicijuoti kaip vienas mokėjimas“. Inicijuotu
byloje / sugrupuotu kredito pervedimu laikomas mokėjimas, pateiktas kaip dalis kredito pervedimų
grupės, kurią per tam skirtą liniją vienu kartu (vienoje byloje) inicijavo mokėtojas. Inicijuotu kaip
vienas mokėjimas laikomas kredito pervedimas, pateiktas nepriklausomai, t. y. kuris nėra vienu
kartu (vienoje byloje) inicijuotų kredito pervedimų grupės dalis. Teikiant informaciją apie
operacijų kiekį, kiekvienas byloje sugrupuotas kredito pervedimas skaičiuojamas kaip atskiras
kredito pervedimas.
45. Iš „Inicijuotų kaip vienas mokėjimas“ išskiriami „Elektroninės prekybos mokėjimai“
Elektroninės prekybos mokėjimai – mokėjimai, atlikti per internetinės bankininkystės schemas ir
mokėjimų inicijavimo paslaugas teikiančius teikėjus. Rodiklis „Elektroninės prekybos mokėjimai“
neapima mokėtojo inicijuotų mokėjimų per internetinę bankininkystę, kai tuo pačiu metu nebuvo
vykdoma elektroninės prekybos operacija. Jei mokėtojas pats inicijuoja mokėjimą internetinėje
bankininkystėje be prekybininko įsikišimo, ši operacija nelaikoma elektroninės prekybos
mokėjimu. Mokėjimai, inicijuoti pasirinkus BankLink paslaugą, patenka į šią kategoriją.
46. Iš rodiklio „Kredito pervedimai“ išskiriami ne SEPA kredito pervedimai – kredito
pervedimai, neatitinkantys Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) kredito pervedimų
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reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m. kovo 14 d. reglamente (ES) Nr.
260/2012 (toliau – SEPA reglamentas). Jei atskaitingasis agentas konvertuoja mokėtojo inicijuotą
mokėjimo nurodymą į SEPA kredito pervedimą, šis mokėjimas laikomas SEPA mokėjimu. Visi
kredito pervedimai ne eurais laikomi ne SEPA kredito pervedimais.
Tiesioginis debetas
47. Eilutėje „Tiesioginis debetas“ atskaitingasis agentas parodo per ataskaitinį laikotarpį lėšų
gavėjų (atskaitingojo agento ne PFĮ sektoriaus klientų ir paties atskaitingojo agento, kai priešinga
sandorio šalis priklauso ne PFĮ sektoriui) inicijuotus vienkartinius ir (arba) kartotinius mokėjimo
nurodymus pervesti lėšas iš lėšų mokėtojų į gavėjų sąskaitas, atidarytas pas atskaitingąjį agentą.
Lėšų gavėjo mokėjimo nurodymams pagrindą ir teisę suteikia mokėtojo pateiktas sutikimas
nurašyti lėšas iš jo sąskaitos.
48. Atliekant kartotines tiesioginio debeto operacijas kiekviena mokėjimo operacija
skaičiuojama kaip atskiras mokėjimas. Rodikliui „Tiesioginis debetas“ priskiriamos tiesioginio
debeto operacijos, skirtos apmokėti likutinius kredito ir debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija
kortelių operacijų balansus.
49. Tiesioginio debeto operacijos laikomos atliktos Lietuvoje, kai lėšų gavėjas, turintis
sąskaitą pas atskaitingąjį agentą, inicijuoja tiesioginio debeto nurodymą nurašyti lėšas iš mokėtojo,
turinčio sąskaitą pas šalyje įsteigtą mokėjimo paslaugų teikėją, o tarptautinėmis – kai lėšų
mokėtojas turi sąskaitą pas užsienyje įsteigtą mokėjimo paslaugų teikėją. Tarptautinės tiesioginio
debeto operacijos išskaidomos į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį pagal lėšų
mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo vietą.
50. Rodiklis „Tiesioginis debetas“ yra suma tarpusavyje nesutampančių subkategorijų:
„Inicijuotas „popieriniu“ būdu“ ir „Inicijuotas elektroniniu būdu“.
51. Inicijuotomis „popieriniu“ būdu tiesioginio debeto operacijomis laikomos tiesioginio
debeto operacijos, kai lėšų gavėjas atskaitingajam agentui pateikia raštu užpildytą mokėjimo
nurodymo blanką.
52. Inicijuotomis elektroniniu būdu tiesioginio debeto operacijomis laikomos tiesioginio
debeto operacijos, kai lėšų gavėjas mokėjimo nurodymą pateikia elektroniniu būdu, t. y. internetu
arba elektroniniu duomenų perdavimo tinklu.
53. Rodiklis „Inicijuotos elektroniniu būdu“ yra suma dviejų tarpusavyje nesutampančių
subkategorijų: „Inicijuotos byloje / sugrupuotos“ ir „Inicijuotos kaip vienas mokėjimas“.
Inicijuotos byloje / sugrupuotos – elektroniniu būdu inicijuotos tiesioginio debeto operacijos,
pateikiamos kaip dalis tiesioginio debeto operacijų grupės, kurią per tam skirtą liniją vienu kartu
(vienoje byloje) inicijavo lėšų gavėjas. Inicijuota kaip vienas mokėjimas – elektroniniu būdu
inicijuota tiesioginio debeto operacija, kuri pateikta nepriklausomai, t. y. nėra kartu inicijuotų
tiesioginio debeto operacijų grupės dalis. Teikiant informaciją apie inicijuotų byloje / sugrupuotų
operacijų skaičių kiekviena vienu kartu (vienoje byloje) inicijuota debeto operacija skaičiuojama
kaip atskiras mokėjimas.
54. Iš rodiklio „Tiesioginis debetas“ operacijų yra išskiriamos ne SEPA tiesioginio debeto
operacijos. Ne SEPA tiesioginio debeto operacijos – tiesioginio debeto operacijos, neatitinkančios
Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) tiesioginio debeto reikalavimų, nustatytų SEPA
reglamente. Jei atskaitingasis agentas konvertuoja lėšų gavėjo inicijuotą mokėjimo nurodymą į
SEPA tiesioginio debeto operaciją, šis mokėjimas laikomas SEPA mokėjimu. Visos tiesioginio
debeto operacijos ne eurais laikomos ne SEPA tiesioginiu debetu.
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Mokėjimai kortelėmis
55. Eilutėje „Mokėjimai kortelėmis“ atskaitingasis agentas nurodo per ataskaitinį laikotarpį
atliktus mokėjimus jo išleistomis mokėjimo kortelėmis. Nurodomi ir mokėjimai trišalių schemų
kortelėmis, išleistomis tarpininkaujant atskaitingajam agentui (pvz., American Express, Diners).
56. Įtraukiami mokėjimai mokėjimo kortelių skaitytuvuose ir nuotoliniu būdu.
Neįtraukiamos grynųjų pinigų pasiėmimo, įmokėjimo ir lėšų pervedimo operacijos bankomatuose
(šios operacijos parodomos V (a ir b) ir VI (a ir b) ataskaitos lentelėse). Šiame rodiklyje
nenurodomos operacijos elektroniniais pinigais ir elektroninių pinigų kortelėmis.
57. Mokėjimų kortelėmis operacijos laikomos atliktos Lietuvoje, kai atskaitingojo agento
išleista (išleista jam tarpininkaujant) mokėjimo kortele atliekama mokėjimo operacija kortelių
skaitytuve, kurį aptarnauja šalyje įsteigtas mokėjimo paslaugų teikėjas, arba nuotoliniu būdu lėšų
gavėjui, turinčiam sąskaitą pas šalyje įsteigtą mokėjimo paslaugų teikėją. Mokėjimų kortelėmis
operacijos laikomos tarptautinėmis, kai kortelių skaitytuvą aptarnauja užsienyje įsteigtas
mokėjimo paslaugų teikėjas arba operacija atliekama nuotoliniu būdu lėšų gavėjui, turinčiam
sąskaitą pas užsienyje įsteigtą mokėjimo paslaugų teikėją. Tarptautinės mokėjimų kortelėmis
operacijos išskaidomos į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį atitinkamai pagal
mokėjimo kortelių skaitytuvą arba lėšų gavėją aptarnaujančio mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo
vietą.
58. Rodiklis „Mokėjimai kortelėmis“ yra trijų tarpusavyje nesutampančių subkategorijų
suma: mokėjimai „Debeto kortelėmis“, „Debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija kortelėmis“ ir
„Kredito kortelėmis“. Mokėjimo operacija priskiriama subkategorijai pagal mokėjimo kortelės,
kuria naudojantis buvo atlikta mokėjimo operacija, tipą.
59. Iš mokėjimų subkategorijos „Kredito kortelėmis“ papildomai išskiriami mokėjimai
atskaitingojo agento išleistomis virtualiosiomis kortelėmis. Eilutėje „Iš jų virtualiosiomis
kortelėmis“ nurodomi tik tie mokėjimai, kurie atlikti internetu pateikus virtualiosios kortelės
duomenis (pvz., kortelės numerį, kortelės turėtojo vardą, pavardę, kortelės galiojimo laiką ir pan.)
iš atskaitingojo agento išduoto virtualiosios kortelės duomenų sertifikato, nenurodant sąskaitos, su
kuria kortelė turi sąsają, duomenų. Mokėjimai, kurie atliekami iš kortelės sąskaitos naudojant
mokėjimo paslaugų teikėjo interneto puslapyje esančią internetinės bankininkystės programą,
laikomi kredito pervedimais elektroniniu būdu ir šiame rodiklyje nenurodomi. Naudojantis
virtualiąja kortele negalima atlikti operacijų fiziniuose kortelių skaitytuvuose.
60. Kiekviena eilutė „Debeto kortelėmis“, „Debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija
kortelėmis“ ir „Kredito kortelėmis“ išskirstoma į tarpusavyje nesutampančias mokėjimų
„Nuotoliniu būdu“ ir mokėjimų „Kortelių skaitytuvuose“ subkategorijas.
61. Nuotoliniu būdu inicijuoti mokėjimai kortelėmis apima mokėjimo operacijas, inicijuotas
naudojant mokėjimo kortelės duomenis (pvz., kortelės numerį, kortelės turėtojo vardą, pavardę ir
pan.), tačiau nenurodant sąskaitos, su kuria kortelė turi sąsają, per telekomunikacijos,
skaitmeninius ar informacinių technologijų prietaisus ir ne fiziniuose kortelių skaitytuvuose.
Mokėjimo kortelė atsiskaitant fiziškai nedalyvauja. Mokėjimai, kurie atliekami iš kortelės
sąskaitos naudojant kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos interneto puslapyje esančią
internetinės bankininkystės programą, laikomi kredito pervedimais elektroniniu būdu ir į šį rodiklį
neįtraukiami. Nuotoliniu būdu inicijuoti mokėjimai paprastai apima mokėjimus kortelėmis už
prekes ir paslaugas, pirktas telefonu ar internetu.
62. Mokėjimai „Kortelių skaitytuvuose“ – mokėjimai atskaitingojo agento išleistomis arba
išleistomis jam tarpininkaujant kortelėmis, atliekami fizinėse prekybos ir paslaugų teikimo vietose
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naudojantis debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba) kredito kortelių
skaitytuvais.
Mokėjimai elektroniniais pinigais
63. Elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų leidėjų, gavusių lėšų iš fizinių arba juridinių
asmenų, į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui, laikoma
elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose, skirta mokėjimo operacijoms atlikti ir priimama
asmenų, kurie nėra šių elektroninių pinigų leidėjai.
64. Eilutėje „Mokėjimai elektroniniais pinigais“ atskaitingasis agentas pateikia duomenis
apie per ataskaitinį laikotarpį jo išleistų elektroninių pinigų turėtojo inicijuotus mokėjimus, kai
elektroninių pinigų turėtojas perduoda elektroninių pinigų vertę iš savo likučio į gavėjo
elektroninių pinigų sąskaitą naudodamasis kortele, kurioje elektroniniai pinigai gali būti laikomi
tiesiogiai, arba iš elektroninių pinigų sąskaitos.
65. Grynųjų pinigų pasiėmimo ir (arba) įmokėjimo operacijos naudojantis elektroninių
pinigų korteles priimančiais skaitytuvais ir elektroninių pinigų kortelių įkelties / iškelties
įrenginiais nelaikomos mokėjimais elektroniniais pinigais.
66. Mokėjimus elektroniniais pinigais atskaitingasis agentas laiko inicijuotais Lietuvoje, kai
mokėtojas, turintis atskaitingojo agento išleistų elektroninių pinigų arba jo išleistą kortelę, kurioje
elektroniniai pinigai laikomi tiesiogiai, inicijuoja mokėjimą gavėjui į gavėjo elektroninių pinigų
sąskaitą, atidarytą pas šalyje įsteigtą mokėjimo paslaugų teikėją, o tarptautiniais – kai lėšų gavėjo
elektroninių pinigų sąskaita yra pas užsienyje įsteigtą mokėjimo paslaugų teikėją. Tarptautinės
mokėjimų elektroniniais pinigais operacijos išskaidomos į Europos Sąjungos valstybes nares ir
likusį pasaulį pagal elektroninių pinigų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo vietą.
67. Mokėjimai elektroniniais pinigais yra suma tarpusavyje nesutampančių subkategorijų:
mokėjimai „El. pinigų kortelėmis, kuriose el. pinigai laikomi tiesiogiai“ ir „Naudojantis el. pinigų
sąskaitomis“.
68. Mokėjimais elektroninių pinigų kortelėmis, kuriose elektroniniai pinigai laikomi
tiesiogiai, laikomos operacijos, kai elektroninių pinigų kortelės, kurioje elektroniniai pinigai
laikomi tiesiogiai, turėtojas perduoda elektroninių pinigų vertę iš savo kortelėje turimo likučio
gavėjui.
69. Mokėjimais naudojantis elektroninių pinigų sąskaitomis laikomos operacijos, kai lėšos
perduodamos iš mokėtojo elektroninių pinigų sąskaitos į gavėjo elektroninių pinigų sąskaitą. Iš šio
rodiklio išskiriama eilutė „Iš jų pasiekiamomis panaudojus kortelę“, kurioje atskaitingasis agentas
nurodo operacijas, kurių metu yra naudojama kortelė, skirta pasiekti elektroninių pinigų sąskaitą, ir
vėliau lėšos yra perduodamos iš mokėtojo elektroninių pinigų sąskaitos į gavėjo elektroninių
pinigų sąskaitą.
Čekiai
70. Eilutėje „Čekiai“ atskaitingasis agentas pateikia informaciją apie jam per ataskaitinį
laikotarpį pateiktus apmokėti čekius (čekius pateikia lėšų gavėjai).
71. Teikiama informacija apie čekius gryniesiems pinigams gauti, kelionės čekius,
euročekius, banko čekius ir paprastuosius vekselius. Išleisti, bet neišgryninti čekiai neįtraukiami.
72. Mokėjimų čekiais operacijos laikomos inicijuotomis Lietuvoje, kai atskaitingasis agentas
apmoka šalyje įsteigto mokėjimo paslaugų teikėjo išleistą čekį. Tarptautiniai mokėjimai čekiais –
atskaitingojo agento apmokėti užsienyje įsteigto mokėjimo paslaugų teikėjo išleisti čekiai.
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Tarptautinės mokėjimų čekiais operacijos išskaidomos į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį
pasaulį pagal čekį išleidusio mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo vietą.
Kitos mokėjimo paslaugos
73. Eilutėje „Kitos mokėjimo paslaugos“ atskaitingasis agentas nurodo per ataskaitinį
laikotarpį atliktas iki šiol nenurodytas mokėjimo paslaugas.
74. Jei mokėjimo paslaugą iš atskaitingojo agento inicijuoja lėšų mokėtojai, mokėjimai
laikomi inicijuotais Lietuvoje, kai lėšų gavėjai gauna lėšas naudodamiesi šalyje įsteigtais
mokėjimo paslaugų teikėjais, o tarptautiniais – kai lėšų gavėjai naudojasi užsienyje įsteigtų
mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis. Tarptautiniai mokėjimai išskaidomi į Europos Sąjungos
valstybes nares ir likusį pasaulį pagal lėšų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo vietą.
75. Jei mokėjimo paslaugą iš atskaitingojo agento inicijuoja lėšų gavėjas, mokėjimai laikomi
inicijuotais Lietuvoje, kai lėšų mokėtojas naudojasi šalyje įsteigtais mokėjimo paslaugų teikėjais, o
tarptautiniais – kai lėšų mokėtojas naudojasi užsienyje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų
paslaugomis. Tarptautiniai mokėjimai išskaidomi į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį
pasaulį pagal lėšų mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo vietą.
76. Iš rodiklio „Kitos mokėjimo paslaugos“ išskiriamos subkategorijos „Iš jų pinigų
perlaidos“ ir „Iš jų mokėjimai per telekomunikacijos, skaitmeninius ar IT prietaisus“.
77. Eilutėje „Iš jų pinigų perlaidos“ atskaitingasis agentas nurodo mokėtojo inicijuotas
mokėjimo operacijas, kai mokėtojas arba lėšų gavėjas neturi sąskaitos, tačiau mokėtojas teikia
lėšas atskaitingajam agentui, kad nurodyta suma būtų pervesta gavėjui arba gavėjo vardu
veikiančiam mokėjimo paslaugų teikėjui, ir (arba) kai šios lėšos gaunamos gavėjo vardu ir tampa
jam prieinamos.
78. Eilutėje „Iš jų mokėjimai per telekomunikacijos, skaitmeninius ar IT prietaisus“
atskaitingasis agentas nurodo mokėjimo operacijas, kai mokėtojas pateikia sutikimą vykdyti
mokėjimo operaciją naudodamas telekomunikacijų priemones, skaitmeninį ar IT prietaisą, ir
mokėjimas atliekamas telekomunikacijų, IT sistemos ar tinklo operatoriui, kuris yra tik tarpininkas
tarp prekių ir paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo. Šio tipo mokėjimai nelaikomi
kredito pervedimais, juose nenaudojama kredito įstaigoje atidaryta sąskaita, todėl kredito
pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu, ir mokėjimai per telekomunikacijas, skaitmeninius ar IT
prietaisus nesutampa.
ANTRASIS SKIRSNIS
OPERACIJOS ĮRAŠU KLIENTŲ SĄSKAITOSE
79. Ataskaitos II a ir II b lentelių dalyje „Operacijos įrašu klientų sąskaitose“ atskaitingasis
agentas nurodo per ataskaitinį laikotarpį savo padarytu įrašu klientų sąskaitose atliktas operacijas,
kai neteikiama mokėjimo paslauga. Pateikiama informacija apie atskaitingojo agento atliktus
nurašymus iš ne PFĮ sektoriaus subjekto sąskaitos ir įrašymus į šią sąskaitą.
80. Šioje lentelių dalyje pateikiamos dvi tarpusavyje nesutampančios kategorijos: „Įrašymai į
sąskaitą“ ir „Nurašymai iš sąskaitos“.
81. Eilutėje „Įrašymai į sąskaitą“ atskaitingasis agentas nurodo savo atliktas įskaitymo į
sąskaitą operacijas įrašu klientų sąskaitose, kai neteikiama mokėjimo paslauga, pvz.: kredito
įstaigos klientui mokamos palūkanos už indėlį, mokėjimo paslaugų teikėjo mokami dividendai,
suteikiamos paskolos įrašymas į sąskaitą.
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82. Eilutėje „Nurašymai iš sąskaitos“ atskaitingasis agentas nurodo savo atliktas lėšų
nurašymo iš sąskaitos operacijas įrašu klientų sąskaitose, kai neteikiama mokėjimo paslauga, pvz.:
iš kliento sąskaitos nurašomas komisinis atlyginimas, grąžinamos paskolos dalis, palūkanos už
suteiktą paskolą.
TREČIASIS SKIRSNIS
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS KLIENTŲ APTARNAVIMO VIETOSE
83. Ataskaitos II a ir II b lentelių dalyje „Grynųjų pinigų operacijos klientų aptarnavimo
vietose“ atskaitingasis agentas pateikia informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį atliktas grynųjų
pinigų išdavimo ir priėmimo operacijas savo klientų aptarnavimo vietose. Pateikiamos tik ne PFĮ
sektoriaus subjektų atliktos operacijos.
84. Įtraukiamos operacijos, kai gryniesiems pinigams įmokėti į savo sąskaitą arba išimti iš
jos atskaitingojo agento klientas naudoja mokėjimo kortelę, tačiau tik klientui identifikuoti.
Neįtraukiamos operacijos, kai grynieji pinigai atskaitingojo agento klientų aptarnavimo vietose
įmokami į kito asmens (ne mokėtojo) sąskaitą, šios operacijos laikomos pinigų perlaidomis.
Rodiklis apima grynųjų pinigų išdavimo ir priėmimo operacijas visomis valiutomis.
85. Šioje lentelių dalyje pateikiamos dvi tarpusavyje nesutampančios kategorijos: „Grynųjų
pinigų išdavimo operacijos“ ir „Grynųjų pinigų priėmimo operacijos“.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
GAUTI TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI
86. Eilutėje „Gauti tarptautiniai mokėjimai“ atskaitingasis agentas pateikia duomenis apie
savo klientų, priklausančių ne PFĮ sektoriui, ir savo paties, kai sandorio priešinga šalis priklauso ne
PFĮ sektoriui, per ataskaitinį laikotarpį gautus tarptautinius kredito pervedimus, tiesioginį debetą,
mokėjimus elektroniniais pinigais, čekiais arba apie kitas mokėjimo paslaugas.
87. Eilutėje „Gauti tarptautiniai mokėjimai“ atskaitingasis agentas nurodo sumą penkių
tarpusavyje nesutampančių subkategorijų: „Kredito pervedimai“, „Tiesioginis debetas“,
„Mokėjimai el. pinigais“, „Čekiai“ ir „Kitos mokėjimo paslaugos“.
88. Operacijos, kai lėšų gavėjas, turintis sąskaitą pas atskaitingąjį agentą, gauna mokėjimo
nurodymą kartu su lėšomis iš mokėtojo, turinčio sąskaitą pas užsienyje įsteigtą mokėjimo paslaugų
teikėją, atskaitingojo agento pateikiamos kaip gauti tarptautiniai kredito pervedimai, mokėjimai
elektroniniais pinigais arba gautos kitos mokėjimo paslaugos, kai mokėjimą inicijuoja lėšų
mokėtojas.
89. Operacijos, kai lėšų mokėtojas, turintis sąskaitą pas atskaitingąjį agentą, sumoka gautus
mokėjimo nurodymus iš lėšų gavėjo, turinčio sąskaitą pas užsienyje įsteigtą mokėjimo paslaugų
teikėją, atskaitingojo agento pateikiamos kaip gautos tarptautinės tiesioginio debeto operacijos
arba kitos mokėjimo paslaugos, kai mokėjimą inicijuoja lėšų gavėjas.
90. Gauti tarptautiniai mokėjimo nurodymai čekiais – atskaitingojo agento išleistų ir
užsienyje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų apmokėtų čekių operacijos.
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VI SKYRIUS
TREČIOSIOS LENTELĖS RODIKLIAI
MOKĖJIMO KORTELĖS
91. Ataskaitos III lentelėje „Mokėjimo kortelės“ atskaitingasis agentas nurodo savo išleistų
galiojančių kortelių su grynųjų pinigų, mokėjimo ir (arba) elektroninių pinigų funkcija skaičių
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Įtraukiamos ir trišalių schemų kortelės, išleistos tarpininkaujant
atskaitingajam agentui (pvz., American Express, Diners).
92. Teikiant duomenis neatsižvelgiama į kortelės išleidimo arba paskutinio kortelės
naudojimo datą. Atskaitingasis agentas, teikdamas savo išleistų arba išleistų jam tarpininkaujant
mokėjimo kortelių duomenis, neatsižvelgia į kortelės turėtojo nuolatinės gyvenamosios vietos
valstybę arba valstybę, kurioje atidaryta sąskaita, susieta su mokėjimo kortele. Prekybininkų
išleistos kortelės (pvz., nuolaidų kortelės, kortelės, kuriose kaupiasi prekybininko sukurti taškai ir
pan.) nepriskiriamos mokėjimo kortelėms, nebent jos išleistos bendradarbiaujant su atskaitinguoju
agentu.
93. Lentelės 2 stulpelyje atskaitingasis agentas nurodo vietines korteles. Vietinės kortelės –
atskaitingojo agento išleistos arba išleistos jam tarpininkaujant kortelės, kuriomis galima naudotis
tik šalyje. 3 stulpelyje nurodo tarptautines korteles. Tarptautinės kortelės – atskaitingojo agento
išleistos arba išleistos jam tarpininkaujant kortelės, kuriomis galima naudotis tiek šalyje, tiek
užsienyje.
PIRMASIS SKIRSNIS
VISOS IŠLEISTOS KORTELĖS
94. Eilutėje „Iš viso išleistų kortelių“ pateikiamas bendras atskaitingojo agento išleistų arba
išleistų jam tarpininkaujant galiojančių mokėjimo kortelių skaičius ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.
95. Eilutėje „Iš viso išleistų kortelių“ pateikiama informacija nėra kitų lentelėje pateiktų
rodiklių suma, nes kategorijos „Kortelės su grynųjų pinigų funkcija“, „Kortelės su mokėjimo
funkcija (išskyrus korteles tik su el. pinigų funkcija)“ ir „Elektroninių pinigų kortelės“ gali sutapti.
Kortelės, atitinkančios keletą kategorijų, eilutėje „Iš viso išleistų kortelių“ skaičiuojamos tik vieną
kartą.
96. Iš rodiklio „Iš viso išleistų kortelių“ išskiriama subkategorija „Iš jų jungtinės kortelės“,
kurioje parodomas atskaitingojo agento išleistų arba išleistų jam tarpininkaujant galiojančių
kortelių, kurios turi debeto, debeto su atidėtuoju lėšų nurašymu ir (arba) kredito kortelės funkciją,
taip pat grynųjų pinigų funkciją ir elektroninių pinigų kortelės funkciją, skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
ANTRASIS SKIRSNIS
KORTELĖS SU GRYNŲJŲ PINIGŲ FUNKCIJA
97. Eilutėje „Kortelės su grynųjų pinigų funkcija“ parodomas atskaitingojo agento išleistų
arba išleistų jam tarpininkaujant galiojančių kortelių, kuriomis galima iš bankomato ir (arba)
naudojantis kortelių skaitytuvu pasiimti grynuosius pinigus arba juos įmokėti, skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
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TREČIASIS SKIRSNIS
KORTELĖS SU MOKĖJIMO FUNKCIJA
98. Eilutėje „Kortelės su mokėjimo funkcija (išskyrus korteles tik su el. pinigų funkcija)“
parodomas atskaitingųjų agentų išleistų arba išleistų jiems tarpininkaujant galiojančių kortelių,
turinčių bent vieną iš šių funkcijų: debeto, debeto su atidėtuoju lėšų nurašymu arba kredito
funkciją, skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Kortelė taip pat gali turėti kitų funkcijų, pvz.,
elektroninių pinigų funkciją, tačiau kortelės tik su elektroninių pinigų funkcija į šią kategoriją
neįtraukiamos.
99. Iš kategorijos „Kortelės su mokėjimo funkcija“ išskiriamos galinčios sutapti ir
nesumuojamos subkategorijos „Debeto kortelės“, „Debeto kortelės su atidėtojo lėšų nurašymo
funkcija“ ir „Kredito kortelės“.
100.
Eilutėje „Debeto kortelės“ parodomas atskaitingojo agento išleistų arba išleistų jam
tarpininkaujant mokėjimams skirtų kortelių, kai lėšos tiesiogiai nurašomos iš kortelės turėtojo
sąskaitos, skaičius. Debeto kortelės gali turėti sąsają su kredito limitą suteikiančiomis sąskaitomis
(debeto kortelės su kredito limitu). Nurodomas galiojančių kortelių, o ne sąskaitų, su kuriomis jos
turi sąsają, skaičius. Skiriamasis kortelės su debeto funkcija bruožas, skirtingai nuo kortelės su
kredito arba debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija, yra sutartinis susitarimas už pirkinius
tiesiogiai nurašyti lėšas nuo kortelės turėtojo einamosios sąskaitos.
101.
Eilutėje „Debeto kortelės su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija“ parodomas
atskaitingojo agento išleistų arba išleistų jam tarpininkaujant mokėjimams skirtų galiojančių
kortelių, kai kortelės turėtojas gali atsiskaityti ir (arba) pasiimti grynuosius pinigus neviršydamas
leistinos ribos, skaičius. Už kortelės turėtojo pirkinius iki leistinos sumos lėšos nurašomos iš
kortelės leidėjo sąskaitos. Kortelės turėtojo kreditas nepratęsiamas – visas susidaręs įsiskolinimas
turi būti padengtas nustatyto laikotarpio pabaigoje. Skiriamasis kortelės su debeto su atidėtojo lėšų
nurašymo funkcija bruožas, skirtingai nuo kortelės su kredito ar debeto funkcija, yra sutartinis
susitarimas suteikti kreditą, tačiau su įsipareigojimu apmokėti atsiradusią skolą iki iš anksto
numatyto laikotarpio pabaigos.
102.
Eilutėje „Kredito kortelės“ parodomas atskaitingojo agento išleistų arba išleistų
jam tarpininkaujant mokėjimams skirtų galiojančių kortelių, kurių turėtojams suteikiama kredito
linija, skaičius. Kortelės turėtojas gali atsiskaityti ir (arba) pasiimti grynuosius pinigus
neviršydamas nustatytos didžiausios ribos. Nustatyto laikotarpio pabaigoje gali būti padengiamas
visas susidaręs įsiskolinimas arba jo dalis. Likusi neapmokėta įsiskolinimo dalis paliekama kaip
pratęstas kreditas, už kurį kortelės turėtojas moka nustatytas palūkanas. Rodiklis apima ir tokias
kredito korteles, kurios turi visus kredito kortelėms būdingus požymius, tačiau jų turėtojams
suteikta nulinė kredito linija. Skiriamasis kredito kortelių bruožas, skirtingai nuo kortelių su debeto
ar debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija, yra sutartinis susitarimas suteikti kreditą kortelės
turėtojui, numatant pratęsto kredito galimybę.
103.
Iš subkategorijos „Kredito kortelės“ išskiriamos „Virtualiosios kortelės“,
parodančios atskaitingojo agento išleistų arba išleistų jam tarpininkaujant galiojančių
nematerialiųjų kortelių, skirtų atsiskaitymams internetu, skaičius. Virtualiosiomis kortelėmis
negalima atsiskaityti naudojantis fiziniais kortelių skaitytuvais.
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KETVIRTASIS SKIRSNIS
ELEKTRONINIŲ PINIGŲ KORTELĖS
104.
Eilutėje „El. pinigų kortelės“ parodomas atskaitingojo agento išleistų arba išleistų
jam tarpininkaujant galiojančių mokėjimo kortelių, leidžiančių kortelių turėtojams atlikti
mokėjimus elektroniniais pinigais, kurie saugomi kortelės atmintyje ir (arba) elektroninių pinigų
sąskaitoje, susietoje su elektroninių pinigų kortele, skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
105.
Iš kategorijos „El. pinigų kortelės“ išskiriamas rodiklis „Iš jų bent kartą įkrautos“,
apimantis elektroninių pinigų korteles, kurios buvo papildytos bent vieną kartą ir todėl gali būti
laikomos suaktyvintomis.
106.
Eilutė „El. pinigų kortelės“ yra dviejų tarpusavyje nesutampančių subkategorijų
„Kortelės, kuriose el. pinigai laikomi tiesiogiai“ ir „Kortelės, leidžiančios naudotis el. pinigų
sąskaitose laikomais el. pinigais“ suma.
107.
Eilutėje „Kortelės, kuriose el. pinigai laikomi tiesiogiai“ parodomos tik tos kortelės,
kuriose elektroninių pinigų turėtojas gali laikyti elektroninius pinigus tiesiogiai.
108.
Eilutėje „Kortelės, leidžiančios naudotis el. pinigų sąskaitose laikomais el. pinigais“
nurodomas skaičius kortelių, kuriomis naudodamasis elektroninių pinigų sąskaitos turėtojas gali
panaudoti sąskaitos likutį mokėjimams atlikti ir lėšoms pervesti.
VII SKYRIUS
KETVIRTOSIOS LENTELĖS RODIKLIAI
BANKOMATAI IR KORTELIŲ SKAITYTUVAI
109.
Ataskaitos IV lentelėje „Bankomatai ir kortelių skaitytuvai“ atskaitingasis agentas
pateikia savo aptarnaujamų įrenginių (bankomatų, kortelių skaitytuvų ir elektroninių pinigų
kortelių įrenginių), kuriuose galima atlikti operacijas mokėjimo kortelėmis, skaičių ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
110.
Atskaitingasis agentas teikia informaciją apie savo aptarnaujamus įrenginius,
esančius šalies teritorijoje ir užsienio šalyse. Užsienio šalyse esančių įrenginių skaičius
išskaidomas į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį pagal įrenginio buvimo vietą.
Duomenys apie užsienio šalyse esančius atskaitingojo agento patronuojamųjų įmonių ar filialų
aptarnaujamus įrenginius neteikiami. Kiekvienas įrenginys (bankomatas, kortelių skaitytuvas ar
elektroninių pinigų kortelių įrenginys) skaičiuojamas atskirai, net jeigu prekybos vietoje veikia
keli visiškai vienodi įrenginiai.
111.
Atskaitingasis agentas, aptarnaujantis įrenginį, kuriame atliekamos operacijos
mokėjimo kortelėmis, – įstaiga, teisiškai, tačiau nebūtinai techniškai, atliekanti aptarnavimo (angl.
acquirer) funkciją ir sudariusi sutartį su prekybininku. Aptarnavimo funkcija apima lėšų gavėjui
(pvz., prekybininkui) teikiamas paslaugas, leidžiančias priimti mokėjimo priemonę arba mokėjimo
operaciją; šios paslaugos apima mokėtojo tapatybės nustatymą, autorizavimo ir atsiskaitymo
paslaugas, kurias suteikus lėšos persiunčiamos lėšų gavėjui. Aptarnaujančioji įstaiga – subjektas,
kuris turi indėlių sąskaitas, skirtas kortelių priėmėjams, t. y. prekybininkams, ir kuriam kortelės
priėmėjas perduoda su operacijomis susijusius duomenis. Aptarnaujančioji įstaiga atsako už
operacijos informacijos surinkimą ir atsiskaitymą su kortelių priėmėjais.
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PIRMASIS SKIRSNIS
BANKOMATAI
112.
Eilutėje „Bankomatai“ pateikiamas automatinių elektroninių prietaisų, suteikiančių
galimybę autorizuotam naudotojui mokėjimo kortele pasiimti grynuosius pinigus arba juos
įmokėti, atlikti pervedimus, naudotis kitomis paslaugomis, skaičius ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje. Jeigu automatiniame elektroniniame prietaise negalima atlikti jokių operacijų, galima
tik peržiūrėti sąskaitos likutį, šis prietaisas nelaikomas bankomatu.
113.
Atsižvelgiant į bankomatų funkcionalumą, iš kategorijos „Bankomatai” išskiriamos
tarpusavyje galinčios sutapti ir nesumuojamos subkategorijos „Atliekantys grynųjų pinigų
išdavimo operacijas“, „Atliekantys lėšų pervedimo operacijas“ ir „Atliekantys grynųjų pinigų
priėmimo operacijas“. Bankomatas, atliekantis keletą šių funkcijų, įtraukiamas į kiekvieną
subkategoriją, tačiau į bendrą bankomatų skaičių (eilutėje „Bankomatai“) šis bankomatas
įskaičiuojamas vieną kartą.
ANTRASIS SKIRSNIS
KORTELIŲ SKAITYTUVAI
114.
Eilutėje „Kortelių skaitytuvai“ pateikiamas prekybos ir paslaugų įmonėse bei
kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigų klientų aptarnavimo vietose esančių visų
prietaisų, leidžiančių atlikti mokėjimus ir (arba) pasiimti grynuosius pinigus kortelėmis, skaičius
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Skaičiuojamas kiekvienas prekybos ir paslaugų įmonėje ir
(arba) kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigos klientų aptarnavimo vietoje esantis
elektroninis kortelių skaitytuvas, nesvarbu, ar jis yra integruotas į kasos aparatą, ar įrengtas šalia
kasos aparato.
115.
Iš kategorijos „Kortelių skaitytuvai“ išskiriamos dvi tarpusavyje galinčios sutapti ir
nesumuojamos subkategorijos „Debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba)
kredito kortelių skaitytuvai“ ir „El. pinigų korteles priimantys skaitytuvai“. Tas pats prietaisas,
turintis keletą funkcijų, įskaičiuojamas abejose subkategorijose, tačiau eilutėje „Kortelių
skaitytuvai“ skaičiuojamas tik kartą.
116.
Subkategorijoje „El. pinigų korteles priimantys skaitytuvai“ nurodomi visi
skaitytuvai, leidžiantys atlikti mokėjimus elektroninių pinigų kortelėmis, t. y. nurodomi skaitytuvai,
kurie priima elektroninių pinigų ir kitos rūšies mokėjimo korteles, ir skaitytuvai, priimantys tik
elektroninių pinigų korteles.
117.
Iš „Debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba) kredito kortelių
skaitytuvai“ ir „El. pinigų korteles priimantys skaitytuvai“ subkategorijų papildomai išskiriami
kortelių skaitytuvai, galintys atlikti grynųjų pinigų išdavimo operacijas. Grynųjų pinigų išdavimas
reiškia, kad mokėjimo kortelės turėtojas grynuosius pinigus pasiima, – dažniausiai kartu
atlikdamas mokėjimo operacijas – naudodamasis debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo
funkcija ir (arba) kredito kortelių skaitytuvais arba elektroninių pinigų korteles priimančiais
skaitytuvais, esančiais prekybos bei paslaugų įmonėse ir kredito, mokėjimo arba elektroninių
pinigų įstaigų klientų aptarnavimo vietose.
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TREČIASIS SKIRSNIS
ELEKTRONINIŲ PINIGŲ KORTELIŲ ĮRENGINIAI
118.
Eilutėje „El. pinigų kortelių įrenginiai“ parodomas automatinių elektroninių
prietaisų, kuriuose galima atlikti operacijas tik elektroninių pinigų kortelėmis, skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
119.
Iš kategorijos „El. pinigų kortelių įrenginiai“ išskiriamos tarpusavyje galinčios
sutapti ir nesumuojamos subkategorijos „El. pinigų kortelių skaitytuvai“ ir „El. pinigų kortelių
įkelties (iškelties) įrenginiai“. Vienas įrenginys, veikiantis kaip elektroninių pinigų kortelių
skaitytuvas ir kaip įkelties (iškelties) įrenginys, parodomas kiekvienoje subkategorijoje, tačiau į
bendrą elektroninių pinigų kortelių įrenginių skaičių šis įrenginys įtraukiamas tik vieną kartą.
Elektroninių pinigų kortelių skaitytuvai – prekybos ir paslaugų įmonėse bei kredito įstaigų arba
elektroninių pinigų įstaigų klientų aptarnavimo vietose esantys automatiniai elektroniniai
įrenginiai, leidžiantys atlikti mokėjimus arba pasiimti grynuosius pinigus tik elektroninių pinigų
kortelėmis. Šis rodiklis įtraukiamas eilutėse „El. pinigų korteles priimantys skaitytuvai“ ir
„Kortelių skaitytuvai“. Elektroninių pinigų kortelių įkelties (iškelties) įrenginiai – įrenginiai,
leidžiantys elektroninių pinigų kortelių turėtojams pinigų vertės vienetus įkelti į kortelės
atmintį arba iškelti iš kortelės atminties.

VIII SKYRIUS
PENKTOSIOS (A IR B DALIES) LENTELĖS RODIKLIAI
ATSKAITINGOJO AGENTO APTARNAUJAMUOSE BANKOMATUOSE IR
KORTELIŲ SKAITYTUVUOSE ATLIKTOS OPERACIJOS
120.
Ataskaitos V a lentelėje „Atskaitingojo agento aptarnaujamuose bankomatuose ir
kortelių skaitytuvuose atliktų operacijų skaičius“ ir V b lentelėje „Atskaitingojo agento
aptarnaujamuose bankomatuose ir kortelių skaitytuvuose atliktų operacijų vertė“ atskaitingasis
agentas nurodo jo aptarnaujamuose bankomatuose, debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo
funkcija ir (arba) kredito kortelių skaitytuvuose, elektroninių pinigų korteles priimančiuose
skaitytuvuose ir elektroninių pinigų kortelių įkelties (iškelties) įrenginiuose šalyje ir užsienyje
įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis mokėjimo kortelėmis atliktų operacijų skaičių arba
vertę per ataskaitinį laikotarpį. Duomenys apie užsienio šalyse esančiuose atskaitingojo agento
patronuojamųjų įmonių ar filialų aptarnaujamuose įrenginiuose atliktas operacijas neįtraukiami.
121.
Ataskaitos V a ir V b lentelių 1 stulpelyje „Lietuvoje įdiegtuose įrenginiuose“
atskaitingasis agentas teikia informaciją apie operacijas, atliktas jo aptarnaujamuose įrenginiuose,
esančiuose šalies teritorijoje, o 2 stulpelyje „Užsienyje įdiegtuose įrenginiuose“ – apie operacijas,
atliktas jo aptarnaujamuose įrenginiuose, esančiuose užsienio teritorijoje. Operacijos užsienyje
įdiegtuose įrenginiuose papildomai išskaidomos į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį
pagal atskaitingojo agento aptarnaujamo įrenginio buvimo vietą.
122.
Ataskaitos V a ir V b lentelės sudarytos iš dviejų nesusijusių ir nesumuojamų
dalių: „Šalyje išleistomis kortelėmis“ (operacijos šalyje įsteigto mokėjimo paslaugų teikėjo
išleistomis mokėjimo kortelėmis) ir „Užsienyje išleistomis kortelėmis“ (operacijos užsienyje įsteigto
mokėjimo paslaugų teikėjo išleistomis mokėjimo kortelėmis).
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PIRMASIS SKIRSNIS
VISOS ATLIKTOS OPERACIJOS
123.
Eilutėse „Iš viso“ pateikiami suminiai duomenys apie visų atliktų operacijų
mokėjimo kortelėmis (pirmoje lentelės dalyje – šalyje įsteigto mokėjimo paslaugų teikėjo
išleistomis mokėjimo kortelėmis, antroje lentelės dalyje – užsienyje įsteigto mokėjimo paslaugų
teikėjo išleistomis mokėjimo kortelėmis) atskaitingojo agento aptarnaujamuose įrenginiuose
(bankomatuose, debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba) kredito kortelių
skaitytuvuose, el. pinigų korteles priimančiuose skaitytuvuose ir el. pinigų kortelių įkelties
(iškelties) įrenginiuose), esančiuose šalyje arba užsienio šalyse, skaičių arba vertę per ataskaitinį
laikotarpį.
ANTRASIS SKIRSNIS
BANKOMATUOSE ATLIKTOS OPERACIJOS
124.
Eilutėse „Bankomatuose“ parodoma atskaitingojo agento aptarnaujamuose
bankomatuose per ataskaitinį laikotarpį atliktų „Grynųjų pinigų išdavimo“, „Lėšų pervedimo“ ir
„Grynųjų pinigų priėmimo“, naudojantis šalyje arba užsienyje įsteigto mokėjimo paslaugų teikėjo
išleistomis mokėjimo kortelėmis, operacijų skaičiaus arba vertės suma. Bankomatuose atliktos
mokėjimo operacijos apima tik debeto, debeto su atidėtuoju lėšų nurašymu ir kredito kortelėmis
atliktas operacijas. Operacijos elektroninių pinigų kortelėmis šioje kategorijoje nenurodomos.
125.
Eilutėje „Grynųjų pinigų išdavimo operacijos“ nurodomas bankomatuose atliktų
grynųjų pinigų išdavimo operacijų kortelėmis su grynųjų pinigų funkcija skaičius arba vertė.
126.
Eilutėje „Lėšų pervedimo operacijos“ nurodomas bankomatuose atliktų kredito
pervedimų skaičius arba vertė. Įtraukiami pervedimai, kai mokėtojas gali pats nurodyti lėšų gavėjo
sąskaitą (nėra pateikto galimų lėšų gavėjų sąrašo), ir pervedimai, kai mokėtojas pasirenka lėšų
gavėją iš bankomate pateikiamo sąrašo (pvz., mokėjimai už mobiliojo ryšio operatorių teikiamas
paslaugas).
127.
Eilutėje „Grynųjų pinigų priėmimo operacijos“ nurodomas bankomatuose atliktų
grynųjų pinigų priėmimo operacijų skaičius arba vertė. Įtraukiamos visos grynųjų pinigų priėmimo
operacijos, kai mokėtojo tapatybė nustatoma pagal mokėjimo kortelę.
TREČIASIS SKIRSNIS
KORTELIŲ SKAITYTUVUOSE ATLIKTOS OPERACIJOS
128.
Eilutėje „Debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba) kredito
kortelių skaitytuvuose“ pateikiamas atskaitingojo agento aptarnaujamuose debeto, debeto su
atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba) kredito kortelių skaitytuvuose, esančiuose Lietuvoje arba
užsienyje, atliktos operacijos šalyje arba užsienyje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis
mokėjimo kortelėmis per ataskaitinį laikotarpį. Iš šio rodiklio išskiriamos grynųjų pinigų išdavimo
operacijos, atliekamos naudojantis skaitytuvais. Debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo
funkcija ir (arba) kredito kortelių skaitytuvuose atliktos mokėjimo operacijos elektroninių pinigų
kortelėmis neįtraukiamos.
129.
Eilutėje „El. pinigų korteles priimančiuose skaitytuvuose“ pateikiamas
atskaitingojo agento aptarnaujamuose elektroninių pinigų korteles priimančiuose skaitytuvuose,
esančiuose Lietuvoje arba užsienyje, atliktos mokėjimo ir grynųjų pinigų išdavimo operacijos
šalyje arba užsienyje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis elektroninių pinigų kortelėmis
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per ataskaitinį laikotarpį. Išskiriamos grynųjų pinigų išdavimo operacijos, atliekamos naudojantis
el. pinigų skaitytuvais.
130.
Eilutėje „El. pinigų kortelių įkelties (iškelties) įrenginiuose“ nurodomas
atskaitingojo agento aptarnaujamuose elektroninių pinigų kortelių įkelties (iškelties) įrenginiuose,
esančiuose Lietuvoje arba užsienyje, atliktų pinigų vertės vienetų įkėlimo į elektroninių pinigų
kortelių atmintį ir iškėlimo iš elektroninių pinigų kortelių atminties operacijų skaičius arba vertė
per ataskaitinį laikotarpį. Jeigu elektroninių pinigų kortelės turėtojas, naudodamasis elektroninių
pinigų kortelių įkelties (iškelties) įrenginiais, pateikia grynuosius pinigus norėdamas jų vertę įkelti
į elektroninių pinigų kortelės atmintį arba pasiima grynuosius pinigus, iškeldamas vertę iš
elektroninių pinigų kortelės atminties ir kartu neatlikdamas mokėjimo operacijos, tokios operacijos
nurodomos šioje kategorijoje.
IX SKYRIUS
ŠEŠTOSIOS (A IR B DALIES) LENTELĖS RODIKLIAI
UŽSIENIO MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ APTARNAUJAMUOSE
BANKOMATUOSE IR KORTELIŲ SKAITYTUVUOSE ATLIKTOS OPERACIJOS
ATSKAITINGOJO AGENTO IŠLEISTOMIS KORTELĖMIS
131.
Ataskaitos VI a lentelėje „Užsienio mokėjimo paslaugų teikėjų aptarnaujamuose
bankomatuose ir kortelių skaitytuvuose atliktų operacijų atskaitingojo agento išleistomis
kortelėmis skaičius“ ir VI b lentelėje „Užsienio mokėjimo paslaugų teikėjų aptarnaujamuose
bankomatuose ir kortelių skaitytuvuose atliktų operacijų atskaitingojo agento išleistomis
kortelėmis vertė“ atskaitingasis agentas nurodo jo išleistomis arba išleistomis jam tarpininkaujant
mokėjimo kortelėmis užsienyje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose, debeto, debeto
su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba) kredito kortelių skaitytuvuose, elektroninių pinigų
korteles priimančiuose skaitytuvuose ir elektroninių pinigų kortelių įkelties (iškelties)
įrenginiuose, esančiuose šalyje ir užsienyje, atliktų operacijų skaičių arba vertę per ataskaitinį
laikotarpį.
132.
Ataskaitos VI a ir VI b lentelių 1 stulpelyje „Lietuvoje įdiegtuose įrenginiuose“
atskaitingasis agentas teikia informaciją apie jo išleistomis arba išleistomis jam tarpininkaujant
mokėjimo kortelėmis atliktas operacijas šalyje esančiuose įrenginiuose, kuriuos aptarnauja užsienyje
įsteigtas mokėjimo paslaugų teikėjas, o 2 stulpelyje „Užsienyje įdiegtuose įrenginiuose“ –
atskaitingojo agento išleistomis arba išleistomis jam tarpininkaujant mokėjimo kortelėmis atliktas
operacijas užsienyje esančiuose įrenginiuose, kuriuos aptarnauja užsienyje įsteigtas mokėjimo
paslaugų teikėjas. Operacijos užsienyje įdiegtuose įrenginiuose papildomai išskaidomos į Europos
Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį pagal užsienyje įsteigto mokėjimo paslaugų teikėjo
aptarnaujamo įrenginio buvimo vietą.
X SKYRIUS
STATISTINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMO SPECIFIKACIJA
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKĖJIMO SISTEMŲ STATISTIKOS RAKTŲ ŠEIMA
133.
Perduodant statistinę informaciją per Lietuvos banko ataskaitų priėmimo sistemą
arba internetinę ataskaitų priėmimo sistemą naudojamos mokėjimų statistikos duomenų laiko
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eilutės ir taikomos vientisumo taisyklės, skirtos atskaitingojo agento teikiamai statistinei
informacijai tikrinti.
134.
Mokėjimų statistikos duomenų laiko eilutėms identifikuoti naudojama mokėjimo
sistemų statistikos (toliau – MSS) raktų šeima, kurią nusako devyni matmenys, leidžiantys
atpažinti laiko eilutes. Devynių matmenų kodų junginys reiškia laiko eilutės raktą. Kiti matmenys,
nusakantys atskaitingąjį agentą, perduodamos informacijos rūšį ir pan., naudojami tik Lietuvos
banko Statistikos informacinėje sistemoje. MSS raktų šeimos matmenys pateikti lentelėje.
Mokėjimo sistemų statistikos raktų šeimos matmenys
Vieta
rakte

Statistinė sąvoka

Reikšmės ilgis

Kodų sąrašo pavadinimas

1.

Dažnumas

1

Dažnumų kodų sąrašas

2.

Informacijos tipas

4

Informacijos tipų kodų sąrašas

3.

Mokėjimo paslauga

4.

Įvesties įrenginys

4

Įvesties įrenginių kodų sąrašas

5.

Duomenų tipas

2

Duomenų tipų kodų sąrašas

6.

Priešingos šalies ekonominė
erdvė

2

Ekonominių erdvių kodų sąrašas

7.

Priešingos šalies sektorius

3

Sektorių kodų sąrašas

8.

Sandorio valiuta

3

Valiutų kodų sąrašas

9.

Eilutės denominacija

1

Eilutės denominacijų kodų sąrašas

3–4

Mokėjimo paslaugų kodų sąrašas

135.
Matmenys yra statistinės sąvokos. Kiekvienam iš devynių matmenų priskiriamos
reikšmės iš atitinkamų kodų sąrašų. Antrajame skirsnyje pateikiami trumpi matmenų aprašymai (ta
pačia tvarka, kuria jie išdėstyti laiko eilutės rakte) ir atitinkamų kodų, naudojamų raktams sudaryti,
sąrašai.
ANTRASIS SKIRSNIS
MATMENYS
136.
1 matmuo (dažnumas) nurodo perduodamų laiko eilučių dažnumą. Matmuo yra
susietas su dažnumų kodų sąrašu, kuris pateiktas priedo 1 lentelėje.
137.
2 matmuo (informacijos tipas) nurodo teikiamos informacijos tipą, pvz., kortelių
skaičius, įrenginių skaičius ir pan. Matmuo yra susietas su informacijos tipų kodų sąrašu, kuris
pateiktas priedo 2 lentelėje.
138.
3 matmuo (mokėjimo paslauga) nurodo konkrečią mokėjimo paslaugą, kuria
naudojantis atliekama mokėjimo operacija, pvz., kortelės su grynųjų pinigų funkcija, kredito
pervedimai ir pan. Matmuo yra susietas su mokėjimo paslaugų kodų sąrašu, kuris pateiktas priedo
3 lentelėje.
139.
4 matmuo (įvesties įrenginys) nurodo įrenginio, per kurį mokėjimo operacijos
vykdomos, tipą, pvz., debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba) kredito kortelių
skaitytuvai. Matmuo yra susietas su įvesties įrenginių kodų sąrašu, kuris pateiktas priedo
4 lentelėje.
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140.
5 matmuo (duomenų tipas) nurodo, kokiais matavimo vienetais laiko eilutė
perduodama (skaičius arba vertė). Matmuo yra susietas su duomenų tipų kodų sąrašu, kuris
pateiktas priedo 5 lentelėje.
141.
6 matmuo (priešingos šalies ekonominė erdvė) nurodo priešingos šalies,
dalyvaujančios mokėjimo operacijoje, rezidavimo ekonominę erdvę. Matmuo yra susietas su
ekonominių erdvių kodų sąrašu, kuris pateiktas priedo 6 lentelėje.
142.
7 matmuo (priešingos šalies sektorius) nurodo priešingos šalies, dalyvaujančios
mokėjimo operacijoje, sektorių, pvz., PFĮ, ne PFĮ ir pan. Matmuo yra susietas su sektorių kodų
sąrašu, kuris pateiktas priedo 7 lentelėje.
143.
8 matmuo (sandorio valiuta) nurodo valiutą, kuria įvykdytas sandoris. Matmuo
yra susietas su valiutų kodų sąrašu, kuris pateiktas priedo 8 lentelėje.
144.
9 matmuo (eilutės denominacija) nurodo valiutą, kuria turi būti teikiami
duomenys. Matmuo yra susietas su eilutės denominacijų kodų sąrašu, kuris pateiktas priedo 9
lentelėje.
TREČIASIS SKIRSNIS
POŽYMIAI
145. Mokėjimų statistinės ataskaitos informacijai identifikuoti, be laiko eilutės raktą
apibrėžiančių matmenų, reikalingi papildomi požymiai, kurie suteikia papildomos užkoduotos arba
neužkoduotos informacijos apie perduodamus duomenis.
146. Atskaitingasis agentas, teikdamas statistinę informaciją, nurodo laiko eilutės stebinio
reikšmę, stebinio būklę ir, jei reikia, pastabą dėl stebinio.
147. Atskaitingasis agentas nurodo stebinio būklės reikšmę, priskirtą kiekvienam
perduodamam stebiniui. Šis požymis yra privalomas ir visuomet turi būti perduodamas su
kiekviena stebinio reikšme. Statistinei informacijai perduoti Lietuvos banko naudojamų stebinio
būklės reikšmių sąrašas toliau pateiktas pagal sutartą eiliškumą prioriteto mažėjimo tvarka:
A – esama reikšmė;
M – trūkstama reikšmė, nes nėra reiškinio;
L – trūkstama reikšmė, nes nėra duomenų, nors reiškinys yra;
E – įvertinta reikšmė;
P – išankstinė reikšmė.
148. Paprastai skaitinė reikšmė turi būti nurodoma su priskirta stebinio būkle „A“. Tam
tikrais atvejais gali būti naudojamos kitos stebinio būklės reikšmės. Stebinio būklė „E“ turi būti
priskiriama toms stebinio reikšmėms, kurios buvo apytikriai apskaičiuotos ir negali būti laikomos
normaliomis reikšmėmis.
149. Trūkstama stebinio reikšmė perduodama kaip „–“ tada, kai neįmanoma perduoti
skaitinės reikšmės, pvz., nes reiškinio nėra arba duomenys nebuvo renkami. Trūkstama stebinio
reikšmė niekada neturi būti nurodoma kaip „0“, nes nulis yra skaitinė reikšmė, kuri nurodo tikslią
nulinę sumą.
150. Jeigu dėl vietinės rinkos praktikos arba dėl teisinių ar ekonominių priežasčių laiko
eilutės (arba jos dalies) duomenys netaikytini, perduodama trūkstama reikšmė „–“ su priskirta
stebinio būkle „M“.
151. Jeigu dėl vietinių statistinių sąlygų neįmanoma surinkti tam tikrų laiko eilučių
duomenų, perduodama trūkstama reikšmė „–“ su priskirta stebinio būkle „L“.
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152. Pastabos dėl stebinio požymis gali būti naudojamas stebinio lygmens tekstinei
informacijai (iki 1 024 simbolių), paaiškinančiai stebinio reikšmę, perduoti.
_________________
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Mokėjimų statistinės ataskaitos
0607 formos pildymo nurodymų
priedas
MOKĖJIMO SISTEMŲ STATISTIKOS RAKTŲ ŠEIMOS MATMENŲ KODŲ SĄRAŠAI
1 lentelė. Dažnumų kodų sąrašas
Kodas
Q
A

Reikšmė
Ketvirtinis
Metinis

Reikšmė anglų kalba
Quarterly
Annual

Vientisumo taisyklės
Srauto duomenims: A=Q1+Q2+Q3+Q4, laikotarpio pabaigos duomenims: A=Q4

2 lentelė. Informacijos tipų kodų sąrašas
Kodas
SKAV
SVI0
SVI1
SPI0
SPI1
SMSS
SEPS
SPMS
SPML
FPRS
FPES
FPMS
FAP0
FAP1
S101
SK10
SK20
SK21
SK22

Reikšmė
Klientų aptarnavimo vietų skaičius
Vienadienių indėlių sąskaitų skaičius
- iš jų valdomų elektroniniu duomenų perdavimo tinklu ar
internetu vienadienių indėlių sąskaitų skaičius
Pervedamųjų indėlių sąskaitų skaičius
- iš jų valdomų elektroniniu duomenų perdavimo tinklu ar
internetu pervedamųjų indėlių sąskaitų skaičius
Mokėjimo sąskaitų skaičius
Elektroninių pinigų sąskaitų skaičius
Pagrindinių mokėjimo sąskaitų skaičius laikotarpio pabaigoje
- iš jų lengvatinių pagrindinių mokėjimo sąskaitų skaičius
Priimtų mokėjimo sąskaitų skaičius
Perduotų mokėjimo sąskaitų skaičius
Pagrindinių mokėjimo sąskaitų skaičius per ataskaitinį laikotarpį
Atmesti prašymai atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą
- iš jų dėl kliento turimos kitos mokėjimo sąskaitos
Kortelių skaičius
- vietinių kortelių skaičius
- tarptautinių kortelių skaičius
- „Visa“ sistemos kortelių skaičius
- „MasterCard“ sistemos kortelių skaičius

Reikšmė anglų kalba

Vientisumo taisyklės
SVI0>=SVI1, SVI0>=SPI0
SVI1>=SPI1
SPI0>=SPI1

SMSS>=SEPS, SMSS>=SPI0
SPMS>=SPML

FAP0>=FAP1
Number of cards

S101=SK10+SK20
SK20=SK21+SK22+SK23
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Kodas
SK23
S102
F020
F030
F120
F101
F102
F103
F220
A101
A102
Z00Z

Reikšmė
- kitų sistemų kortelių skaičius
Įrenginių skaičius
Visos inicijuotos operacijos
Visos gautos operacijos
Visos inicijuotos grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas (kortelių skaitytuvuose)
Grynųjų pinigų išdavimo operacijos (klientų aptarnavimo vietose)
Grynųjų pinigų priėmimo operacijos (klientų aptarnavimo vietose)
Inicijuotos mokėjimų el. pinigais operacijos
Įrašymai į sąskaitą
Nurašymai iš sąskaitos
Netaikytina

Reikšmė anglų kalba

Vientisumo taisyklės

Number of terminals
All transactions sent
All transactions received
All cash transactions sent
Cash advances
OTC cash withdrawals
OTC cash deposits
E-money payment transactions sent
Credits to the accounts
Debits to the accounts
Not applicable

3 lentelė. Mokėjimo paslaugų kodų sąrašas
Kodas
I00

I10
I18
I11
I1A
I12
I13V
I1V
I14
I16
I17
I16A

Reikšmė
Visos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos

Reikšmė anglų kalba
All types of payment services

Šalyje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistos kortelės

For cards issued by resident PSPs

1a. Kortelės (visos)
- iš jų jungtinės kortelės
- kortelės su grynųjų pinigų funkcija
- visos kortelės, išskyrus el. pinigų korteles
- debeto kortelės
- kredito kortelės

1a. Cards (all)
- cards with combined debit, cash, e-m.
function
- cards with a cash function
- all cards except e-money function
- cards with a debit function

- kortelės, kuriose el. pinigai laikomi tiesiogiai

Kortelėms: I10<=I1A+I16, operacijoms:
I10=I1A+I16
I18<=I16
I11<=I10
I1A=I12+I13V+I14

- cards with a credit function

- iš jų virtualiosios kortelės
- debeto kortelės su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija
- el. pinigų kortelės
- iš jų bent kartą įkrautos el. pinigų kortelės

Vientisumo taisyklės
I00=I1A +I31+I34+I35+I37+I50

I1V<=I13V
- cards with a delayed debit function
- cards with an e-money function
- of which: loaded at least once
- cards on which e-money can be stored
directly

I16=I16A+I16B
I17<=I16
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Kodas
I16B

Reikšmė
Reikšmė anglų kalba
- kortelės, leidžiančios naudotis el. pinigų sąskaitose laikomais
- cards which give access to e-money stored on
el. pinigais
e-money accounts
Užsienyje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistos kortelės

I20
I26

1b. Kortelės (visos)
- el. pinigų kortelės
2. Mokėjimo paslaugos, kitos nei kortelės

I31
I32

- kredito pervedimai
- inicijuoti „popieriniu“ būdu

I33

- inicijuoti elektroniniu būdu

I33A
I33B
I33C

- inicijuoti byloje / sugrupuoti
- inicijuoti kaip vienas mokėjimas
- iš jų elektroninės prekybos mokėjimai

I31N
I34
ID4
ID5
I34A
I34B
I34N
I35

- ne SEPA kredito pervedimai
- tiesioginis debetas
- inicijuoti „popieriniu“ būdu
- inicijuoti elektroniniu būdu
- inicijuoti byloje / sugrupuoti
- inicijuoti kaip vienas mokėjimas
- ne SEPA tiesioginis debetas
- čekiai

I50

- mokėjimai el. pinigais

I51

- el. pinigų kortelėmis, kuriose el. pinigai laikomi tiesiogiai

I52

- naudojantis el. pinigų sąskaitomis

I52A
I37

- iš jų pasiekiamomis panaudojus kortelę
- kitos mokėjimo paslaugos

Vientisumo taisyklės

For cards issued by non-resident PSPs
1b. Cards (all)
- cards with an e-money function
2 a. Payment services other than cards
- credit transfers
- of which paper-based
- of which initiated electronically
- of which initiated in a file/batch
- of which initiated on a single payment basis
- of which initiated on a single payment
basis, of which online banking based epayments
- Non-SEPA credit transfers
- direct debits

- of which initiated in a file/batch
- of which initiated on a single payment basis
- Non-SEPA direct debits
- cheques
-e-money payment transactions with e-money
issued by resident PSPs
- of which with cards on which e-money can be
stored directly
- of which with e-money accounts
- of which with e-money accounts, of which
accessed through a card
- other payment services

I31=I32+I33
I32=I31-I33
I33=I33A+I33B

I33C<=133B
I31N<=I31
I34=ID4+ID5
ID4=I34-ID5
ID5=I34A+I34B

I34N<=I34

I50=I51+I52

I52A<=I52
I37>=IMR+IDT
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Kodas
IMR
IDT
IOT
BOK
Z0Z

Reikšmė
- pinigų perlaidos
- mokėjimai per telekomunikacijos, skaitmeninius ar IT
prietaisus
Grynųjų pinigų išdavimas / priėmimas iš savo sąskaitų / į savo
sąskaitas
Įrašas kliento sąskaitoje
Netaikytina

Reikšmė anglų kalba
-money remittance
-transaction via telecommunication, digital or
IT device

Vientisumo taisyklės
IMR<=I37
IDT<=I37

OTC instrument
Simple book entry
Not applicable

4 lentelė. Įvesties įrenginių kodų sąrašas
Kodas
I000
I100
I111
I110
I120
I200
I210

IS01
I220
IS03
I300
I310
I320
I400

Reikšmė
ĮRENGINIAI, aptarnaujami šalyje įsteigtų mokėjimo paslaugų
teikėjų
Bankomatai
- bankomatai, atliekantys grynųjų pinigų išdavimo operacijas
- bankomatai, atliekantys grynųjų pinigų priėmimo operacijas
- bankomatai, atliekantys lėšų pervedimo operacijas
Kortelių skaitytuvai
- debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba)
kredito kortelių skaitytuvai
- debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba)
kredito kortelių skaitytuvai, atliekantys grynųjų pinigų
išdavimo operacijas
-el. pinigų korteles priimantys skaitytuvai
- el. pinigų korteles priimantys skaitytuvai, atliekantys
grynųjų pinigų išdavimo operacijas
El. pinigų kortelių įrenginiai
- el. pinigų kortelių įkelties / iškelties įrenginiai
- el. pinigų kortelių skaitytuvai
Inicijuota nuotoliniu būdu

Reikšmė anglų kalba
VIA CUSTOMER TERMINALS - by resident
PSPs
ATMs
- cash withdrawals
- cash deposits
- of which with credit transfer function
POS terminals
- of which EFTPOS terminals

Vientisumo taisyklės

Įrenginiams: I100<=I111+I110+I120,
operacijoms: I100=I111+I110+I120
I111<=I100
I110<=I100
I120<=I100
Įrenginiams: I200<=I210+I220,
operacijoms: I200=I210+I220
I210<=I200

IS01<=I210
- of which e-money card terminals

I220<=I200
IS03<=I220

E-money card terminals
- of which e-money card loading/unloading
terminals
- of which e-money card accepting terminals
Initiated remotely

Įrenginiams: I300<=I310+I320,
operacijoms: I300=I310+I320
I310<=I300
I320<=I300, I320<=I220
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Kodas

Reikšmė

Reikšmė anglų kalba

X000

ĮRENGINIAI, aptarnaujami užsienyje įsteigtų mokėjimo
paslaugų teikėjų

VIA CUSTOMER TERMINALS - by non-resident
PSPs

X100

Bankomatai

X111
X110
X120

- bankomatai, atliekantys grynųjų pinigų išdavimo operacijas
- bankomatai, atliekantys grynųjų pinigų priėmimo operacijas
- bankomatai, atliekantys lėšų pervedimo operacijas
Debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba)
kredito kortelių skaitytuvai
- debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija ir (arba)
kredito kortelių skaitytuvai, atliekantys grynųjų pinigų
išdavimo operacijas
El. pinigų korteles priimantys skaitytuvai
- el. pinigų korteles priimantys skaitytuvai, atliekantys grynųjų
pinigų išdavimo operacijas
El. pinigų kortelių įkelties / iškelties įrenginiai
Klientų aptarnavimo vieta
Netaikytina

X210

XS01
X220
XS03
X310
Y000
Z00Z

ATMs
- cash withdrawals
- cash deposits
- of which with credit transfer function

Vientisumo taisyklės

Įrenginiams: X100<=X111+X110+X120,
operacijoms: X100=X111+X110+X120
X111<=X100
X110<=X100
X120<=X100

EFTPOS terminals

XS01<=X210
E-money card terminals
XS03<=X220
E-money card loading/unloading terminals
Over the counter (OTC)
Not applicable

5 lentelė. Duomenų tipų kodų sąrašas
Kodas
VT
NT

Reikšmė
Vertė
Skaičius

Reikšmė anglų kalba
Value
Number

6 lentelė. Ekonominių erdvių kodų sąrašas
Kodas
AT
BE
BG
CY
CZ
DE

Reikšmė
Austrija
Belgija
Bulgarija
Kipras
Čekija
Vokietija

Reikšmė anglų kalba
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Germany

Vientisumo taisyklės
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Kodas
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IT
LU
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK

Reikšmė
Danija
Estija
Ispanija
Suomija
Prancūzija
Jungtinė Karalystė, Didžioji Britanija
Graikija
Kroatija
Vengrija
Airija
Italija
Liuksemburgas
Lietuva
Latvija
Malta
Nyderlandai
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Švedija
Slovėnija
Slovakija

Reikšmė anglų kalba
Denmark
Estonia
Spain
Finland
France
United Kingdom
Greece
Croatia
Hungary
Ireland
Italy
Luxembourg
Lithuania
Latvia
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Sweden
Slovenia
Slovakia

U9

Visos ekonominės erdvės, išskyrus ES ir atskaitingą / namų erdvę
(likusios šalys)

All areas other than EU and ref./home area

10
90
00
X0

Šalies vidaus
Likusios šalys (išskyrus šalies vidaus)
Geografiškai nepriskirta
Netaikytina

Domestic (home or reference area)
Rest of the world (except domestic)
World not allocated (geographically)
Not applicable

Vientisumo taisyklės

U9=90-AT-BE-BG-CY-CZ-DE-DK-EE-ESFI-FR-GB-GR-HR-HU-IE-IT-LU-LV-MTNL-PL-PT-RO-SE-SI-SK
10=LT
90=00-10
00=10+90

7 lentelė. Sektorių kodų sąrašas
Kodas
100

Reikšmė
Visos PFĮ

Reikšmė anglų kalba
MFIs

Vientisumo taisyklės
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Kodas
200
000

Reikšmė
Visos ne PFĮ
Nedetalizuotas sektorius

Reikšmė anglų kalba
Non-MFIs
Unspecified sector

Vientisumo taisyklės
000=100+200

8 lentelė. Valiutų kodų sąrašas
Kodas
EUR
000
Z0Z

Reikšmė
Euras
Visos valiutos
Netaikytina

Reikšmė anglų kalba
Euro
All currencies combined
Not applicable

9 lentelė. Eilutės denominacijų kodų sąrašas
Kodas
E

Reikšmė
Euras

Reikšmė anglų kalba
Euro

Z

Netaikytina

Not applicable

______________

Vientisumo taisyklės

