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II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2020/2011
2020 m. gruodžio 1 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43)
(ECB/2020/59)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos
statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

su mokėjimų ir mokėjimo sistemų statistika susijusi informacija, renkama pagal Reglamento (EB) Nr. 2533/98
2 straipsnio 1 dalį, yra būtina norint nustatyti ir stebėti valstybių narių mokėjimų rinkose vykstančius pokyčius.
Europos Centrinis Bankas (ECB) renka su konkrečiomis šalimis susijusią ir palyginamą mokėjimų statistiką, kad
galėtų vykdyti savo uždavinį – skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą Sąjungoje ir taip padėti sklandžiai
įgyvendinti su prudencine kredito įstaigų priežiūra ir finansinės sistemos stabilumu susijusią politiką;

(2)

atsižvelgiant į tai, kad mokėjimai vykdomi naudojant mokėjimo priemones ir apdorojami mokėjimo sistemose,
siekiant užtikrinti sklandų sistemų, kuriose tai vyksta, veikimą, būtina rinkti statistinę informaciją apie mokėjimo
priemones. Be to, kadangi mokėjimo priemonių standartus lemia mokėjimo schemos, siekiant užtikrinti sklandų
tokių mokėjimo sistemų veikimą, būtina rinkti su mokėjimo schemų veikimu susijusią statistinę informaciją. Šiems
tikslams ECB reikalauja teikti statistinę informaciją kasmet ir kas pusmetį. Dėl to reikėtų padidinti duomenų teikimo
dažnumą;

(3)

atsižvelgiant į mokėjimo priemonių ir mokėjimo sistemų sąsają, sklandus mokėjimo sistemų veikimas priklauso nuo
visuomenės pasitikėjimo mokėjimo priemonėmis. Su sukčiavimu susiję finansiniai nuostoliai mažina visuomenės
pasitikėjimą mokėjimo priemonėmis, todėl svarbu imtis priemonių, kuriomis užtikrinama, kad mokėjimo
priemonės būtų saugios ir kad jų vartotojai ir mokėjimo sistemos, kuriose naudojamasi tokiomis priemonėmis, taip
pat būtų apsaugotos. Todėl sukčiavimo lygių ir būdų stebėsena yra pagrįsta; taip siekiama užtikrinti tų priemonių
saugą, saugumą ir veiksmingumą bei sklandų veikimą;

(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 8.
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(4)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 (2) valstybės narės turi užtikrinti, kad mokėjimo
paslaugų teikėjai (MPT) savo kompetentingoms institucijoms bent kartą per metus teiktų statistinius duomenis apie
su įvairiomis mokėjimo priemonėmis susijusį sukčiavimą. EBI gairėse dėl sukčiavimo duomenų teikimo reikalavimų
pateikiama išsami informacija apie statistinius duomenis, susijusius su sukčiavimu, taip pat apie apibendrintus
duomenis, kuriais kompetentingos institucijos turi dalytis su EBI ir ECB (3). Kadangi EBI gairėse didžiausias dėmesys
skiriamas duomenų, reikšmingų priežiūros tikslais, teikimui, būtina užtikrinti, kad ECB prieinama statistinė
informacija sudarytų sąlygas jam vykdyti priežiūros uždavinius, pavyzdžiui, veiksmingai stebint naujų mokėjimo
paslaugų tendencijas, formuluojant politikos veiksmus greitai kintančiose mažmeninių mokėjimų rinkose ir
vertinant, kiek saugios ir veiksmingos yra mokėjimo priemonės mažinant konkrečias rizikos rūšis (pvz., finansinę ir
veiklos riziką), susijusias su atskiromis mokėjimo schemomis. Dėl šios priežasties turėtų būti reikalaujama
išsamesnės informacijos apie sukčiavimą. Dėl to atskaitingieji agentai turėtų teikti ne tik statistinius duomenis apie
sukčiavimą pagal mokėjimo priemonės rūšį (pvz., kortele grindžiamos mokėjimo priemonės, kredito pervedimai,
tiesioginis debetas), kaip numatyta EBI gairėse, bet taip pat turėtų teikti išsamesnius duomenis apie mokėjimo
kanalus, mokėjimo schemas, tarpvalstybines kortele grindžiamas mokėjimo operacijas ir suskirstymus pagal šalį.
Siekiant supaprastinti duomenų teikimo reikalavimus atskaitingiesiems agentams, duomenų teikimo dažnumas
turėtų atitikti duomenų teikimo pagal EBI gaires teikimo dažnumą;

(5)

dėl tų pačių priežasčių ir siekiant užtikrinti nuoseklų duomenų teikimą, Europos Centrinio Banko reglamente (ES)
Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) (4) suformuluotas apibrėžtis ir metodiką reikėtų suderinti su apibrėžtimis ir
metodika, suformuluotomis Direktyvoje (ES) 2015/2366, kiek tai taikytina ECBS uždavinių tikslais;

(6)

apskritai statistinės informacijos apie mokėjimus ir mokėjimo sistemas rinkimo metodikoje turėtų būti atsižvelgiama
į mokėjimų reguliavimo Sąjungoje teisinės sistemos pokyčius. Todėl rengiant statistinės informacijos apie tokius
mokėjimus rinkimo metodiką, turėtų būti atsižvelgiama į visas mokėjimų reguliavimo reformas Sąjungoje.
Atitinkamai siekiant užtikrinti, kad informacija mokėjimų ir mokėjimo sistemų statistinių duomenų srityje būtų
išsami, reikėtų atsižvelgti į Direktyvos (ES) 2015/2366 nuostatas, susijusias su papildomomis mokėjimo
paslaugomis, mokėjimo inicijavimo paslaugomis, informavimo apie sąskaitas paslaugomis ir naujų rūšių MPT
licencijų išdavimu ir priežiūra, mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjais ir informavimo apie sąskaitas paslaugų
teikėjais. Todėl norint suprasti tokių naujų MPT vaidmenį ekonomikoje, reikia rinkti informaciją apie jų veiklą ir,
visų pirma, apie jų teikiamas paslaugas. Todėl galiojančius duomenų teikimo reikalavimus reikėtų išplėsti, kad jie
būtų taikomi ir su tokių naujų rūšių MPT veikla susijusiai informacijai bei informacijai, susijusiai su griežtu kliento
autentiškumo patvirtinimu ir jo taikymo išimtimis, kad Europos centrinių bankų sistema galėtų vykdyti jai pavestas
nepriklausomos priežiūros funkcijas;

(7)

siekiant stebėti tarpvalstybinę prekybą ir pagerinti bendrą informacijos, kurios reikia mokėjimų balanso statistikai
rengti, visų pirma, apie kelionių transporto straipsnį ir apie internetinės prekybos prekėmis ir paslaugomis
(elektroninė prekyba) straipsnį, kokybę, reikia išsamesnės informacijos apie kortele grindžiamas mokėjimo
operacijas. Renkant statistinę informaciją apie pardavėjo veiklos sektorių naudojant pardavėjo kategorijos kodą
(MCC) ir renkant informaciją apie kortele grindžiamas mokėjimo operacijas pasauliniu mastu, sudaromos sąlygos
išsamiaii išanalizuoti tarptautines mokėjimo operacijas ir tiksliai paskirstyti mokėjimus pagal įvairias prekių ir
paslaugų kategorijas. Dėl tos pačios priežasties atskaitingieji agentai turėtų teikti tokius statistinius duomenis kas
ketvirtį ir trumpesniais teikimo terminais tam, kad būtų galima padidinti šių duomenų aktualumą ir naudingumą ir
prisidėti prie ketvirčio mokėjimų balanso sudarymo;

(8)

užtikrinus svarbiausios informacijos rinkimą taikant veiksmingą metodiką, galima parengti tikslią statistiką. Todėl
siekiant pagerinti trumpalaikių ekonominės veiklos pokyčių, įskaitant privatų vartojimą per ketvirtį, kuris yra
pagrindinė BVP prognozės sudedamoji dalis, vertinimą, statistinius mokėjimų duomenis reikia teikti dažniau ir jų
geografinis suskirstymas turi būti išsamesnis;

(2) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš
dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama
Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).
(3) Europos bankininkystės institucijos gairės dėl sukčiavimo duomenų teikimo reikalavimų pagal MPD2 96 straipsnio 6 dalį, EBA/GL/
2018/05.
(4) 2013 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43) (OL L 352,
2013 12 24, p. 18).
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(9)

atsižvelgiant į proporcingumo principą, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) turėtų turėti galimybę suteikti
atskaitingiesiems agentams, esant tam tikroms sąlygoms, nukrypti leidžiančias nuostatas dėl tam tikrų šiame
reglemente įtvirtintų statistinių duomenų teikimo reikalavimų, jeigu suteikus tokias nukrypti leidžiančias nuostatas
netrukdoma ECBS veiksmingai vykdyti jos uždavinius. Be to, NCB, laikydamiesi vietos bendradarbiavimo tvarkos,
turėtų būti įgalioti rinkti reikiamus statistinius duomenis apie mokėjimus per atitinkamą nacionalinę kompetentingą
instituciją (NKI), kuri jau renka duomenis iš atskaitingųjų agentų. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė pagal šį
reglamentą surinktą konfidencialią statistinę informaciją apie sukčiavimą perduoti NKI, taip sudarant palankesnes
sąlygas duomenims pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 rinkti, jeigu laikomasi Reglamente (EB) Nr. 2533/98 įtvirtintų
taisyklių dėl konfidencialios statistinės informacijos apsaugos ir naudojimo;

(10)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2533/98 5 straipsnio 2 dalimi su Europos Komisija buvo pasikonsultuota dėl
Reglamente (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) įtvirtintų statistinių reikalavimų dalinių pakeitimų;

(11)

kad atskaitingieji agentai turėtų pakankamai laiko pasiruošti, pirmojo duomenų teikimo reikalavimas netaikomas ne
trumpesniu nei 12 mėnesių laikotarpiu nuo šio reglamento priėmimo dienos;

(12)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) daliniai pakeitimai
Reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) iš dalies keičiamas taip:
1. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) b punktas pakeičiamas taip:
„b) sąvokos „mokėjimo paslaugų teikėjas“, „mokėjimo įstaiga“, „mokėjimo sistema“ ir „mokėjimo operacija“ turi
tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 (*) 4 straipsnyje;
_____________
(*) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų
vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas
(ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).“;
b) pridedamas šis e punktas:
„e) „mokėjimo paslauga“ – bet kokia Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede nurodyta verslo veiklos rūšis ar bet kokios
šio reglamento 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytos paslaugos.“;
2. 2 straipsnis pakeičiamas taip:
„2 straipsnis
Faktinė atskaitingoji visuma
Faktinę atskaitingąją visumą sudaro mokėjimo paslaugų teikėjai (įskaitant elektroninių pinigų išleidėjus) ir mokėjimo
sistemų operatoriai.“;
3. 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
2 straipsnyje nurodyta faktinė atskaitingoji visuma tiesiogiai arba, laikydamasi vietos bendradarbiavimo tvarkos,
per atitinkamą nacionalinę kompetentingą instituciją, teikia III priede nurodytą statistinę informaciją, atsižvelgdama į I
ir II prieduose pateiktus paaiškinimus ir apibrėžtis, valstybės narės, kurios rezidentas yra atitinkamas atskaitingasis
agentas, nacionaliniam centriniam bankui. Šie atskaitingieji agentai teikia reikiamą statistinę informaciją, laikydamiesi
IV priede nustatytų būtinųjų standartų.“;
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4. 4 straipsnis pakeičiamas taip:
„4 straipsnis
Nukrypti leidžiančios nuostatos
1.
Suteikdami nukrypti leidžiančias nuostatas atskaitingiesiems agentams, NCB vadovaujasi proporcingumo
principu.
2.
NCB, laikydamiesi 3 ir 4 dalių, gali suteikti toliau išvardytiems atskaitingiesiems agentams nuo tam tikrų
3 straipsnio 1 dalyje nustatytų duomenų teikimo reikalavimų nukrypti leidžiančias nuostatas:
a) mokėjimo įstaigų atveju – jei jos atitinka Direktyvos (ES) 2007/2015 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas;
b) elektroninių pinigų įstaigų atveju – jei jos atitinka Direktyvos 2009/110/EB 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas
sąlygas;
c) kitų, a ir b punktuose nenurodytų, mokėjimo paslaugų teikėjų atveju – jei jie atitinka Direktyvos (ES) 2015/2366
32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas ir Direktyvos 2009/110/EB 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas.
Taikant pirmą dalį, NCB gali suteikti nukrypti leidžiančias nuostatas nepriklausomai nuo to, ar atskaitingieji agentai yra
atleisti nuo prudencinių reikalavimų pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva (ES)
2015/2366 ir Direktyva 2009/110/EB, ar kuriems minėti reikalavimai netaikomi.
3.
NCB gali suteikti nukrypti leidžiančias nuostatas pagal 4 dalį 2 dalyje nurodytiems atskaitingiesiems agentams,
jeigu taikytinas vienas iš toliau nurodytų punktų:
a) kiekvienos iš toliau nurodytų mokėjimo paslaugų bendra vertė, skaičiuojant visų mokėjimo paslaugų teikėjų,
kuriems galėtų būti suteikta tokia nukrypti leidžianti nuostata, indėlį, neviršija 5 proc. nacionaliniu lygiu:
i)

kredito pervedimai (išsiųsti),

ii)

tiesioginis debetas (išsiųstas),

iii)

kortele grindžiamos mokėjimo operacijos (išsiųstos ir gautos),

iv)

grynųjų pinigų išėmimas naudojant kortele grindžiamas mokėjimo priemones,

v)

mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos (išsiųstos),

vi)

čekiai (išsiųsti),

vii) pinigų perlaidos (išsiųstos),
viii) kitos mokėjimo paslaugos (išsiųstos),
ix)

mokėjimo inicijavimo paslaugos,

x)

kitos į Direktyvą (ES) 2015/2366 neįtrauktos paslaugos (išsiųstos);

b) bendras informavimo apie sąskaitas paslaugų klientų skaičius, skaičiuojant visų mokėjimo paslaugų teikėjų, kuriems
galėtų būti suteikta tokia nukrypti leidžianti nuostata, indėlį, neviršija 5 proc. nacionaliniu lygiu.
Taikant a punktą jame nurodytų mokėjimo paslaugų suvestinė bendra vertė, skaičiuojant visų mokėjimo paslaugų
teikėjų, kuriems galėtų būti suteikta tokia nukrypti leidžianti nuostata, indėlį, neviršija 5 proc. nacionaliniu lygiu.
Šios dalies tikslais NCB gali suteikti nukrypti leidžiančias nuostatas tik tuo atveju, jei atskaitomybės našta būtų
neproporcinga, atsižvelgiant į tokių atskaitingųjų agentų dydį.
4.
Atskaitingieji agentai, kuriems pagal 2 ir 3 dalis suteiktos nukrypti leidžiančios nuostatos, statistinę informaciją
teikia pagal III priedo 4b ir 5b lenteles.
5.
NCB kasmet tikrina, kaip laikomasi 2 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų, likus pakankamai laiko, kad galėtų suteikti arba
atšaukti nukrypti leidžiančią nuostatą nuo antrųjų iš eilės kalendorinių metų pradžios, kai tai būtina. Toks patikrinimas
grindžiamas atitinkamais atskaitiniais laikotarpiais 12 mėnesių einančių iš karto prieš ataskaitinį laikotarpį, kurį
atliekamas vertinimas.
6.
Jeigu pagal šį straipsnį NCB suteikia nukrypti leidžiančią nuostatą, jis praneša apie tai ECB tuo pat metu, kai teikia
informaciją pagal 6 straipsnį.
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ECB skelbia sąrašą subjektų, kuriems NCB pagal šį straipsnį suteikė nukrypti leidžiančias nuostatas.“;

5. 6 straipsnis pakeičiamas taip:
„6 straipsnis
Savalaikiškumas
1.
Pagal III priedą teikiamą statistinę informaciją NCB perduoda ECB kas ketvirtį, kas pusmetį arba kasmet, kaip
numatyta toliau:
a) teikiant duomenis kas ketvirtį – III priedo 9 lentelėje nurodyta statistinė informacija perduodama iki antrojo mėnesio
po atitinkamo ketvirčio pabaigos paskutinės darbo dienos pabaigos;
b) teikiant duomenis kas pusmetį – sausio–birželio mėn. statistinė informacija, nurodyta III priedo 1, 2, 3, 4a, 5a, 6,
7 ir 8 lentelėse, perduodama iki lapkričio mėn., einančio po metų, su kuriais susijusi ta informacija, pirmojo
pusmečio pabaigos, paskutinės darbo dienos pabaigos. Liepos–gruodžio mėn. statistinė informacija teikiama iki
gegužės mėn., einančio po metų, su kuriais susijusi ta informacija, antrojo pusmečio pabaigos, paskutinės darbo
dienos pabaigos;
c) teikiant duomenis kasmet – III priedo 4b ir 5b lentelėse nurodyta statistinė informacija perduodama kasmet
suskirstant ją į du pusmečius iki kitų metų po metų, su kuriais susijusi ta informacija, gegužės mėn. paskutinės
darbo dienos pabaigos.
2.
NCB atskaitingiesiems agentams nustato aiškius duomenų teikimo terminus. Nustatant duomenų teikimo
terminus, aiškiai apibrėžiama, kaip dažnai atskaitingieji agentai turi teikti duomenis NCB, ir užtikrinama, kad NCB
spėtų pateikti duomenis ECB iki 1 dalyje nustatytų duomenų teikimo terminų pabaigos.“;
6. Įterpiamas šis 8a straipsnis:
„8a straipsnis
Pirmasis ketvirčio, pusmečio ir metinės statistinės informacijos teikimas
1.
NCB ketvirčio ir pusmečio duomenis ECB pirmą kartą pateikia pateikdami ketvirčio duomenis, t.y. 2022 m.
pirmojo ketvirčio duomenis iki 2022 m. gegužės mėn. pabaigos ir pusmečio duomenis, t.y. 2022 m. pirmojo
pusmečio duomenis iki 2022 m. lapkričio mėn. pabaigos.
2.
NCB apibendrintus į pusmečius suskirstytus metinius statistinius duomenis apie atskaitinguosius agentus, kuriems
suteikta nukrypti leidžianti nuostata pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, ECB pirmą kartą pateikia pateikdami ataskaitinių
laikotarpių, [t.y. 2022 m. pirmojo ir antrojo pusmečių duomenis iki 2023 m. gegužės mėn. pabaigos].“;
7. Reglamento (ES) Nr. 1409/2013 I, II ir III priedai pakeičiami šio reglamento I, II ir III priedais.
2 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 2022
m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.
Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. gruodžio 1 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkė
Christine LAGARDE
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I PRIEDAS

MOKĖJIMŲ STATISTIKOS BENDROJI STRUKTŪRA

1 DALIS.

Apžvalga

1.1 dalis.

1.

Lentelių apžvalga

Mokėjimų statistiką parengia Europos Centrinis Bankas (ECB), remdamasis kiekvieno nacionalinio centrinio banko
(NCB) nacionaliniu lygiu suderintai surinktais tam tikrais duomenų rinkiniais. Duomenų rengimas suskirstytas į
toliau aprašytas devynias lenteles, nurodant kiekvienos valstybės narės, kurios valiuta yra euro (toliau – euro zonos
valstybė narė), nacionalinius duomenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 9 lenteles turėtų teikti mokėjimo paslaugų teikėjai (MPT), o
7 ir 8 lenteles turėtų teikti mokėjimo sistemų operatoriai (MSO). 4 ir 5 lentelių atveju yra dvi versijos, iš kurių reikėtų
pateikti tik vieną.4a ir 5a lenteles turėtų pateikti visi MPT, kuriems nesuteikta nukrypti leidžianti nuostata pagal 4
straipsnį, o atskaitingieji agentai, kuriems suteikta nukrypti leidžianti nuostata pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, turėtų
pateikti 4b ir 5b lentelių statistinius duomenis.
Lentelė

Pagrindinio turinio apibūdinimas

1 lentelė.
Ne pinigų finansų įstaigoms (ne
PFĮ) mokėjimo paslaugas siūlančios
įstaigos

Suskirstyti duomenys, kuriuose nurodytas kredito įstaigų, elektroninių pinigų
įstaigų, mokėjimo įstaigų, kitų mokėjimo paslaugų teikėjų (MPT) ir elektroninių
pinigų emitentų vienadienių indėlių skaičius, mokėjimo sąskaitų skaičius, elek
troninių pinigų sąskaitų skaičius ir išleistų elektroninių pinigų saugyklų likutinė
vertė. Be to, pateikiami suskirstyti duomenys, kuriuose nurodytas informavimo
apie sąskaitas paslaugų teikėjų (ISPT) klientų skaičius ir ISPT aptarnaujamų sąs
kaitų skaičius. Sąskaitų, prie kurių prieigą turėjo ISPT, skaičių teikia sąskaitą
tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas, o ISPT teikia informaciją apie savo kli
entų skaičių.

2 lentelė.
Kortelės funkcijos

Šalies MPT rezidentų išleistų kortelių skaičius. Duomenys apie korteles patei
kiami suskirstant juos pagal kortelės funkciją ir kiekvieną kortelės funkciją
suskirstant pagal kortelės schemą.

3 lentelė.
Korteles aptarnaujantys įrenginiai

Šalies MPT rezidentų teikiamų terminalų skaičius. Duomenyse apie terminalus
atskirai išskiriami bankomatai (ATM), pardavimo vietoje terminalai (POS) ir
elektroninių pinigų kortelių terminalai bei terminalų funkcijos.

4a lentelė.
Mokėjimo operacijos, kuriose daly
vauja ne PFĮ

Ne PFĮ išsiųstų ir gautų per MPT šalies rezidentus mokėjimo operacijų skaičius ir
vertė, suskirstyta pagal nuotolines ir nenuotolines operacijas. Operacijų duome
nys rengiami pagal mokėjimo paslaugą ir inicijavimo kanalą mokėjimo sche
mose suskirstant į griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą ir griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo netaikymą. Operacijų, kurių autentiškumas buvo
patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo, atveju nuro
domos priežastys, dėl kurių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netai
komas.

4b lentelė.
Mokėjimo operacijos, kuriose daly
vauja ne PFĮ, apie kurias duomenis
teikia
atskaitingieji
agentai,
kuriems suteikta nukrypti lei
džianti nuostata

Ne PFĮ išsiųstų ir gautų per MPT šalies rezidentus mokėjimo operacijų skaičius ir
vertė, suskirstant pagal nuotolines ir nenuotolines operacijas. Operacijų duome
nys rengiami pagal mokėjimo paslaugą ir inicijavimo kanalą suskirstant į griežtą
kliento autentiškumo patvirtinimą ir griežto kliento autentiškumo patvirtinimo
netaikymą bei jo priežastis. 4b lentelę pateikia tik MPT, kuriems suteikta nukr
ypti leidžianti nuostata.
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Lentelė

Pagrindinio turinio apibūdinimas

5a lentelė.
Nesąžiningos mokėjimo operaci
jos, kuriose dalyvauja ne PFĮ

Ne PFĮ išsiųstų ir gautų per MPT šalies rezidentus nesąžiningų mokėjimo opera
cijų skaičius ir vertė. Operacijų duomenys rengiami pagal mokėjimo paslaugą ir
inicijavimo kanalą, mokėjimo schemose išskiriant sukčiavimo kilmę bei griežtą
kliento autentiškumo patvirtinimą ir griežto kliento autentiškumo patvirtinimo
netaikymą. Operacijų, kurių autentiškumas buvo patvirtintas netaikant griežto
kliento autentiškumo patvirtinimo, atveju nurodomos priežastys, dėl kurių
griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas.

5b lentelė.
Nesąžiningos mokėjimo operaci
jos, kuriose dalyvauja ne PFĮ

Ne PFĮ išsiųstų ir gautų per MPT šalies rezidentus nesąžiningų mokėjimo opera
cijų skaičius ir vertė. Operacijų duomenys rengiami pagal mokėjimo paslaugą,
inicijavimo kanalą ir autentiškumo patvirtinimo metodą; griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimas ir griežto kliento autentiškumo patvirtinimo netaikymas
toliau suskirstomas pagal sukčiavimo kilmę, o griežto kliento autentiškumo
patvirtinimo netaikymas toliau suskirstomas nurodant priežastis, dėl kurių
griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas. 5b lentelę pateikia tik
MPT, kuriems suteikta nukrypti leidžianti nuostata.

6 lentelė.
Mokėjimo operacijos pagal termi
nalo rūšį, kuriose dalyvauja ne PFĮ

Ne PFĮ per MPT išsiųstų mokėjimo operacijų skaičius ir vertė. Duomenys apie
operacijas rengiami pagal susijusio terminalo rūšį suskirstant geografiškai. Taip
pat įtraukiami grynųjų pinigų išėmimo kasose ir indėlių operacijų skaičius ir
vertė, taip pat grynųjų pinigų išmokėjimo POS terminaluose operacijų skaičius
ir vertė.

7 lentelė.
Dalyvavimas atrinktose mokėjimo
sistemose

Kiekvienos šalyje esančios mokėjimo sistemos dalyvių skaičius, atskirai nuro
dant tiesioginius ir netiesioginius dalyvius, tiesioginius dalyvius suskirstant
pagal įstaigos rūšį

8 lentelė.
Atrinktų mokėjimo sistemų apdo
roti mokėjimai

Kiekvienos šalyje esančios mokėjimo sistemos apdorotų mokėjimo operacijų
skaičius ir vertė pagal mokėjimo paslaugas ir suskirstant geografiškai

9 lentelė.
Kas ketvirtį pateikiamos mokėjimo
operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ

Ne PFĮ išsiųstų mokėjimo operacijų skaičius ir vertė. Duomenys apie operacijas
rengiami pagal mokėjimo paslaugą ir inicijavimo kanalą. Kortele grindžiamos
mokėjimo operacijos toliau suskirstomos pagal pardavėjo kategorijos kodą
(MCC).

1.2 dalis.

Informacijos rūšis

1.

1, 2, 3 ir 7 lentelėse nurodyti likučių duomenys susieti su laikotarpio pabaiga, t. y. ataskaitinio laikotarpio paskutinės
darbo dienos pozicijomis. Išleistų elektroninių pinigų saugyklų likutinės vertės rodikliai pateikiami eurais ir susieti su
visomis valiutomis išreikštomis mokėjimo saugyklomis.

2.

4, 5, 6, 8 ir 9 lentelėse pateikti srautų duomenys susiję su per laikotarpį sukauptomis mokėjimo operacijomis, t. y. iš
viso per ataskaitinį laikotarpį. Operacijų vertės rodikliai pateikiami eurais ir susieti su visomis valiutomis išreikštomis
mokėjimo operacijomis.

1.3 dalis.

Konsolidavimas toje pačioje nacionalinėje teritorijoje

1.

Kiekvienos euro zonos valstybės narės atskaitingąją visumą sudaro MPT ir mokėjimo sistemos operatoriai (MSO).

2.

MPT yra toje teritorijoje įsteigtos ir esančios įstaigos, įskaitant už tos teritorijos ribų esančių patronuojančiųjų
bendrovių patronuojamąsias bendroves, ir įstaigų, kurių pagrindinė buveinė yra už tos teritorijos ribų, filialus.
a) Patronuojamosios bendrovės yra atskiri įsteigti subjektai, kurių daugumą akcijų arba visą akcijų paketą turi kitas
subjektas.
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b) Filialai yra neturintys savarankiško teisinio statuso neįsteigti subjektai, visiškai priklausantys patronuojančiajai
bendrovei.

3.

Statistikos tikslais konsoliduojant MPT duomenis nacionalinėje teritorijoje, taikomi šie principai:
a) Jeigu patronuojančioji bendrovė ir jos patronuojamosios bendrovės yra vienoje nacionalinėje teritorijoje esančios
MPT, patronuojančioji bendrovė statistikos ataskaitose gali konsoliduoti duomenis apie šių patronuojamųjų
bendrovių veiklą. Tai taikoma tik tuo atveju, jei patronuojančioji bendrovė ir jos patronuojamosios bendrovės
klasifikuojamos kaip ta pati MPT rūšis.
b) Jeigu įstaiga turi filialų, esančių kitų euro zonos valstybių narių teritorijose, atitinkamoje euro zonos valstybėje
narėje esanti registruota arba pagrindinė buveinė šiuos filialus laiko kitų euro zonos valstybių narių rezidentais.
Ir atvirkščiai, atitinkamoje euro zonos valstybėje narėje esantis filialas registruotą arba pagrindinę buveinę, arba
kitus tos pačios įstaigos filialus, esančius kitų euro zonos valstybių narių teritorijose, laiko kitų euro zonos
valstybių narių rezidentais.
c) Jeigu įstaiga turi filialų, esančių už euro zonos valstybių narių teritorijos ribų, atitinkamoje euro zonos valstybėje
narėje esanti registruota arba pagrindinė buveinė šiuos filialus laiko likusio pasaulio rezidentais. Ir atvirkščiai,
atitinkamoje euro zonos valstybėje narėje esantis filialas registruotą arba pagrindinę buveinę arba kitus tos
pačios įstaigos filialus, esančius už euro zonos valstybių narių ribų, laiko likusio pasaulio rezidentais.

4.

Statistikos tikslais neleidžiama atlikti MPT duomenų konsolidavimo už nacionalinės teritorijos ribų.

5.

Jei mokėjimo sistemos operatorius (MSO) atsako už keletą mokėjimo sistemų, esančių toje pačioje nacionalinėje
teritorijoje, kiekvienos mokėjimo sistemos statistika teikiama atskirai.

6.

Lengvatinių mokesčių zonų finansiniuose centruose esančios įstaigos statistiniais tikslais laikomos teritorijų, kuriose
yra šie centrai, rezidentėmis.

2 DALIS.
Tam tikros 2–9 lentelėse išdėstytos savybės
2.1 dalis.

Kortelių funkcijos (2 lentelė)

1.

Jei „kortelė su mokėjimo funkcija (išskyrus korteles, turinčias tik elektroninių pinigų funkciją)“ turi keletą funkcijų, ji
priskiriama prie kiekvienos taikytinos pakategorės. Todėl kortelių su mokėjimo funkcija bendras skaičius gali būti
mažesnis nei pakategorių suma. Siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo, pakategorės neturėtų būti sudedamos.

2.

Kiekvienos mokėjimo funkcijos (t. y. debeto, atidėto debeto ir kredito) atveju kortele grindžiamos mokėjimo
priemonės suskirstomos pagal mokėjimo kortelės schemą (PCS), pagal kurią jos buvo išleistos. Kelių prekių ženklų
kortele grindžiamos mokėjimo priemonės skaičiuojamos kiekvienoje iš taikytinų schemų. Todėl bendras kortele
grindžiamų mokėjimo priemonių skaičius pagal mokėjimo funkciją gali būti mažesnis nei tų kortelių suma pagal
PCS. Siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo, pagal PCS suskirstytų kortelių skaičių nereikėtų sumuoti.

3.

„Atidėto debeto kortelė“’ nurodoma kaip „kortelė“, jei konkreti „atidėto debeto“ funkcija negali būti nustatyta. Tos
pačios logikos laikomasi ir pranešant apie operacijas su atidėto debeto kortele.

4.

„Kortelė su elektroninių pinigų funkcija“ gali būti „kortelė, kurioje elektroniniai pinigai gali būti laikomi tiesiogiai“
arba „kortelė, leidžianti naudotis elektroninių pinigų sąskaitose laikomais elektroniniais pinigais“. Todėl kortelių su
elektroninių pinigų funkcija bendras skaičius yra dviejų pakategorių suma.

5.

Bendras MPT rezidentų išleistų kortelių skaičius nurodomas atskirai „bendras kortelių skaičius (neatsižvelgiant, kiek
kortelėje yra funkcijų)“. Šis rodiklis nebūtinai turi būti „kortelių su grynųjų pinigų funkcija“, „kortelių su mokėjimo
funkcija“ ir „kortelių su elektroninių pinigų funkcija“ suma, nes šios kategorijos gali tarpusavyje persidengti.
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Rodiklis „kortelė su suderinta debeto, grynųjų pinigų ir elektroninių pinigų funkcija“ siejamas su MPT išleista kortele,
kurioje yra suderintos grynųjų pinigų, debeto ir elektroninių pinigų funkcijos. Be to, kiekvienoje iš šių pakategorių
nurodoma:
a) „debeto kortelė“;
b) „kortelės su grynųjų pinigų funkcija“;
c) „kortelės su elektroninių pinigų funkcija“.

7.

Teikiant duomenis kortelė su suderintomis funkcijomis įtraukiama į kiekvieną taikytiną pakategorę.

8.

Kortelės skaičiuojamos pagal kortelių išleidėją neatsižvelgiant į kortelės turėtojo rezidavimo vietą nei į su kortele
susietos sąskaitos vietą.

9.

Kiekviena šalis nurodo MPT šalies rezidentų išleistų kortelių skaičių.

10.

Apyvartoje esančios kortelės yra įtraukiamos, neatsižvelgiant į tai, kada jos buvo išleistos ir ar jos buvo naudojamos.

11.

Įtraukiamos kortelės, kurios išleistos pagal kortelių schemas, t. y. trijų ar keturių šalių schemas.

12.

Nebegaliojančios arba užblokuotos kortelės neįtraukiamos.

13.

Pardavėjų išduotos kortelės neįtraukiamos, t. y. mažmeninės prekybos kortelės, nebent jos išleistos bendradarbiaujant
su MPT, t. y. išleistos kartu.

2.2 dalis.

Korteles aptarnaujantys įrenginiai (3 lentelė)

1.

Pateikiami duomenys apie visus fizinius terminalus, kuriuose operacijas aptarnauja MPT rezidentai, įskaitant visus
terminalus, esančius duomenis teikiančioje šalyje ir už jos ribų.

2.

Duomenis apie terminalus, kuriuose operacijas aptarnauja užsienyje esančio MPT filialai ir (arba) patronuojamosios
bendrovės, teikia ne patronuojantysis MPT, o patys filialai ir (arba) patronuojamosios bendrovės.

3.

Kiekvienas terminalas skaičiuojamas atskirai, net jei keletas tokios pačios rūšies terminalų yra toje pačioje
komercinėje vietoje.

4.

Jei ATM turi daugiau nei vieną funkciją, ji įskaičiuojama kiekvienoje taikytinoje pakategorėje. Todėl bendras ATM
skaičius gali būti mažesnis nei pakategorių suma. Siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo, pakategorės neturėtų būti
sudedamos.

5.

POS terminalai suskirstomi į „EFTPOS terminalai“ ir šiame suskirstyme į „bekontaktes operacijas“ ir tas, kurios
„aptarnauja elektroninių pinigų kortelių operacijas“. Šios pakategorės neturėtų būti sudedamos, nes šios kategorijos
gali tarpusavyje persidengti.

6.

Jei elektroninių pinigų kortelių terminalas turi daugiau nei vieną funkciją, ji įskaičiuojama kiekvienoje taikytinoje
pakategorėje. Todėl bendras elektroninių pinigų kortelių terminalų skaičius gali būti mažesnis nei pakategorių suma.
Siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo, pakategorės neturėtų būti sudedamos.
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Mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ (4a ir 4b lentelės)

2.3.1 dalis. Mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ (4a lentelė)
1.

Mokėjimo operacijos, kurias kitos sandorio šalies atžvilgiu inicijuoja ne PFĮ arba MPT, jei sandorio šalis yra ne PFĮ. Tai
apima:
a) mokėjimo operacijas, kurios vykdomos tarp dviejų sąskaitų, laikomų skirtinguose MPT, ir kurios vykdomos
pasitelkiant tarpininką, t. y. kai mokėjimai siunčiami kitam MPT arba mokėjimo sistemai, ir
b) mokėjimo operacijas, kurios vykdomos tarp dviejų sąskaitų, laikomų tame pačiame MPT, pvz., „on-us“ operacijos,
kai operacija atliekama paties MPT sąskaitose arba pasitelkiant tarpininką, t. y. kitą MPT arba mokėjimo sistemą.

2.

MPT rezidento inicijuotos ir pagal specialų operacijos nurodymą įvykdytos mokėjimo operacijos, t. y. panaudojant
mokėjimo priemonę, įtraukiamos kaip „mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ“.

3.

Lėšų pervedimai tarp sąskaitų tuo pačiu vardu, taip pat tarp skirtingų rūšių sąskaitų įtraukiami pagal naudotą
mokėjimo paslaugą. Pervedimai tarp skirtingų rūšių sąskaitų apima, pavyzdžiui, pervedimus iš pervedamojo indėlio
į nepervedamojo indėlio sąskaitą.

4.

Kalbant apie didmeninio mokėjimo operacijas, skaičiuojama kiekviena atskira mokėjimo operacija.

5.

Įtraukiamos užsienio valiuta išreikštos mokėjimo operacijos. Duomenys pateikiami eurais, naudojant ECB valiutos
perskaičiavimo kursą arba šioms operacijoms taikytus valiutų kursus.

6.

Prireikus nuotolinių ir nenuotolinių operacijų duomenys pateikiami atskirai.

7.

MPT rezidento inicijuotos ir įvykdytos be specialaus pervedimo nurodymo mokėjimo operacijos, t. y. nesinaudojant
Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede nurodyta mokėjimo paslauga, padarius paprastą įrašą ne PFĮ sąskaitoje,
įtraukiamos kaip „kitos paslaugos (neįtrauktos į Direktyvą (ES) 2015/2366) (1)“.

8.

Mokėjimo operacijų duomenys pateikiami suskirstyti pagal naudotą mokėjimo paslaugą ir pagal schemą, kurioje
apdorojama operacija.

Tar pv a ls tyb in ė s ope r ac ij os

9.

Išsiųstų operacijų atveju tarpvalstybinės operacijos yra skaičiuojamos šalyje, kurioje operacija pradėta.

10.

Gautų operacijų atveju tarpvalstybinės operacijos yra skaičiuojamos šalyje, kurioje operacija gauta.

11.

Tarpvalstybinių kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju kitos sandorio šalies ir prekybos vieta nurodomos
kartu. Nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas mokėjimo
operacijas teikiami siekiant nustatyti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos punktas. Ne nuotoliniu būdu
inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju, duomenys apie išsiųstas operacijas teikiami siekiant
nustatyti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra fizinis terminalas. Nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų atveju duomenys apie gautas operacijas teikiami siekiant nustatyti siunčiančio MPT šalį ir šalį,
kurioje yra prekybos punktas. Ne nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju,
duomenys apie gautas mokėjimo operacijas teikiami siekiant nustatyti siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra fizinis
prekybos punktas.

12.

Skirtumas tarp „išsiųstų tarpvalstybinių operacijų“ ir „gautų tarpvalstybinių operacijų“ parodo grynuosius įeinančius
arba išeinančius operacijų srautus duomenis teikiančioje šalyje.

(1) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš
dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama
Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).
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L ė šų sra ut as
13.

Lėšų srauto kryptis priklauso nuo naudotos mokėjimo paslaugos ir inicijavimo kanalo:
a) kredito pervedimų atveju pinigų perlaidos, elektroninių pinigų mokėjimai ir panašios operacijos, kai mokėtojas
inicijuoja operaciją, siunčiantis dalyvis taip pat yra lėšų siuntėjas, o gaunantis dalyvis yra lėšų gavėjas;
b) tiesioginio debeto atveju čekiai, elektroninių pinigų mokėjimai ir panašios operacijos, kai gavėjas inicijuoja
operaciją, siunčiantis dalyvis yra lėšų gavėjas, o gaunantis dalyvis yra lėšų siuntėjas;
c) mokėjimų kortelėmis atveju, nors gavėjas inicijuoja operaciją, pagal šį reglamentą taikomos taisyklės atitinka
numatytas atvejui, kai mokėtojas inicijuoja operaciją.

M o k ė j im o o p e ra c ij os i š vi s o
14.

Rodiklis „mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ, (išsiųstos) iš viso“ yra aštuonių tarpusavyje
nepersidengiančių pakategorių suma: „kredito pervedimai“ (išsiųsti), „tiesioginis debetas“ (išsiųstas), „kortele
grindžiamos mokėjimo operacijos naudojant kortele grindžiamas mokėjimo priemones, išduotas MPT rezidentų
(išsiųstos)“, „grynųjų lėšų išėmimas naudojant kortele grindžiamas mokėjimo priemones“, „mokėjimo elektroniniais
pinigais operacijos (išsiųstos)“, „čekiai (išsiųsti)“, „pinigų perlaidos (išsiųstos)“ ir „kitos mokėjimo paslaugos
(išsiųstos)“. Rodiklis „mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ, (gautos) iš viso“ yra septynių tarpusavyje
nepersidengiančių pakategorių suma: „kredito pervedimai“ (gauti), „tiesioginis debetas“ (gautas), „kortele
grindžiamos mokėjimo operacijos, kurias aptarnauja MPT rezidentai“, „mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos
(gautos)“, „čekiai (gauti)“, „pinigų perlaidos (gautos)“ ir „kitos mokėjimo paslaugos (gautos)“.

K re di to p er v ed i m ai
15.

Kiekviena operacija priskiriama tik prie vienos pakategorės, t. y. arba „inicijuota popierine forma“, „inicijuota
elektroniniu būdu“ arba „kita“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras kredito pervedimų skaičius
yra pakategorių suma. Tas pats principas taikomas bendrai kredito pervedimų vertei.

16.

Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų (MIPT) inicijuoti kredito pervedimai papildomai priskiriami prie pakategorės
„inicijuota MIPT“. Tačiau ši pakategorė nėra įtraukiama į bendrą kredito pervedimų skaičių ar į jų bendrą vertę.

17.

Į pakategorę „inicijuota elektroniniu būdu“ įtraukti duomenys apie kredito pervedimus toliau skaidomi į „inicijuota
byloje / pakete“ ir „inicijuota kaip vienas mokėjimas“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras
elektroniniu būdu inicijuotų kredito pervedimų skaičius yra pakategorių suma. Tas pats principas taikomas bendrai
elektroniniu būdu inicijuotų kredito pervedimų vertei.

18.

Kredito pervedimai, įtraukti į pakategorę „inicijuota kaip vienas mokėjimas“, toliau skirstomi į pakategores „ATM
arba kitas MPT terminalas“, „mobiliųjų mokėjimų sprendimas“ ir „elektroninės bankininkystės priemonėmis
vykdomi kredito pervedimai“. „ATM arba kitas MPT terminalas“ apima tik ne nuotoliniu būdu inicijuotus kredito
pervedimus, o „mobiliųjų mokėjimų sprendimas“ ir „elektroninės bankininkystės priemonėmis vykdomi kredito
pervedimai“ apima tik nuotoliniu būdu inicijuotus kredito pervedimus. Kadangi pakategorės tarpusavyje
nepersidengia, bendras kredito pervedimų skaičius yra pakategorių suma. Tas pats principas taikomas bendrai
kredito pervedimų vertei.

19.

„Elektroninės prekybos mokėjimai“ yra „elektroninės bankininkystės priemonėmis vykdomų kredito pervedimų“
pakategorė.

20.

„P2P mobiliųjų mokėjimų sprendimas“ yra „mobiliųjų mokėjimų sprendimo“ pakategorė.

21.

Operacijos su grynaisiais pinigais, kurie būtų naudojami mokėjimo operacijos pradžioje arba pabaigoje, arba abiem
atvejais, naudojantis kredito pervedimo mokėjimo paslauga, taip pat įtraukiamos į kredito pervedimus.
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22.

Kredito pervedimai, naudojami apmokėti neapmokėtas operacijų sumas kredito, debeto arba atidėto debeto
kortelėmis, taip pat įtraukiami.

23.

Kredito pervedimai apima visus bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) kredito pervedimus bei ne SEPA operacijas.
Elektroniniu būdu inicijuotų kredito pervedimų duomenys pateikiami atskirai kiekvienos schemos atveju.

24.

Elektroniniu būdu inicijuoti kredito pervedimai toliau skirstomi į kredito pervedimus, inicijuotus nuotoliniu būdu, ir
kredito pervedimus, inicijuotus ne nuotoliniu būdu. Šiame skirstyme, operacijų duomenys teikiami pagal schemą ir
kiekvienai schemai, jos toliau skirstomos pagal autentiškumo patvirtinimo kanalą, t. y. „autentiškumas patvirtintas
atliekant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą“ arba „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras kiekvienos kredito pervedimų
schemos kredito pervedimų skaičius yra pakategorių suma. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.

25.

„Operacijų, kurių autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“ atveju nurodomos
priežastys, dėl kurių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas (t. y. „mažos vertės operacija“,
„bekontaktė mažos vertės operacija“, „mokėjimas į savo sąskaitą“, „patikimi gavėjai“, „pasikartojanti operacija“,
„neprižiūrimi transporto arba automobilių stovėjimo aikštelių bilietų terminalai“, „saugių įstaigoje sukurtų
mokėjimo procesų arba protokolų naudojimas“ ir „operacijos rizikos analizė“). Tais atvejais, kai gali būti taikoma
daugiau nei viena išimtis, reikėtų teikti duomenis apie išimtį, kuri buvo pritaikyta. Pakategorės tarpusavyje
nepersidengia. Tas pats principas taikomas operacijų vertei. Tačiau priežastys, dėl kurių griežtas kliento
autentiškumo patvirtinimas netaikomas, pateikiamos ne suskirstytos pagal mokėjimo schemą, bet suskirstytos tik
pagal nuotoliniu būdu ir ne nuotoliniu būdu inicijuotus kredito pervedimus.

26.

Operacijų skaičius, suskirstytas pagal kredito pervedimų schemas, lygus bendram elektroniniu būdu inicijuotų
kredito pervedimų skaičiui. Duomenys apie operacijas pateikiami kiekvienos schemos atveju atskirai, t.y.
nacionalinės ir tarptautinės (pvz., SEPA kreditų pervedimų schema arba SEPA momentinio kreditų pervedimų
schema). Tas pats principas taikomas kredito pervedimų vertei.

27.

Pakategorėse „inicijuota byloje/pakete“, „inicijuota kaip vienas mokėjimas“ ir „kita“ įrašomos visos SEPA ir ne SEPA
operacijos.

28.

Išsiųstose šalies vidaus operacijose, išsiųstose tarpvalstybinėse operacijose, gautose nacionalinėse operacijose ir
gautose tarpvalstybinėse operacijose nurodomos ir SEPA, ir ne SEPA operacijos.

29.

Grynųjų pinigų mokėjimai į sąskaitą, naudojant banko formą, neįtraukiami į kredito pervedimus.
T i es io gin is d eb e ta s

30.

Įtraukiamas ir vienkartinis, ir periodinis tiesioginis debetas. Periodinio tiesioginio debeto atveju kiekvienas atskiras
mokėjimas yra skaičiuojamas kaip viena operacija.

31.

Įtraukiamas dėl operacijų, kuriose naudojamos kredito, debeto arba atidėto debeto kortelės, atsirandančiai
neapmokėtai sumai apmokėti naudojamas tiesioginis debetas, nes jis yra atskiras mokėjimas, kurį atlieka kortelės
turėtojas kortelės išleidėjui.

32.

Tiesioginis debetas toliau skaidomas į „inicijuota byloje / pakete“ ir „inicijuota kaip vienas mokėjimas“. Kadangi
pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras tiesioginio debeto operacijų skaičius yra pakategorių suma. Tas pats
principas taikomas bendrai tiesioginio debeto vertei.

33.

Pakategorėse „inicijuota byloje/pakete“ ir „inicijuota kaip vienas mokėjimas“ įrašomos visos SEPA ir ne SEPA
operacijos.

34.

Tiesioginio debeto operacijos toliau skaidomos į pakategores „sutikimas suteiktas pagal elektroninius įgaliojimus“ ir
„sutikimas suteiktas kitokiu būdu“. Šios pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Jų suma lygi bendram tiesioginio
debeto operacijų skaičiui. Tas pats principas taikomas tiesioginio debeto vertei.
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35.

Kiekviename kanale, pagal kurį suteiktas sutikimas, operacijų duomenys teikiami kiekvienai schemai atskirai, t.y.
nacionalinės ir tarptautinės (pvz., SEPA kreditų pervedimų schema arba SEPA momentinio kreditų pervedimų
schema).

36.

Grynųjų pinigų mokėjimai iš sąskaitos, naudojant banko formą, neįtraukiami į tiesioginį debetą.

Kor t ele g r i n d ži a m o s mo k ėji m o oper ac ij os
37.

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos su MPT rezidentų išduotomis arba aptarnaujamomis kortele
grindžiamomis mokėjimo priemonėmis (išskyrus korteles tik su elektroninių pinigų funkcija) operacijų duomenys
teikiami neatsižvelgiant į mokėjimo prekių ženklo, kurio kortele atlikta mokėjimo operacija, vietą.

38.

Išsiųstų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų duomenis pateikia išduodantysis MPT, o gautų kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų duomenis – aptarnaujantysis MPT.

39.

„Operacijos pagal mokėjimo paslaugos rūšį“ apima kortele grindžiamų mokėjimo operacijų duomenis virtualiose
prekybos vietose, pvz., internetu arba telefonu.

40.

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos taip pat skaidomos į „inicijuotas elektroniniu būdu“ ir „inicijuotas ne
elektroninėmis priemonėmis“. Kadangi inicijavimo kanalai tarpusavyje nepersidengia, bendras kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų skaičius yra inicijavimo kanalų suma. Tas pats principas taikomas bendrai kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų vertei.

41.

„Inicijuoti elektroniniu būdu“ toliau skirstoma į „mobiliųjų mokėjimų sprendimą“, „inicijuoti fiziniuose EFTPOS“,
„inicijuoti ATM“ ir „kita“. „Inicijuoti fiziniuose EFTPOS“ ir „inicijuoti ATM“ apima tik ne nuotoliniu būdu inicijuotas
kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, o „mobiliųjų mokėjimų sprendimas“, apima tik nuotoliniu būdu
inicijuotas kortele grindžiamas mokėjimo operacijas. Suskirstymas „kita“ gali apimti tiek nuotoliniu būdu, tiek ir ne
nuotoliniu būdu inicijuotas kortele grindžiamas mokėjimo operacijas. Subkanalai tarpusavyje persidengia. Tas pats
principas taikomas bendrai „elektroniniu būdu inicijuotų“ kortele grindžiamų mokėjimo operacijų vertei.

42.

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos, inicijuotos ne elektroniniu būdu ir inicijuotos elektroniniu būdu, toliau
skaidomos į nuotolinius ir nenuotolinius inicijavimo kanalus, ir kiekviename iš jų elektroniniu būdu inicijuotų
kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju turėtų būti pateikiamas kortele grindžiamų mokėjimo operacijų
skaičius kiekvienai PCS atskirai, t.y. nacionalinės ir tarptautinės (pvz., VISA ar MasterCard) Tas pats principas
taikomas operacijų vertei.

43.

Kiekvienos PCS operacijos suskirstomos pagal kortelės funkcijas (t.y.., debeto, atidėto debeto ir kredito) ir pagal
„autentiškumas patvirtintas taikant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“. Bendras Kortele grindžiamų mokėjimo operacijų , „apdorotų
mokėjimo kortelių schemoje“, skaičius yra skirtingų, tarpusavyje nepersidengiančių, kortelių funkcijų suma, kuri
taip pat lygi sumai operacijų, kurių autentiškumas patvirtintas taikant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą ir
netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.

44.

Išsiųstų operacijų, suskirstytų pagal PCS, skaičius yra lygus bendram elektroniniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų su rezidentų MPT išduotomis kortelėmis skaičiui. Tas pats principas taikomas operacijų vertei ir
kortele grindžiamoms mokėjimo operacijoms, kurias aptarnauja rezidentai MPT (gautos).

45.

Dėl operacijų, kurių autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo, pateikiamos
priežastys, dėl kurių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas (t. y. „mažos vertės operacija“,
„bekontaktė mažos vertės operacija“, „patikimi gavėjai“, „pasikartojanti operacija“, „neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo aikštelių bilietų terminalai“, „saugių įstaigoje sukurtų mokėjimo procesų arba protokolų
naudojimas“, „operacijos rizikos analizė“, „pardavėjo inicijuotos operacijos“ ir „kita“). Tais atvejais, kai gali būti
taikoma daugiau nei viena išimtis, reikėtų teikti duomenis apie išimtį, kuri buvo pritaikyta. Griežto autentiškumo
patvirtinimo netaikymo priežastys tarpusavyje nepersidengia. Tas pats principas taikomas operacijų vertei. Tačiau
priežastys, dėl kurių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas, yra suskirstomos ne pagal PCS, bet tik
pagal nuotoliniu būdu ir ne nuotoliniu būdu inicijuotus elektroninius kortelių mokėjimus.
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Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos su kortele grindžiamomis mokėjimo priemonėmis, turinčiomis tik
elektroninių pinigų funkciją, kurias išleido MPT rezidentai, neįtraukiami.
G r y nųj ų p in i g ų i š ė m i m a s n au d oja nt kor tel e gr i ndži a ma s m okėji m o pr i em o nes (i šs ky r u s
e l ek t ro n i ni ų pi ni g ų ope ra cij as )

47.

Į šią kategoriją įtraukiami kortelės išleidėjo pateikti duomenys apie grynųjų pinigų išėmimą naudojant kortele
grindžiamas mokėjimo priemones (išskyrus elektroninių pinigų operacijas), kurias išleido MPT rezidentai.

48.

Grynųjų pinigų išėmimo atvejų skaičius turėtų būti pateikiamas kiekvienai PCS, nacionalinei ir tarptautinei (pvz.,
VISA ar MasterCard) atskirai. Kiekviena PCS toliau suskirstoma pagal kortelės funkcijas (pvz., debeto, atidėto debeto
ir kredito). 48. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.
M o k ė j im o el ek t ro ni n i ai s pi ni g ai s op era cijos

49.

Kiekviena operacija priskiriama tik prie vienos pakategorės, t. y. „kortelėmis, kuriose elektroniniai pinigai gali būti
laikomi tiesiogiai“ arba „elektroninių pinigų sąskaitomis“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras
mokėjimo elektroniniais pinigais skaičius yra pakategorių suma. Tas pats principas taikomas bendrai mokėjimo
elektroniniais pinigais operacijų vertei.

50.

Kiekviena operacija, priskirta prie pakategorės „elektroninių pinigų sąskaitomis“, papildomai priskiriama tik prie
vienos iš pakategorių „panaudojus kortelę“, „mobiliųjų mokėjimų sprendimas“ ir „kita“. Kadangi pakategorės
tarpusavyje nepersidengia, bendras mokėjimo elektroniniais pinigais operacijų „elektroninių pinigų sąskaitomis“
skaičius yra pakategorių suma. Tas pats principas taikomas bendrai mokėjimo elektroniniais pinigais operacijų vertei.

51.

„P2P mobiliųjų mokėjimų sprendimas“ yra „mobiliųjų mokėjimų sprendimo“ pakategorė.

52.

Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos skaidomos į pakategores nuotolinis ir ne nuotolinis inicijavimo kanalas,
o kiekvienoje iš šių pakategorių „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą“ ir
„autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“. Kadangi pakategorės tarpusavyje
nepersidengia, bendras „mokėjimo elektroniniais pinigais operacijų“ skaičius yra pakategorių suma. Tas pats
principas taikomas operacijų vertei.

53.

Operacijų duomenys, pateikiami pakategorėje „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo
patvirtinimo“, toliau skaidomi pagal priežastis, dėl kurių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas
(t. y. „mažos vertės operacija“, „bekontaktė mažos vertės operacija“, „patikimi gavėjai“, „pasikartojanti operacija“,
„neprižiūrimi transporto arba automobilių stovėjimo aikštelių bilietų terminalai“, „saugių įstaigoje sukurtų
mokėjimo procesų arba protokolų naudojimas“, „mokėjimas į savo sąskaitą“, „operacijos rizikos analizė“, „pardavėjo
inicijuotos operacijos“ ir „kita“). Tais atvejais, kai gali būti taikoma daugiau nei viena išimtis, reikėtų teikti duomenis
apie išimtį, kuri buvo pritaikyta. Kadangi griežto autentiškumo patvirtinimo netaikymo priežastys tarpusavyje
nepersidengia, bendras „autentiškumo patvirtinimo netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“ atvejų
skaičius yra tų priežasčių suma. Tas pats taikoma operacijų vertei.
Če k ia i

54.

Pateikiami išsiųstų ir gautų čekių duomenys. Išsiųstų čekių duomenis pateikia gavėjo MPT, o gautų čekių duomenis –
mokėtojo MPT.

55.

Grynųjų pinigų išėmimas čekiais įtraukiamas.

56.

Grynųjų pinigų išėmimas naudojant banko formas neįtraukiamas.

57.

Išleisti, bet neišgryninti čekiai neįtraukiami.
P inigų p erl ai d os

58.

Išsiųstų pinigų perlaidų duomenis pateikia mokėtojo MPT, o gautų pinigų perlaidų duomenis – gavėjo MPT.
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Operacijos, susietos su mokėtojo arba gavėjo mokėjimo sąskaita, į pinigų perlaidas neįtraukiamos. Apie tokias
operacijas pranešama pateikiant duomenis apie atitinkamą naudojamą mokėjimo priemonę.

K it os m ok ė ji m o pa sl a u g os
60.

Pateikiami išsiųstų ir gautų operacijų duomenys.

61.

Įtraukiamos operacijos, kurias vykdant naudojamos Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede išvardytos mokėjimo
paslaugos ir kurių negalima priskirti prie jokių šiame reglamente išvardytų mokėjimo paslaugų. Dėl to šis
suskirstymas apima grynųjų pinigų išėmimą kasoje ir grynųjų pinigų indėlius kasoje. Grynųjų pinigų išėmimas
kasoje įtraukiamas kaip išsiųstos kitos mokėjimo paslaugos, o grynųjų pinigų indėliai kasoje įtraukiami kaip gautos
kitos mokėjimo paslaugos.

M o k ė j i m o in i cija v i m o pa s la ug os
62.

Duomenys apie operacijas, inicijuotas pasitelkiant mokėjimo inicijavimo paslaugas, pateikia MIPT ir jie skaidomi į
pakategores nuotolinis ir ne nuotolinis inicijavimo kanalas, o kiekvienoje iš šių pakategorių „autentiškumas
patvirtintas taikant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto
kliento autentiškumo patvirtinimo“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras „mokėjimo inicijavimo
paslaugų“ skaičius yra pakategorių suma. Tas pats taikoma operacijų vertei.

63.

Kiekviena operacija priskiriama tik prie vienos pakategorės, t. y. „kredito pervedimai“ ir „kita“. Kadangi pakategorės
tarpusavyje nepersidengia, bendras „mokėjimo inicijavimo paslaugų“ skaičius yra pakategorių suma. Tas pats
principas taikomas bendrai operacijų vertei.

64.

Tokios operacijos nėra įtraukiamos į „mokėjimo operacijas, kuriose dalyvauja ne PFĮ, iš viso“, nes jos taip pat
įtraukiamos pateikiant duomenis apie atitinkamą mokėjimo priemonę, kurią naudojant buvo atlikta operacija.
K i to s p a s l a ug o s ( n eį t r au k t os į D ir ektyvą (ES ) 2 01 5 /2 36 6)

65.

Apima pakategores „kredito operacijos į sąskaitas padarius paprastą įrašą“, „debito operacijos iš sąskaitų padarius
paprastą įrašą“ ir „kita“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras „kitų paslaugų (neįtrauktų į
Direktyvą (ES) 2015/2366)“ skaičius yra pakategorių suma. Tas pats taikoma operacijų vertei.

66.

Į pakategores „kredito operacijos į sąskaitas padarius paprastą įrašą“ ir „debito operacijos iš sąskaitų padarius paprastą
įrašą“ įtraukiamos tik operacijos, kurioms nėra išduotas specialus operacijos nurodymas ir kurios vykdomos
padarant paprastą įrašą atliekant operaciją į kliento sąskaitą ir (arba) iš jos, t. y. nenaudojant tradicinės mokėjimo
paslaugos.

2.3.2 dalis. Mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ ir apie kurias praneša atskaitingieji agentai, kuriems taikoma nukrypti
leidžianti nuostata pagal 4 straipsnio 2 ir 3dalis (4b lentelė)
1.

Mokėjimo operacijos, kurias kitos sandorio šalies atžvilgiu inicijuoja ne PFĮ arba MPT, jei sandorio šalis yra ne PFĮ. Tai
apima:
a) mokėjimo operacijas, kurios vykdomos tarp dviejų sąskaitų, laikomų skirtinguose MPT, ir kurios vykdomos
pasitelkiant tarpininką, t. y. kai mokėjimai siunčiami kitam MPT arba mokėjimo sistemai, ir
b) mokėjimo operacijas, kurios vykdomos tarp dviejų sąskaitų, laikomų tame pačiame MPT, pvz., „on-us“ operacijos,
kai operacija atliekama paties MPT sąskaitose arba pasitelkiant tarpininką, t. y. kitą MPT arba mokėjimo sistemą.

2.

MPT rezidento inicijuotos ir pagal specialų operacijos nurodymą įvykdytos mokėjimo operacijos, t. y. panaudojant
mokėjimo priemonę, įtraukiamos į „mokėjimo operacijas, kuriose dalyvauja ne PFĮ“.
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3.

Lėšų pervedimai tarp sąskaitų tuo pačiu vardu, taip pat tarp skirtingų rūšių sąskaitų įtraukiami pagal naudotą
mokėjimo paslaugą. Pervedimai tarp skirtingų rūšių sąskaitų apima, pavyzdžiui, pervedimus iš pervedamojo indėlio
į nepervedamojo indėlio sąskaitą.

4.

Kalbant apie didmeninio mokėjimo operacijas, skaičiuojama kiekviena atskira mokėjimo operacija.

5.

Įtraukiamos užsienio valiuta išreikštos mokėjimo operacijos. Duomenys pateikiami eurais, naudojant ECB valiutos
perskaičiavimo kursą arba šioms operacijoms taikytus valiutų kursus.

6.

Prireikus nuotolinių ir nenuotolinių operacijų duomenys pateikiami atskirai.

7.

Apie mokėjimo operacijas pranešama pateikiant duomenis apie naudojamą mokėjimo paslaugą.

Tar pv a lst y b i n ės op e ra ci j os

8.

Išsiųstų operacijų atveju tarpvalstybinės operacijos yra skaičiuojamos šalyje, kurioje operacija pradėta.

9.

Gautų operacijų atveju tarpvalstybinės operacijos yra skaičiuojamos šalyje, kurioje operacija gauta.

10.

Tarpvalstybinių kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju kitos sandorio šalies ir prekybos vieta nurodomos
kartu. Nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas mokėjimo
operacijas teikiami siekiant nustatyti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos punktas. Ne nuotoliniu būdu
inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju, duomenys apie išsiųstas operacijas teikiami siekiant
nustatyti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra fizinis terminalas. Nuotoliniu būdu inicijuotų mokėjimo operacijų
atveju duomenys apie gautas operacijas teikiami siekiant nustatyti siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos
punktas. Ne nuotoliniu būdu inicijuotų mokėjimo operacijų atveju duomenys apie gautas mokėjimo operacijas
teikiami siekiant nustatyti siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra fizinis prekybos punktas.

11.

Skirtumas tarp „išsiųstų tarpvalstybinių operacijų“ ir „gautų tarpvalstybinių operacijų“ parodo grynuosius įeinančius
arba išeinančius operacijų srautus duomenis teikiančioje šalyje.

L ėš ų s ra u ta s

12.

Lėšų srauto kryptis priklauso nuo naudotos mokėjimo paslaugos ir inicijavimo kanalo:
a) kredito pervedimų atveju pinigų perlaidos, elektroninių pinigų mokėjimai ir panašios operacijos, kai mokėtojas
inicijuoja operaciją, siunčiantis dalyvis taip pat yra lėšų siuntėjas, o gaunantis dalyvis yra lėšų gavėjas;
b) tiesioginio debeto atveju elektroninių pinigų mokėjimai ir panašios operacijos, kai gavėjas inicijuoja operaciją,
siunčiantis dalyvis yra lėšų gavėjas, o gaunantis dalyvis yra lėšų siuntėjas;
c) mokėjimų kortelėmis atveju, nors gavėjas inicijuoja operaciją, pagal šį reglamentą taikomos taisyklės atitinka
numatytas atvejui, kai mokėtojas inicijuoja operaciją.

K re di to p e r v ed i m ai

13.

Kiekviena operacija priskiriama tik prie vienos pakategorės, t. y. „inicijuota popierine forma“ arba „inicijuota
elektroniniu būdu“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras kredito pervedimų skaičius yra
pakategorių suma. Tas pats principas taikomas bendrai kredito pervedimų vertei.
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14.

Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų (MIPT) inicijuoti kredito pervedimai papildomai priskiriami prie pakategorės
„inicijuota MIPT“. Tačiau ši pakategorė nėra įtraukiama į bendrą kredito pervedimų skaičių ar į jų bendrą vertę.

15.

Operacijos su grynaisiais pinigais, kurie būtų naudojami mokėjimo operacijos pradžioje arba pabaigoje, arba abiem
atvejais, naudojantis kredito pervedimo mokėjimo paslauga, taip pat įtraukiamos į kredito pervedimus.

16.

Kredito pervedimai, naudojami apmokėti neapmokėtas operacijų sumas kortelėmis su kredito arba atidėto debeto
funkcija, taip pat įtraukiami.

17.

Kredito pervedimai apima visus bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) kredito pervedimus bei ne SEPA operacijas.

18.

Elektroniniu būdu inicijuoti kredito pervedimai toliau skaidomi pagal nuotolinį ir ne nuotolinį autentiškumo
patvirtinimo kanalą ir kiekvienoje kategorijoje pagal „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą kliento
autentiškumo patvirtinimą“ arba „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“.
Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras kredito pervedimų skaičius yra pakategorių suma. Tas pats
principas taikomas operacijų vertei.

19.

Kredito pervedimų duomenys, pateikiami pakategorėje „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo“, toliau skaidomi pagal priežastis, dėl kurių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas
netaikomas (t. y. „mažos vertės operacija“, „bekontaktė mažos vertės operacija“, „mokėjimas į savo sąskaitą“,
„patikimi gavėjai“, „pasikartojanti operacija“, „neprižiūrimi transporto arba automobilių stovėjimo aikštelių bilietų
terminalai“, „saugių įstaigoje sukurtų mokėjimo procesų arba protokolų naudojimas“ ir „operacijos rizikos analizė“).
Tais atvejais, kai gali būti taikoma daugiau nei viena išimtis, reikėtų teikti duomenis apie išimtį, kuri buvo pritaikyta.
Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras „autentiškumo patvirtinimo netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo“ atvejų skaičius yra pakategorių suma. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.

20.

Išsiųstose šalies vidaus operacijose, išsiųstose tarpvalstybinėse operacijose ir gautose tarpvalstybinėse operacijose
nurodomos ir SEPA, ir ne SEPA operacijos.

21.

Grynųjų pinigų mokėjimai į sąskaitą, naudojant banko formą, neįtraukiami į kredito pervedimus.
T i es io gin i s d e b et a s

22.

Įtraukiamas ir vienkartinis, ir periodinis tiesioginis debetas. Periodinio tiesioginio debeto atveju kiekvienas atskiras
mokėjimas yra skaičiuojamas kaip viena operacija.

23.

Įtraukiamas dėl operacijų, kuriose naudojamos kredito, debeto arba atidėto debeto kortelės, atsirandančiai
neapmokėtai sumai apmokėti naudojamas tiesioginis debetas, nes jis yra atskiras mokėjimas, kurį atlieka kortelės
turėtojas kortelės išleidėjui.

24.

Tiesioginis debetas apima visas SEPA tiesioginio debeto ir ne SEPA tiesioginio debeto operacijas.

25.

Tiesioginio debeto operacijos skaidomos į pakategores „sutikimas suteiktas pagal elektroninius įgaliojimus“ ir
„sutikimas suteiktas kitokiu būdu“. Šios pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Jų suma lygi bendram tiesioginio
debeto operacijų skaičiui. Tas pats principas taikomas tiesioginio debeto vertei.

26.

Grynųjų pinigų mokėjimai iš sąskaitos, naudojant banko formą, neįtraukiami į tiesioginį debetą.
Kor t el e g r i n d ž ia m os m ok ėj i mo op era ci j os

27.

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijų MPT rezidentų išduotomis arba aptarnaujamomis kortele grindžiamomis
mokėjimo priemonėmis (išskyrus korteles tik su elektroninių pinigų funkcija) duomenys teikiami neatsižvelgiant į
mokėjimo prekių ženklo, kurio priemone atlikta mokėjimo operacija, vietą.

28.

Išsiųstų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų duomenis pateikia išduodantysis MPT, o gautų kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų duomenis – aptarnaujantysis MPT.
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29.

„Mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ“ apima kortele grindžiamų mokėjimo operacijų virtualiose prekybos
vietose, pvz., internetu arba telefonu, duomenis.

30.

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos naudojant kortele grindžiamas mokėjimo priemones taip pat skaidomos į
„inicijuotas elektroniniu būdu“ ir „inicijuotas ne elektroninėmis priemonėmis“. Kadangi inicijavimo kanalai
tarpusavyje nepersidengia, bendras kortele grindžiamų mokėjimo operacijų skaičius yra inicijavimo kanalų suma.
Tas pats principas taikomas bendrai kortele grindžiamų mokėjimo operacijų vertei.

31.

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos inicijuotos elektroniniu būdu toliau skaidomos į nuotolinius ir
nenuotolinius inicijavimo kanalus, ir kiekviename iš jų kortele grindžiamos mokėjimo operacijų skaičius turėtų būti
pateikiamas pagal kortelės funkcijas (pvz., debeto, atidėto debeto ir kredito) ir pagal „autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo“. Bendras kortele grindžiamos mokėjimo operacijų, „inicijuotų elektroniniu būdu“,
skaičius yra skirtingų, tarpusavyje nepersidengiančių, kortelių funkcijų suma, kuri taip pat lygi sumai operacijų,
kurių autentiškumas patvirtintas taikant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą ir netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.

32.

Operacijų, kurių „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“, atveju
nurodomos priežastys, dėl kurių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas (t. y. „mažos vertės
operacija“, „bekontaktė mažos vertės operacija“, „patikimi gavėjai“, „pasikartojanti operacija“, „neprižiūrimi
transporto arba automobilių stovėjimo aikštelių bilietų terminalai“, „saugių įstaigoje sukurtų mokėjimo procesų arba
protokolų naudojimas“, „operacijos rizikos analizė“, „pardavėjo inicijuotos operacijos“ ir „kita“). Tais atvejais, kai gali
būti taikoma daugiau nei viena išimtis, reikėtų teikti duomenis apie išimtį, kuri buvo pritaikyta. Kadangi griežto
autentiškumo patvirtinimo netaikymo priežastys tarpusavyje nepersidengia, bendras „autentiškumo patvirtinimo
netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“ atvejų skaičius yra tų priežasčių suma. Tas pats principas
taikomas operacijų vertei

33.

Mokėjimai tik elektroninių pinigų funkciją turinčiomis kortele grindžiamomis mokėjimo priemonėmis, kurias išleido
MPT rezidentai, neįtraukiami.
G r ynųj ų pi n ig ų i šė m i m a s , na u d oja nt kor tel e gr i ndži a ma s mokė ji m o pr i em on es (iš skyr us
el e k tr on i n ių pi n i g ų o p era cijas )

34.

Grynųjų pinigų išėmimo operacijų skaičius turėtų būti pateikiamas pagal kiekvieną kortelės funkciją (pvz., debeto
funkcija, atidėto debeto funkcija ir kredito funkcija). Tas pats principas taikomas operacijų vertei.

35.

Tas pats principas taikomas operacijų vertei.
M o k ė j im o el e k tro n i ni a i s pi n i ga i s ope rac ij os

36.

Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos suskirstomos pagal nuotolinį ir ne nuotolinį inicijavimo kanalą, o
kiekvienoje iš šių pakategorių į „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą“ ir
„autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“. Kadangi pakategorės tarpusavyje
nepersidengia, bendras „mokėjimo elektroniniais pinigais operacijų“ skaičius yra pakategorių suma. Tas pats
principas taikomas operacijų vertei.

37.

Operacijų duomenys, pateikiami pakategorėje „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo
patvirtinimo“, toliau skaidomi pagal priežastis, dėl kurių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas
(t. y. „mažos vertės operacija“, „bekontaktė mažos vertės operacija“, „patikimi gavėjai“, „pasikartojanti operacija“,
„neprižiūrimi transporto arba automobilių stovėjimo aikštelių bilietų terminalai“, „saugių įstaigoje sukurtų
mokėjimo procesų arba protokolų naudojimas“, „mokėjimas į savo sąskaitą“, „operacijos rizikos analizė“, „pardavėjo
inicijuotos operacijos“ ir „kita“.). Tais atvejais, kai gali būti taikoma daugiau nei viena išimtis, reikėtų teikti duomenis
apie išimtį, kuri buvo pritaikyta. Kadangi griežto autentiškumo patvirtinimo netaikymo priežastys tarpusavyje
nepersidengia, bendras „autentiškumo patvirtinimo netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“ atvejų
skaičius yra tų priežasčių suma. Tas pats taikoma operacijų vertei.
Pi ni gų p e rl ai d o s

38.

Išsiųstų pinigų perlaidų duomenis pateikia mokėtojo MPT.
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Operacijos, susietos su mokėtojo arba gavėjo mokėjimo sąskaita, į pinigų perlaidas neįtraukiamos. Apie tokias
operacijas pranešama pateikiant duomenis apie atitinkamą naudojamą mokėjimo priemonę.

Mo k ėj i m o i ni c ij av i m o pa s la u g os
40.

Operacijos, inicijuotos pasitelkiant mokėjimo inicijavimo paslaugas, suskirstomos pagal nuotolinį ir ne nuotolinį
inicijavimo kanalą, o kiekvienoje iš šių pakategorių į „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą kliento
autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“.
Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendras „mokėjimo inicijavimo paslaugų“ skaičius yra pakategorių
suma. Tas pats taikoma operacijų vertei.

41.

Kiekviena operacija priskiriama tik prie vienos pakategorės, t. y. „kredito pervedimai“ ir „kita“. Kadangi pakategorės
tarpusavyje nepersidengia, bendras „mokėjimo inicijavimo paslaugų“ skaičius yra pakategorių suma. Tas pats
principas taikomas bendrai operacijų vertei.

42.

Tokios operacijos nėra įtraukiamos į „mokėjimo operacijas, kuriose dalyvauja ne PFĮ, iš viso“, nes jos taip pat
įtraukiamos pateikiant duomenis apie atitinkamą mokėjimo priemonę, kurią naudojant buvo atlikta operacija.

2.4 dalis.

Nesąžiningos mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ (5a ir 5b lentelės)

2.4.1 dalis. Nesąžiningos mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ (5a lentelė)
1.

2.3.1 dalies 1–66 punktai taikomi 5a lentelėje nurodytoms nesąžiningoms operacijoms. Tačiau duomenys apie
gautas nesąžiningas mokėjimo operacijas, išskyrus aptarnavimo kortele grindžiamas mokėjimo operacijas,
neįtraukiami.

2.

Nuo sukčiavimo nustatymo momento mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų pateikti duomenis apie visas nesąžiningas
mokėjimo operacijas, pateikdamas kliento skundą ar kitomis priemonėmis, neatsižvelgiant į tai, ar atvejis, susijęs su
nesąžininga mokėjimo operacija, buvo išspręstas duomenų pateikimo metu.

3.

Be 2.3.1 dalyje paaiškinto duomenų skirstymo į kategorijas, „vienam atsakingam subjektui tenkantys su sukčiavimu
susiję nuostoliai“ nurodomi pateikiant duomenis apie nesąžiningus kredito pervedimus, nesąžiningas tiesioginio
debeto operacijas, nesąžiningus mokėjimus MPT rezidentų išduotomis kortele grindžiamomis mokėjimo
priemonėmis (išskyrus korteles tik su elektroninių pinigų funkcija) ir nesąžiningas elektroninių pinigų operacijas
MPT rezidentų išduotais elektroniniais pinigais.

4.

„Vienam atsakingam subjektui tenkantys su sukčiavimu susiję nuostoliai“ toliau skaidomi į pakategores „atskaitingasis
MPT“, „atskaitingojo MPT MPV“ ir „kita“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendra „vienam atsakingam
subjektui tenkančių su sukčiavimu susijusių nuostolių“ vertė yra tų pakategorių suma.

5.

„Vienam atsakingam subjektui tenkančių su sukčiavimu susijusių nuostolių“ duomenis pateikia MPT, pranešantis apie
nesąžiningą mokėjimo operaciją; jie pateikiami nurodant tik nesąžiningų mokėjimo operacijų vertę. Be to, šie
duomenys nurodomi tik dėl išsiųstų operacijų.

6.

„Vienam atsakingam subjektui tenkančių su sukčiavimu susijusių nuostolių“ suma nėra lygi visai nesąžiningų
operacijų vertei.
Ne są ži nin g i k re d i to p e r v ed i ma i

7.

„Nesąžiningi elektroniniu būdu inicijuoti kredito pervedimai“ toliau skaidomi pagal sukčiavimo kilmę (t. y.
„sukčiautojo išduotas mokėjimo nurodymas“, „sukčiautojo pakeistas mokėjimo nurodymas“ ir „sukčiautojo
vykdomas manipuliavimas mokėtoju, kad šis išduotų mokėjimo nurodymą“).

8.

Duomenys apie sukčiavimo kilmę pateikiami kiekvienoje kredito pervedimo schemoje ir toliau toje kategorijoje
suskirstomi į pakategores „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumo
patvirtinimas netaikant griežto autentiškumo patvirtinimo“.
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Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
nesąžiningų kredito pervedimų skaičius pagal kredito pervedimo schemas lygus įvairių sukčiavimo kilmės
pakategorių sumai. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.
Ne s ą ž inin g as t i e si o g i ni s d ebet as

10.

Nesąžiningas tiesioginis debetas toliau skaidomas pagal sukčiavimo kilmę (t. y. „įgaliojimų nėra / jie negalioja“,
„manipuliavimas įgaliojimais“ ir „manipuliavimas mokėtoju“).

11.

11. Sukčiavimo kilmė nurodoma kiekvienai tiesioginio debeto schemai, o schemos viduje šie duomenys skaidomi į
pakategores „sutikimas suteiktas pagal elektroninius įgaliojimus“ ir „sutikimas suteiktas kitokiu būdu“.

12.

12. Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
nesąžiningo tiesioginio debeto operacijų, suskirstytų pagal tiesioginio debeto schemą skaičius lygus įvairių
sukčiavimo kilmės pakategorių sumai. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.
Ne s ą ž inin g os kor tele g r i nd ž ia m os m okėj im o op er ac ij os

13.

Nesąžiningos kortele grindžiamos mokėjimo operacijos toliau skaidomos pagal sukčiavimo kilmę („sukčiautojo
pakeistas mokėjimo nurodymas“ „manipuliavimas mokėtoju, kad šis atliktų mokėjimą kortele“ ir „sukčiautojo
išduotas mokėjimo nurodymas“, kuris toliau skirstomas į „prarasta ar pavogta kortelė“, „kortelė negauta“, „padirbta
kortelė“, „kortelės duomenų vagystė“ ir „kita“).

14.

Sukčiavimo kilmė nurodoma kiekvienai CPS duomenis skaidant į pakategores „autentiškumas patvirtintas taikant
griežtą autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumo patvirtinimas netaikant griežto autentiškumo patvirtinimo“.

15.

Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
nesąžiningų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų skaičius pagal PCS lygus įvairių sukčiavimo kilmės pakategorių
sumai. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.
Ne s ą ž in in g a s g r y n ų jų pi ni g ų i š ėm im as, n au d oj a nt kor t ele gr in d ži am as m okėj i mo pr iem o nes
(i š s ky r us oper ac ij as e l ek t ron in ia i s pi ni ga is)

16.

Nesąžiningas grynųjų pinigų išėmimas toliau skaidomas pagal sukčiavimo kilmę (t.y. „manipuliavimas mokėtoju, kad
šis atliktų grynųjų pinigų išėmimą“ ir „sukčiautojo duotas mokėjimo nurodymas“, kuris toliau skirstomas į „prarasta
ar pavogta kortelė“, „kortelė negauta“, „padirbta kortelė“ ir „kita“). Sukčiavimo kilmė, nurodoma kiekvienai PCS,
tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras nesąžiningo grynųjų pinigų išėmimo operacijų skaičius pagal PCS lygus
įvairių sukčiavimo kilmės pakategorių sumai. Tas pats principas taikomas operacijų vertei.

Ne są ži ni ng o s m ok ė j i mo e lek tr oni ni ai s pi ni ga is oper ac ij os
17.

Nesąžiningos mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos toliau skaidomos pagal sukčiavimo kilmę (t.y. „sukčiautojo
pakeistas mokėjimo nurodymas“ „manipuliavimas mokėtoju, kad šis atliktų mokėjimą elektroniniais pinigais“ ir
„sukčiautojo išduotas mokėjimo nurodymas“, kuris toliau skirstomas į „prarasta ar pavogta elektroninių pinigų
kortelė“, „elektroninių pinigų kortelė negauta“, „padirbta elektroninių pinigų kortelė“, „kortelės duomenų vagystė“
ir „neteisėta operacija su elektroninių pinigų sąskaita“).

18.

Duomenys apie sukčiavimo kilmę pateikiami pagal nuotoliniu ir ne nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacija
ir kiekvienoje kategorijoje toliau skaidant į pakategores „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą kliento
autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“.

19.

Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
nesąžiningų mokėjimo elektroniniais pinigais operacijų skaičius lygus įvairių sukčiavimo kilmės pakategorių sumai.
Tas pats principas taikomas operacijų vertei.
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2.4.2 dalis. Nesąžiningos mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ ir apie kurias praneša atskaitingieji agentai, kuriems suteikta
nukrypti leidžianti nuostata pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis (5b lentelė)

1.

2.3.2 dalies 1–42 punktai taikomi 5b lentelėje nurodytoms nesąžiningoms operacijoms.

2.

Nuo sukčiavimo nustatymo momento mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų pateikti duomenis apie visas nesąžiningas
mokėjimo operacijas, pateikdamas kliento skundą ar kitomis priemonėmis, neatsižvelgiant į tai, ar atvejis, susijęs su
nesąžininga mokėjimo operacija, buvo išspręstas duomenų pateikimo metu.

3.

Be 2.3.2 dalyje paaiškinto duomenų skaidymo į kategorijas, „vienam atsakingam subjektui tenkantys su sukčiavimu
susiję nuostoliai“ nurodomi pateikiant duomenis apie nesąžiningus kredito pervedimus, nesąžiningas tiesioginio
debeto operacijas, nesąžiningus mokėjimus MPT rezidentų išduotomis kortele grindžiamomis mokėjimo
priemonėmis (išskyrus operacijas elektroniniais pinigais) ir nesąžiningas elektroninių pinigų operacijas MPT
rezidentų išduotais elektroniniais pinigais.

4.

„Vienam atsakingam subjektui tenkantys su sukčiavimu susiję nuostoliai“ toliau skaidomi į pakategores „atskaitingasis
MPT“, „atskaitingojo MPT MPV“ ir „kita“. Kadangi pakategorės tarpusavyje nepersidengia, bendra „vienam atsakingam
subjektui tenkančių su sukčiavimu susijusių nuostolių“ vertė yra tų pakategorių suma.

5.

„Vienam atsakingam subjektui tenkančių su sukčiavimu susijusių nuostolių“ duomenis pateikia MPT, pranešantis apie
nesąžiningą mokėjimo operaciją; jie pateikiami nurodant tik nesąžiningų operacijų vertę. Be to, šie duomenys
nurodomi tik dėl išsiųstų operacijų.

6.

„Vienam atsakingam subjektui tenkančių su sukčiavimu susijusių nuostolių“ suma nėra lygi visai nesąžiningų
operacijų vertei.

Ne s ą ž ini ng i k re d i t o per v ed i m ai
7.

„Nesąžiningi kredito pervedimai“ toliau skaidomi pagal sukčiavimo kilmę (t. y. „sukčiautojo išduotas mokėjimo
nurodymas“, „sukčiautojo pakeistas mokėjimo nurodymas“ ir „sukčiautojo vykdomas manipuliavimas mokėtoju, kad
šis išduotų mokėjimo nurodymą“).

8.

Duomenys apie sukčiavimo kilmę toliau skaidomi į pakategores „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą
autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumo patvirtinimas netaikant griežto autentiškumo patvirtinimo“.

9.

Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
nesąžiningų kredito pervedimų skaičius lygus įvairių sukčiavimo kilmės pakategorių sumai. Tas pats principas
taikomas operacijų vertei.

Ne s ąž ini n g a s ti e si o g in i s d e beta s
10.

Nesąžiningas tiesioginis debetas toliau skaidomas pagal sukčiavimo kilmę (t. y. „įgaliojimų nėra / jie negalioja“ ir
„manipuliavimas mokėtoju“).

11.

Sukčiavimo kilmės duomenys pateikiami skaidant juos į pakategores „sutikimas suteiktas pagal elektroninius
įgaliojimus“ ir „sutikimas suteiktas kitokiu būdu“.

12.

Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
tiesioginio nesąžiningų debeto operacijų skaičius lygus įvairių sukčiavimo kilmės pakategorių sumai. Tas pats
principas taikomas operacijų vertei.
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Ne s ą ži n in g os ko r tele g r i nd ži a m os m okėj im o op era ci j os
13.

Nesąžiningos kortele grindžiamos mokėjimo operacijos toliau skaidomos pagal sukčiavimo kilmę (t.y. „sukčiautojo
pakeistas mokėjimo nurodymas“ „manipuliavimas mokėtoju, kad šis atliktų kortele grindžiamą mokėjimo operaciją“
ir „sukčiautojo išduotas mokėjimo nurodymas“, kuris toliau skirstomas į „prarasta ar pavogta kortelė“, „kortelė
negauta“, „padirbta kortelė“, „kortelės duomenų vagystė“ ir „kita“).

14.

Sukčiavimo kilmės duomenys pateikiami skaidant juos į pakategores „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą
kliento autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo
patvirtinimo“.

15.

Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
mokėjimų kortele skaičius lygus įvairių sukčiavimo kilmės pakategorių sumai. Tas pats principas taikomas operacijų
vertei.
Ne są ž ini ng as g r y n ų jų pi n i g ų iš ė mi m as, na ud oja nt kor te le gr i nd ži a ma s m okėj im o pr i em on es
( i šs k y r u s ope r ac ij as e l ek t ron in i a i s pi n iga i s)

16.

Nesąžiningas grynųjų pinigų išėmimas toliau skaidomas pagal sukčiavimo kilmę („manipuliavimas mokėtoju, kad šis
atliktų grynųjų pinigų išėmimą“ ir „sukčiautojo išduotas mokėjimo nurodymas“, kuris toliau skirstomas į „prarasta ar
pavogta kortelė“, „kortelė negauta“, „padirbta kortelė“ ir „kita“).

17.

Sukčiavimo kilmės duomenys pateikiami skaidant juos į pakategores „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą
kliento autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo
patvirtinimo“.

18.

Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
nesąžiningas grynųjų pinigų išėmimo operacijų skaičius lygus įvairių sukčiavimo kilmės pakategorių sumai. Tas pats
principas taikomas operacijų vertei.
N es ą ž ini n g o s m ok ė j i m o el e k tron i ni ai s p in igai s oper ac i jos

19.

Nesąžiningos mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos toliau skaidomos pagal sukčiavimo kilmę (t. y. „sukčiautojo
pakeistas mokėjimo nurodymas“, „manipuliavimas mokėtoju, kad šis atliktų mokėjimą elektroniniais pinigais“ ir
„sukčiautojo išduotas mokėjimo nurodymas“, kuris toliau skaidomas į „prarasta ar pavogta elektroninių pinigų
kortelė“, „elektroninių pinigų kortelė negauta“, „padirbta elektroninių pinigų kortelė, „kortelės duomenų vagystė“ ir
„neautorizuota elektroninių pinigų sąskaitos operacija“).

20.

Duomenys apie sukčiavimo kilmę pateikiami suskaidyti į pakategores „autentiškumas patvirtintas taikant griežtą
kliento autentiškumo patvirtinimą“ ir „autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo
patvirtinimo“.

21.

Kiekvienu atveju skaidant duomenis sukčiavimo kilmės pakategorės tarpusavyje nepersidengia. Taigi bendras
nesąžiningų mokėjimo elektroniniais pinigais operacijų skaičius lygus įvairių sukčiavimo kilmės pakategorių sumai.
Tas pats principas taikomas operacijų vertei.

2.5 dalis.

Mokėjimo operacijos pagal terminalo rūšį, kuriose dalyvauja ne PFĮ (6 lentelė)

1.

Visi rodikliai šioje lentelėje apima mokėjimo operacijas grynaisiais pinigais arba jų nenaudojant fiziniame (ne
virtualiame) terminale.

2.

MPT rezidentai teikia informaciją apie visas terminaluose aptarnautas mokėjimo operacijas.

3.

MPT rezidentai teikia informaciją apie visas mokėjimo operacijas MPT išduotomis kortelėmis terminaluose, kuriuose
operacijas aptarnauja MPT nerezidentai.

4.

Duomenų apie mokėjimo operacijas terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja MPT filialai arba
patronuojamosios bendrovės užsienyje, patronuojantysis MPT neteikia.
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Operacijos pagal terminalo rūšį suskirstytos į tris skirtingas kategorijas pagal MPT rezidavimo vietą. Kategorijos
toliau nurodytuose punktuose a ir b skaičiuojamos aptarnaujančiojo teikėjo pusėje, o kategorija c punkte
skaičiuojama išduodančiojo subjekto pusėje:
a) mokėjimo operacijos terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja MPT rezidentai, MPT rezidentų išduotomis
kortelėmis;
b) mokėjimo operacijos terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja MPT rezidentai, MPT nerezidentų išduotomis
kortelėmis;
c) mokėjimo operacijos terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja MPT nerezidentai, MPT rezidentų išduotomis
kortelėmis.

6.

5 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytos pakategorės turėtų būti nesumuojamos.

7.

Šioje lentelėje geografinis suskirstymas grindžiamas terminalo buvimo vieta.

8.

„Mokėjimo operacijos elektroninių pinigų kortelėmis su elektroninių pinigų funkcija“ apima ir operacijas kortelėmis,
kuriose elektroniniai pinigai gali būti laikomi tiesiogiai, ir kortelėmis, kuriomis galima tiesiogiai prieiti prie
elektroninių pinigų, laikomų elektroninių pinigų sąskaitose.

9.

„Grynųjų pinigų išmokėjimo POS terminaluose“ atveju, kai duomenų apie grynųjų pinigų išmokėjimą POS
terminaluose atskirti neįmanoma, jie nurodomi kaip „POS operacijos“.

10.

„Grynųjų pinigų indėlis kasoje“ apima grynuosius pinigus, kurie yra MPT dienos ar nakties saugykloje ir skirti
įskaityti į MPT sąskaitą. Šios operacijos nėra, griežtai kalbant, mokėjimai: grynieji pinigai tiesiog pakeičiami lėšomis
sąskaitoje.

11.

„Grynųjų pinigų išėmimas kasoje“ nėra, griežtai kalbant, mokėjimai: lėšos sąskaitoje tiesiog pakeičiamos grynaisiais
pinigais.

2.6 dalis.

Dalyvavimas atrinktose mokėjimo sistemose (7 lentelė)

1.

Šioje lentelėje nurodomas mokėjimo sistemos dalyvių (neatsižvelgiant į jų vietą) skaičius, rūšis ir institucinis sektorius
ir duomenis apie juos teikia mokėjimo sistemos operatorius.

2.

Rodiklis „dalyvių skaičius“ yra dviejų tarpusavyje nepersidengiančių pakategorių „tiesioginiai dalyviai“ ir
„netiesioginiai dalyviai“ suma.

3.

Rodiklis „tiesioginiai dalyviai“ yra trijų tarpusavyje nepersidengiančių pakategorių „kredito įstaigos“, „centrinis
bankas“ ir „kiti tiesioginiai dalyviai“ suma.

4.

Rodiklis „kiti tiesioginiai dalyviai“ yra keturių tarpusavyje nepersidengiančių pakategorių „viešoji administracija“,
„tarpuskaitos ir atsiskaitymo organizacijos“, „kitos finansų įstaigos“ ir „kita“.

2.7 dalis.

Atrinktų mokėjimo sistemų apdoroti mokėjimai (8 lentelė)

1.

Šioje lentelėje nurodomos mokėjimo sistemoje apdorotos mokėjimo operacijos, suskirstytos pagal didelės vertės ir
mažmeninių mokėjimų sistemas, ir duomenis apie jas teikia mokėjimo sistemos operatorius.

2.

MPT mokėjimo operacijų duomenys jų pačių sąskaitose teikiami kaip atitinkami šios lentelės rodikliai.

3.

Mokėjimo sistemos, kurioje kita mokėjimo sistema, pavyzdžiui, išorinė mokėjimo sistema, atsiskaito už savo
pozicijas, taikomi šie principai:
a) atsiskaitymo sistema teikia faktinį atsiskaitymo operacijų skaičių ir faktinę apmokėtą sumą;
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b) kai mokėjimo operacijos išgryninamos ne mokėjimo sistemoje ir tik grynosios pozicijos apmokamos mokėjimo
sistemoje, skaičiuojamos tik grynųjų pozicijų apmokėjimo operacijos, o jos priskiriamos prie atsiskaitymo
operacijai naudotų mokėjimo paslaugų.

4.

Kiekviena mokėjimo operacija skaičiuojama tik vieną kartą siunčiančio dalyvio pusėje, t. y. mokėtojo sąskaitos
debetavimas ir gavėjo sąskaitos kreditavimas neskaičiuojami atskirai. Nurodyta pirmesnėje 2.3 dalyje apie lėšų
srautus.

5.

Daugybinių kredito pervedimų, t. y. didmeninių mokėjimų atveju, skaičiuojamas kiekvienas mokėjimo elementas.

6.

Užskaitos sistemų atveju teikiami duomenys apie mokėjimo operacijos bendrąjį skaičių ir vertę, o ne rezultatus po
užskaitos.

7.

Mokėjimo sistemos išskiria ir teikia duomenis apie vidaus ir tarpvalstybines operacijas atsižvelgiant į siunčiančių ir
gaunančių dalyvių rezidavimo vietą. Klasifikavimas „vidaus operacijos“ arba „tarpvalstybinės operacijos“ atspindi
dalyvaujančių šalių buvimo vietą.

8.

Kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo, tarpvalstybinės operacijos skaičiuojamos šalyje, kurioje operacija
pradedama.

9.

Apie ATM inicijuotas operacijas pranešama pateikiant duomenis suskirstyme apie naudojamą atitinkamą mokėjimo
paslaugą.

10.

Rodiklis „kortele grindžiamos mokėjimo priemonės“ apima visas mokėjimo operacijas, apdorotas mokėjimo
sistemoje, nepriklausomai nuo to, kur buvo išleista ar naudojama kortele grindžiama mokėjimo priemonė.

11.

Panaikintos mokėjimo operacijos neįtraukiamos. Operacijos, kurių atžvilgiu vėliau atliekama atmetimo operacija,
įtraukiamos.

2.8 dalis.
1.

Mokėjimo operacijų, kuriose dalyvauja ne PFĮ, duomenų teikimas kas ketvirtį (9 lentelė)

2.3.1 dalies 1–66 punktai taikomi 9 lentelėje nurodytoms operacijoms, išskyrus 11 punktą. 9 lentelėje duomenys
apie nuotoliniu būdu inicijuotas tarpvalstybines kortele grindžiamas mokėjimo operacijas pateikiami siekiant
identifikuoti šalį, kurioje yra prekybos vieta, o duomenys apie ne nuotoliniu būdu inicijuotas tarpvalstybines kortele
grindžiamas mokėjimo operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti šalį, kurioje yra fizinis terminalas.
Ko r t el e g r i nd ži am os m ok ėj i mo ope ra ci jos

2.

Mokėjimo MPT rezidentų išduotomis kortele grindžiamomis mokėjimo priemonėmis (išskyrus korteles tik su
elektroninio mokėjimo funkcija) kortele grindžiamų mokėjimo operacijų duomenys teikiami neatsižvelgiant į
mokėjimo prekių ženklo, kurio kortele atlikta mokėjimo operacija, vietą.

3.

Išsiųstų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų duomenis pateikia išduodantysis MPT.

4.

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos taip pat apima duomenis apie kortele grindžiamas mokėjimo operacijas
virtualiose prekybos vietose, pvz., internetu arba telefonu.

5.

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos naudojant kortele grindžiamas mokėjimo priemones taip pat skaidomos į
pakategorę „inicijuotos elektroniniu būdu“, kuri toliau skaidoma į inicijuotas nuotoliniu būdu ir inicijuotas ne
nuotoliniu būdu. Pakategorės tarpusavyje persidengia.
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„Elektroniniu būdu inicijuotų“ operacijų, tiek nuotolinių, tiek nenuotolinių operacijų, atveju nurodomas pardavėjo
kategorijos kodas (MCC), jeigu jis žinomas atskaitingajam agentui.
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II PRIEDAS
DUOMENŲ APIBRĖŽTYS
Terminas

Apibrėžtis

Aptarnaujantysis teikėjas
(Acquirer)

Aptarnaujantysis teikėjas – aptarnaujantysis teikėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES)
2015/751 (1) 2 straipsnio 1 dalyje.

Artimojo lauko ryšių technologi
jos (NFC) mokėjimas
(Near Field Communication (NFC)
payment)

Bekontakčio mokėjimo operacija naudojant NFC technologiją (ISO/IEC 18092).

Atidėto debeto kortelė
(Delayed debit card)

Kortelė, sudaranti galimybę kortelės turėtojui apmokėjimą už įsigyjamas prekes iki lei
džiamos ribos apmokėti iš sąskaitos, kurią atidarė kortelės išleidėjas. Šios sąskaitos liku
tis visiškai padengiamas iš anksto nustatytu laikotarpiu. Turėtojas paprastai moka metinį
mokestį.
Kortelės su atidėto debeto funkcija skiriamasis požymis, lyginant su kortele su kredito funk
cija ar debeto funkcija, yra sutartinis susitarimas, suteikiantis kredito liniją, tačiau numatan
tis pareigą įvykdyti skolinį įsipareigojimą iš anksto nustatyto laikotarpio pabaigoje nereika
laujant palūkanų. Ši kortelės rūšis dažnai traktuojama kaip „nuskaitymo kortelė“.

ATM grynųjų pinigų indėlis
(išskyrus operacijas elektroni
niais pinigais)
(ATM cash deposit (except e-money
transactions))

Naudojantis kortele grindžiama mokėjimo priemone arba kitomis priemonėmis ATM
padarytas grynųjų pinigų indėlis, įskaitant operacijas, kai grynieji pinigai įnešame termi
nale nesikišant rankiniu būdu, o mokėtojo tapatybė nustatoma pagal kortele grindžiamą
mokėjimo priemonę arba kitomis priemonėmis.

ATM operacija (išskyrus operaci
jas elektroniniais pinigais)
(ATM transaction (except e-money
transactions))

Naudojantis kortele grindžiama mokėjimo priemone arba kitomis priemonėmis ATM
atliekama mokėjimo operacija (2). Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos neįtrau
kiamos.

ATM su grynųjų pinigų išėmimo
funkcija
(ATM with a cash withdrawal func
tion)

ATM, iš kurio naudodamiesi kortele grindžiama mokėjimo priemone arba kitomis prie
monėmis autorizuoti vartotojai gali išsiimti grynųjų pinigų iš savo sąskaitų.

ATM su kredito pervedimo funk
cija
(ATM with a credit transfer function)

ATM, kuriame naudodamiesi kortele grindžiama mokėjimo priemone arba kitomis prie
monėmis autorizuoti vartotojai gali atlikti kredito pervedimus.

Autentiškumas
patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
(Authenticated via non-strong custo
mer authentication)

„Autentiškumas patvirtintas netaikant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo“ sie
tina su operacijomis, kurioms pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/
389 (3) III skyrių griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas, taip pat su
operacijomis, kurioms netaikomos Direktyvos (ES) 2015/2366 97 straipsnio 1 punkto
nuostatos.
Įtraukiamos pardavėjo inicijuotos operacijos bei kitos operacijos, kurioms griežtas kli
ento autentiškumo patvirtinimas netaikomas.

Autentiškumo patvirtinimas
(Authentication)

Autentiškumo patvirtinimas – autentiškumo patvirtinimas, kaip apibrėžtą Direktyvos
(ES) 2015/2366 4 straipsnio 29 punkte.

Bankomatas (ATM)
(Automated teller machine (ATM ))

Elektromechaninis įrenginys, iš kurio naudodamiesi kortele arba kitomis kortele grin
džiamomis mokėjimo priemonėmis autorizuoti vartotojai gali išsiimti grynųjų pinigų
iš savo sąskaitų ir (arba) pasinaudoti kitomis paslaugomis, inter alia, atlikti balanso liku
čio užklausą, pervesti lėšas arba įnešti pinigus.

Bekontaktė mažos vertės operacija
(Contactless low value)

Bekontakčiai mokėjimai, kuriems taikomas Komisijos deleguotojo reglamento
(ES) 2018/389 11 straipsnis.

Bekontaktis mokėjimas
(Contactless payment)

Mokėjimo operacija naudojant kortelę arba kitas priemones, kai mokėtojas ir prekybi
ninkas (ir (arba) jų įranga) yra toje pačioje fizinėje vietoje, o nešiojamojo prietaiso ir
pardavimo vietos (POS) ryšys nustatomas pasitelkiant bekontaktę technologiją.

Bendra mokėjimų eurais erdvė
(SEPA)
(Single Euro Payments Area (SEPA))

SEPA – Europos Sąjungos (ES) mokėjimų integracijos iniciatyva, kuria siekiama suderinti
elektroninius mokėjimus eurais Europoje. Ji susijusi su bendru techninių ir komercinių
reikalavimų rinkiniu, kaip numatyta Reglamente (ES) 260/2012.
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Terminas

Apibrėžtis

Bendras kortelių skaičius (neat
sižvelgiant į kortelės funkcijų
skaičių)
(Total number of cards (irrespective of
the number of functions on the card))

Apyvartoje esančių kortelių bendras skaičius. Jos gali turėti vieną ar daugiau šių funkcijų:
grynųjų pinigų, debeto, kredito, atidėto debeto ar elektroninių pinigų.

Centrinis bankas
(Central bank)

Centrinis bankas – centrinis bankas (S.121 subsektorius), kaip apibrėžta Reglamento
(ES) Nr. 549/2013 A priedo 2.72-2.74 dalyse

Čekis
(Cheque)

Rašytinis ir pasirašytas vienos šalies (t.y. čekio išdavėjo) nurodymas kitai šaliai (t.y. čekio
apmokėtojui), kuri paprastai yra kredito įstaiga, kuriuo reikalaujama, kad čekio apmokė
tojas besąlygiškai sumokėtų pareikalautą sumą čekio išdavėjui ar jo nurodytai trečiajai
šaliai.

Debeto kortelė
(Debit card)

Debeto kortelė – debeto kortelė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/751 2 straips
nio 33 punkte.

Debeto operacijos iš sąskaitos
padarius paprastą įrašą
(Debits from the account by simple
book entry)

MPT (įskaitant elektroninių pinigų išleidėją) inicijuota debeto operacija neturint atskiro
operacijos nurodymo, įvykdoma padarius paprastą įrašą (debeto įrašą) į kliento sąskaitą,
t. y. nenaudojant tradicinės mokėjimo priemonės. Į šį straipsnį įtraukiamos šios operaci
jos: a) banko nuskaitomos palūkanos; b) banko mokesčių nuskaitymas; c) su finansiniu
turtu susijusių mokesčių mokėjimas, jeigu tai atskira operacija, dėl kurios klientas nesu
teikia atskiro leidimo; d) paskolos sumos grąžinimas ir e) kitos debeto operacijos į sąs
kaitą padarius paprastą įrašą. Šie duomenys į tiesioginį debetą neįtraukiami.

Didelės vertės mokėjimo sistema
(Large-value payment system
(LVPS))

Didelės vertės mokėjimo sistema – didelės vertės mokėjimo sistema, kaip apibrėžta
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012 2 straipsnio 18 punkte.

EFTPOS terminalas
(EFTPOS terminal)

EFTPOS terminalas gauna mokėjimo informaciją elektroniniu būdu ir kai kuriais atvejais
yra pritaikytas perduoti tokią informaciją internetu, tikruoju laiku gavus autorizavimo
prašymą arba ne internetu. Prie EFTPOS terminalų priskiriami neprižiūrimi terminalai.

Elektroninė prekyba
(E-commerce)

Prekių ar paslaugų pardavimas ar pirkimas, kuris vyksta tarp įmonių, namų ūkių, fizinių
asmenų ar privačių organizacijų, internetu arba kitais kompiuteriniais (interneto ryšio)
tinklais vykdant elektronines operacijas. Šis terminas apima kompiuteriniais tinklais
siunčiamų prekių ir paslaugų užsakymą, bet mokėjimas ir galutinis prekių pristatymas
ar paslaugų teikimas gali vykti internetu arba ne.

Elektroniniai pinigai
(Electronic money (e-money))

Elektroniniai pinigai – tai elektroniniai pinigai, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB
2 straipsnio 2 punkte.

Elektroniniu būdu inicijuojamos
kortele grindžiamos mokėjimo
operacijos su kortele grindžia
momis mokėjimo priemonėmis,
kurias išleido MPT rezidentas
(Card-based payment transactions
with card-based payment instru
ments issued by resident PSP initia
ted electronically)

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos, inicijuojamos EFTPOS, ATM ar kitame fizi
niame terminale, kuriame galima elektroniniu būdu inicijuoti mokėjimą, arba nuotoliniu
būdu elektroninėmis informacijos perdavimo priemonėmis. Kortele grindžiamos mokė
jimo operacijos su kortele grindžiamomis mokėjimo priemonėmis, kurias išleido MPT
rezidentų, inicijuotos popierine forma (pvz., naudojant kortele grindžiamų mokėjimo
priemonių terminalą arba renkant informaciją apie mokėjimą rankiniu būdu popieri
niuose kuponuose), neįtraukiamos.

Elektroninių pinigų išleidėjas
(Electronic money issuer)

Elektroninių pinigų išleidėjas – tai elektroninių pinigų išleidėjas, kaip apibrėžta Direkty
vos 2009/110/EB 2 straipsnio 3 punkte.

Elektroninių pinigų išleidėjų
išleistose elektroninių pinigų sau
gyklose esanti likutinė vertė
(Outstanding value on e-money sto
rages issued by electronic money
issuers)

Elektroninių pinigų išleidėjų išleistų elektroninių pinigų, kuriuos laiko subjektai, išsky
rus išleidėją, įskaitant elektroninių pinigų išleidėjus, išskyrus išleidėją, vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.

Elektroninių pinigų įstaiga
(Electronic money institution)

Elektroninių pinigų įstaiga – elektroninių pinigų įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/110/EB 2 straipsnio 1 punkte.

Elektroninių pinigų kortelė
negauta
(E-money card not received)

Elektroninių pinigų kortelė, kurios prašė mokėtojas, negauta, nors mokėtojo MPT (išlei
dėjas) patvirtina, kad ji buvo išsiųsta mokėtojui (bet kuriuo pristatymo būdu).
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Terminas

Apibrėžtis

Elektroninių pinigų korteles
aptarnaujantis terminalas
(E-money card accepting terminal)

Terminalas, kuriame asmenys, kortelėje su elektroninių pinigų funkcija turintys elektro
ninių pinigų, gali perduoti elektroninių pinigų vertę iš savo likučio į pardavėjo ar kito
gavėjo sąskaitą.

Elektroninių pinigų kortelių
papildymas ir lėšų išėmimas
(E-money card-loading and unloading)

Operacijos, kuriomis elektroninių pinigų išleidėjas perduoda elektroninių pinigų vertę
kortelės su elektroninių pinigų funkcija turėtojui ir atvirkščiai. Apima ir papildymo, ir
lėšų išėmimo operacijas.

Elektroninių pinigų kortelių papil
dymo ir lėšų išėmimo terminalas
(E-money card-loading and unloa
ding terminal)

Terminalas, kuriame elektroninių pinigų išleidėjas gali perduoti elektroninę vertę korte
lės su elektroninių pinigų funkcija turėtojui ir atvirkščiai, t. y. papildyti ir išimti lėšas.

Elektroninių pinigų kortelių ter
minalas
(E-money card terminal)

Terminalas, kuriame elektroninių pinigų išleidėjas gali perduoti elektroninę vertę korte
lės su elektroninių pinigų funkcija turėtojui ir atvirkščiai (t.y. papildymas ir lėšų išėmi
mas) arba terminalas, kuriame elektroninių pinigų kortelės su elektroninių pinigų funk
cija turėtojas gali perduoti elektroninių pinigų vertę iš savo sąskaitos į į pardavėjo ar kito
gavėjo sąskaitą.

Elektroninių pinigų sąskaita
(E-money account)

Sąskaita, kurioje laikomi elektroniniai pinigai (4), ir sąskaitos turėtojas gali panaudoti sąs
kaitos likutį mokėjimams atlikti ir lėšoms į kitą sąskaitą pervesti.

Elektroninių pinigų sąskaita, pri
einama panaudojus kortelę
(E-money account accessed through a
card)

Žr. sąvokų „elektroninių pinigų sąskaita“ ir „kortelė su elektroninių pinigų funkcija“ api
brėžtis.

Filialas
(Branch)

Kita nei pagrindinės būstinės, esančios duomenis teikiančioje šalyje, veiklos vieta, kurią
sukuria kitoje šalyje įsteigtas mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT). Ji neturi juridinio
asmens statuso ir tiesiogiai atlieka kai kurias arba visas MPT veiklai būdingas operacijas.
Visos tos pačios kitoje šalyje įsteigtos įstaigos duomenis teikiančioje šalyje sukurtos veik
los vietos laikomos vienu filialu. Kiekviena iš šių veiklos vietų skaičiuojama kaip atskiras
ofisas.

Fiziniame EFTPOS inicijuota kor
tele grindžiama mokėjimo opera
cija
(Card-based payment transaction
initiated at a physical EFTPOS)

Elektroniniu būdu inicijuota kortele grindžiama mokėjimo operacija fiziniame POS, lei
džianti atlikti elektroninį pinigų pervedimą. Paprastai įtraukiami kortele grindžiamas
operacijas atliekant elektroninį pinigų pervedimą pardavimo vietoje (EFTPOS) prekybi
ninko terminale. Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos neįtraukiamos.

Gauta operacija
(Transaction received)

Iš MPT gauta operacija, kurioje dalyvauja ne PFĮ. Informaciją duomenis teikiančioje šalyje
teikia MPT rezidentas.
Skirtingoms mokėjimo paslaugoms taikomos šios sąlygos:
a) kredito pervedimai skaičiuojami gavėjo pusėje;
b) tiesioginis debetas skaičiuojamas mokėtojo pusėje;
c) čekiai skaičiuojami mokėtojo pusėje;
d) kortelių operacijos skaičiuojamos gavėjo, t. y. aptarnaujančiojo teikėjo, pusėje;
e) mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos skaičiuojamos mokėtojo arba gavėjo
pusėje, priklausomai nuo inicijavimo kanalo. Jeigu operacija priskiriama prie gautų
operacijų mokėtojo (gavėjo) pusėje, gavėjo (mokėtojo) pusėje ji turėtų būti
priskiriama prie išsiųstų operacijų.

Gavėjas
(Payee)

Gavėjas – tai gavėjas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 9 punkte.

Griežtas kliento autentiškumo
patvirtinimas
(Strong customer authentication
(SCA))

Griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas – tai griežtas kliento autentiškumo patvirti
nimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 30 punkte.

Grynieji pinigai
(Cash)

Į apyvartą išleisti banknotai ir monetos, laikomos ne PFĮ sektoriuje arba pinigų finansų
įstaigų (PFĮ) saugyklose.
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Terminas

Apibrėžtis

Grynųjų pinigų indėliai kasoje
(Over the counter (OTC) cash depo
sits)

Grynųjų pinigų indėlis į MPT sąskaitą naudojant formą, įskaitant atvejus, kai kortelė nau
dojama tik mokėtojo tapatybei nustatyti.

Grynųjų pinigų išėmimas ATM
(išskyrus operacijas elektroni
niais pinigais)
(ATM cash withdrawal (except emoney transactions))

Grynųjų pinigų išėmimas ATM naudojantis kortele grindžiama mokėjimo priemone
arba kitomis priemonėmis.
Grynųjų pinigų išmokėjimas POS terminaluose atliekant prekių ar paslaugų pirkimo
mokėjimo operaciją (pinigų grąžinimo operacijos) neįtraukiamas.

Grynųjų pinigų išėmimas kasoje
(Over the counter (OTC) cash with
drawal)

Grynųjų pinigų išėmimas iš MPT sąskaitos naudojant formą, įskaitant atvejus, kai kortelė
naudojama tik gavėjo tapatybei nustatyti.

Grynųjų pinigų išėmimas naudo
jant kortele grindžiamas mokė
jimo priemones (išskyrus opera
cijas elektroniniais pinigais)
(Cash withdrawal using card-based
payment instruments (except emoney transactions))

Grynųjų pinigų išėmimas ATM arba MPT pardavimo vietoje naudojant kortelę su gry
nųjų pinigų funkcija. Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijas neįtraukiamos, o gry
nųjų pinigų išmokėjimas POS terminaluose yra įtraukiamas.

Grynųjų pinigų išmokėjimas
pardavimo vietų (POS) termina
luose
(Cash advance at point of sale (POS)
terminals)

Operacijos, kuriomis naudodamas kortelę arba kitas priemones kortelės turėtojas POS
terminale gauna grynųjų pinigų kartu su mokėjimo operacija už prekes ar paslaugas
(paprastai vadinama „pinigų grąžinimu“).

Informavimo apie sąskaitas
paslauga
(Account information service (AIS))

Informavimo apie sąskaitas paslauga – tai informavimo apie sąskaitas paslauga, kaip api
brėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 16 punkte.

Informavimo apie sąskaitas
paslaugų teikėjas
(Account information service provi
der (AISP)

Informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjas – tai informavimo apie sąskaitas paslaugų
teikėjas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 19 punkte.

Išsiųsta operacija
(Transaction sent)

Operacija, kurioje dalyvauja ne PFĮ, išsiųsta MPT. Informaciją duomenis teikiančioje
šalyje teikia MPT rezidentas.
Skirtingoms mokėjimo paslaugoms taikomos šios sąlygos:
a) kredito pervedimai skaičiuojami mokėtojo pusėje;
b) tiesioginis debetas skaičiuojamas gavėjo pusėje;
c) čekiai skaičiuojami gavėjo pusėje;
d) kortelių operacijos skaičiuojamos mokėtojo, t. y. išduodančiojo subjekto, pusėje;
e) mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos skaičiuojamos mokėtojo arba gavėjo
pusėje, priklausomai nuo inicijavimo kanalo. Jeigu operacija priskiriama prie
išsiųstų operacijų mokėtojo (gavėjo) pusėje, gavėjo (mokėtojo) pusėje ji turėtų būti
priskiriama prie gautų operacijų.
Kalbant apie mokėjimo sistemas, tai operacija, kurią dalyvis išsiuntė mokėjimo sistemai
apdoroti.

Išsiųstos operacijos, iš viso
(Total transactions sent)

Bendras konkrečiai mokėjimo sistemai pateiktų ir joje apdorotų operacijų skaičius.
Bendra konkrečiai mokėjimo sistemai pateiktų ir joje apdorotų operacijų vertė.

Įstaigos, siūlančios
mokėjimo paslaugas
ne PFĮ
(Institutions offering
payment services to
non-MFIs)

Apima visus MPT, kaip apibrėžta šiame priede ir kurie teikia mokėjimo paslaugas ne PFĮ.

Kitas elektroninių pinigų išleidėjas
(Other e-money issuer)

Elektroninių pinigų išleidėjai, išskyrus elektroninių pinigų įstaigas ir kredito įstaigas. Žr.
sąvokos „elektroninių pinigų išleidėjas“ apibrėžtį.
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Apibrėžtis

Kiti MPT ir elektroninių pinigų
išleidėjai
(Other PSPs and e-money issuers)

Kiti MPT ir elektroninių paslaugų išleidėjai - mokėjimo paslaugų teikėjai, kaip apibrėžta
šiame priede, išskyrus kredito įstaigas, kaip apibrėžta šiame priede, elektroninių pinigų
įstaigos, kaip apibrėžta šiame priede, ir centriniai bankai, kaip apibrėžta šiame priede.

Kiti tiesioginiai dalyviai
(Other direct participants)

Bet koks mokėjimo sistemos tiesioginis dalyvis, išskyrus kredito įstaigas ir centrinius
bankus.

Kitos finansų įstaigos
(Other financial institutions)

Visos mokėjimo sistemoje dalyvaujančios finansų įstaigos, kurių priežiūrą vykdo atitin
kamos institucijos, t. y. centrinis bankas arba rizikos ribojimo priežiūros institucija,
kurios nepatenka į kredito įstaigų apibrėžtį.

Kitos mokėjimo paslaugos
(Other payment services)

Visos mokėjimo paslaugos, kurioms taikoma Direktyva (ES) 2015/2366, bet kurių nega
lima įtraukti į jokią III priede išvardytų mokėjimo paslaugų kategoriją.

Kitos paslaugos (neįtrauktos į
Direktyvą (ES) 2015/2366)
(Other services not included in Direc
tive (EU) 2015/2366)

Visos paslaugos, kurioms netaikoma Direktyva (ES) 2015/2366 ir kurių negalima
įtraukti į jokią III priede išvardytų mokėjimo paslaugų kategoriją.

Klientų skaičius
(Number of clients)

Mokėjimo paslaugų vartotojų, kuriems ISPT siūlo savo paslaugas, skaičius.

Koncentracijos rodiklis
(Concentration ratio)

Koncentracijos rodiklis – tai penkių didžiausių mokėjimo operacijų siuntėjų rinkos dalis
kiekvienoje sistemoje (gali aprėpti centrinį banką). Penki didžiausi operacijų siuntėjai
pagal apimtį gali skirtis nuo penkių didžiausių siuntėjų pagal vertę. Kiekvienas dalyvis,
galintis individualiai naudotis sistema, skaičiuojamas atskirai, neatsižvelgiant į tai, ar du
ar daugiau dalyvių yra susiję.

Kortelė
(Card)

Mokėjimo priemonė su unikaliu numeriu, kurią galima naudoti norint inicijuoti mokė
jimą ir išsiimti ar įnešti grynųjų pinigų ir kuri yra tvarkoma kortelių schemoje arba kor
telę išleidusio subjekto eksploatuojamame tinkle. Numeris gali būti saugomas fizinėje
kortelėje ar kitame prietaise (įskaitant raktų kortelę, lipduką, išmanųjį telefoną) arba
gali būti saugomas virtualiai nenaudojant fizinio prietaiso. Kortelių turėtojai naudojasi
viena ar daugiau iš šių kortelės išleidėjo numatytų funkcijų: grynųjų pinigų, debeto, ati
dėto debeto, kredito ir elektroninių pinigų.

Kortele grindžiama mokėjimo
operacija
(Card-based payment transaction)

Kortele grindžiama mokėjimo operacija - kortele grindžiama mokėjimo operacija, kaip
apibrėžta Reglamento (ES) 2015/751 2 straipsnio 7 dalyje, įskaitant atidėto debeto kor
teles.

Kortele grindžiama mokėjimo
priemonė
(Card-based payment instrument)

Kortele grindžiama mokėjimo priemonė – kortele grindžiama mokėjimo priemonė, kaip
apibrėžta Reglamento (ES) 2015/751 2 straipsnio 20 punkte, įskaitant atidėto debeto
korteles.

Kortele grindžiamos mokėjimo
operacijos su kortele grindžia
momis mokėjimo priemonėmis,
kurias išleido MPT rezidentai
(išskyrus korteles tik su elektro
ninių pinigų funkcija)
(Card-based payment transactions
with card-based payment instru
ments issued by resident PSPs (except
cards with an e-money function
only))

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos, atliekamos naudojant debeto, atidėto debeto
ar kredito korteles terminale arba kitais kanalais.
Įtraukiamos visos kortele grindžiamomis mokėjimo priemonėmis inicijuojamos mokė
jimo operacijos, t. y.:
a) visos operacijos, kai aptarnaujantysis teikėjas ir kortele grindžiamos mokėjimo
priemonės/operacijos išleidėjas yra skirtingi subjektai, ir
b) visos operacijos, kai aptarnaujantysis teikėjas ir kortele grindžiamos mokėjimo
priemonės/operacijos išleidėjas yra tas pats subjektas.
Įtraukiami nuskaitymai iš MPT sąskaitos atsiskaitant už kortele grindžiamą mokėjimo
operaciją, kai aptarnaujantysis teikėjas ir kortele grindžiamos mokėjimo priemonės išlei
dėjas yra tas pats subjektas.
Įtraukiamos kortele grindžiamos mokėjimo operacijos telefonu arba internetu naudo
jant kortele grindžiamą mokėjimo priemonę.
Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos neįtraukiamos.
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas ATM neįtraukiami. Jų duomenys pateikiami kaip
„Grynųjų pinigų išėmimas ATM“ arba „Grynųjų pinigų įnešimas ATM“.
Kredito pervedimai ATM neįtraukiami. Jų duomenys pateikiami kaip „kredito pervedi
mai“.
Grynųjų pinigų išmokėjimas POS terminaluose neįtraukiamas.
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Kortelė negauta
(Card not received)

Kortele grindžiama mokėjimo priemonė, kurios prašė mokėtojas, negauta, nors mokė
tojo MPT (išleidėjas) patvirtina, kad ji buvo išsiųsta mokėtojui (bet kuriuo pristatymo
būdu).

Kortelė su bekontakčio mokė
jimo funkcija
(Card with a contactless payment
function)

Kortelė, kurią naudojant mokėjimo kortele operaciją galima inicijuoti pasitelkiant tam
tikrą bekontaktę technologiją, kai ir mokėjimo operacijos mokėtojas, ir gavėjas (ir (arba)
jų įranga) yra toje pačioje fizinėje vietoje.

Kortelė su elektroninių pinigų
funkcija
(Card with an e-money function)

Kortelė, kurioje tiesiogiai gali būti laikomi elektroniniai pinigai ir (arba) suteikiama gali
mybė naudotis elektroninių pinigų sąskaitose laikomais elektroniniais pinigais, kad būtų
galima atlikti mokėjimo elektroniniais pinigais operacijas.

Kortelė su elektroninių pinigų
funkcija, kuri buvo papildyta
bent vieną kartą
(Card with an e-money function
which has been loaded at least once)

Kortelė su elektroninių pinigų funkcija, kuri buvo papildyta bent vieną kartą ir todėl gali
būti laikoma aktyvuota. Papildymas gali būti laikomas ketinimo naudotis elektroninių
pinigų funkcija įrodymu.

Kortelė su grynųjų pinigų funk
cija
(Card with a cash function)

Kortelė, turėtojui suteikianti galimybę išimti grynuosius pinigus iš ATM ir (arba) įnešti
grynuosius pinigus į ATM.

Kortelė su mokėjimo funkcija
(išskyrus korteles tik su elektro
ninių pinigų funkcija)
(Card with a payment function
(except cards with an e-money func
tion only))

Kortelė, turinti bent vieną iš šių funkcijų: debeto funkciją, atidėto debeto funkciją arba
kredito funkciją. Kortelė taip pat gali turėti kitas funkcijas, kaip antai elektroninių pinigų
funkciją, tačiau kortelės tik su elektroninių pinigų funkcija į šią kategoriją neįskaičiuoja
mos. Kortelės tik su grynųjų pinigų išėmimo (įnešimo) funkcija neįtraukiamos.

Kortelė, kurioje elektroniniai
pinigai gali būti laikomi tiesiogiai
(Card on which e-money can be sto
red directly)

Elektroniniai pinigai, laikomi kortelėje, kurią turi elektroninių pinigų turėtojas. Taip pat
žr. sąvokos „elektroniniai pinigai“ apibrėžtį.

Kortelės duomenų vagystė
(Card details thef)

Sukčiautojas gavo neautorizuotą prieigą prie neskelbtinų mokėjimo duomenų, įskaitant
personalizuotus saugumo požymius (kaip antai kortelės numerį, galiojimo pabaigos
datą, CVC, PIN), kuriuos galima panaudoti nesąžiningoms mokėjimo kortele operaci
joms esamoje sąskaitoje atlikti (sąskaitos perėmimas). Neskelbtini mokėjimo duomenų,
kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 32 punkte, vagystė. Šiuo atveju
neskelbtini mokėjimo duomenys yra susiję su kortele grindžiama mokėjimo priemone.

Kortelės išleidėjas
(Card issuer)

Kortelės išleidėjas – tai išleidėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/751 (5) 2 straips
nio 2 punkte.

Kortelės su suderinta debeto, gry
nųjų pinigų ir elektroninių pinigų
funkcija
(Card with a combined debit, cash
and e-money function)

MPT išduota kortelė su suderinta debeto, grynųjų pinigų ir elektroninių pinigų funkcija.

Kortelės, leidžiančios naudotis
elektroninių pinigų sąskaitose
laikomais elektroniniais pinigais
(Cards which give access to e-money
stored on e-money accounts)

Žr. sąvokos „elektroninių pinigų sąskaitos“ apibrėžtį.

Kredito kortelė
(Credit card)

Kredito kortelė – turi tokią pačią reikšmę, kaip kredito kortelė apibrėžta Reglamento (ES)
2015/751 2 straipsnio 34 punkte.

Kredito įstaiga
(Credit institution)

Kredito įstaiga – kredito įstaiga kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (6)
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
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Kredito operacijos į sąskaitas
padarius paprastą įrašą
(Credits to the accounts by simple
book entry)

MPT (įskaitant elektroninių pinigų išleidėją) inicijuota kredito operacija neturint atskiro
operacijos nurodymo, įvykdoma padarius paprastą įrašą (paprastas įrašas – tai kredito
įrašas kliento sąskaitoje nenaudojant tradicinės mokėjimo priemonės). Į šį straipsnį
įtraukiamos šios operacijos: a) banko atliekamas palūkanų mokėjimas; b) banko atlieka
mas dividendų mokėjimas; c) paskolos sumos grąžinimas į kliento einamąją sąskaitą ir
d) kitos į sąskaitą įskaitomos sumos padarius paprastą įrašą. Šie duomenys į kredito per
vedimus neįtraukiami.

Kredito pervedimai elektroninės
bankininkystės priemonėmis
(Online banking based credit trans
fers)

Kredito pervedimas, inicijuojamas elektroninės bankininkystės priemonėmis ir mokė
jimo inicijavimo paslaugomis.

Kredito pervedimai, inicijuoti
elektroniniu būdu
(Credit transfers initiated electroni
cally)

Bet koks kredito pervedimas, kurį mokėtojas pateikia nenaudodamas popierinės formos,
t. y. elektroniniu būdu.

Kredito pervedimai, inicijuoti
popierine forma
(Credit transfer initiated in paperbased form)

Kredito pervedimas, kurį popierine forma inicijuoja mokėtojas arba kurį nurodoma ini
cijuoti filialo kasos darbuotojams ir bet koks kitas kredito pervedimas, kurį reikia apdo
roti rankiniu būdu.

Kredito pervedimas
(Credit transfer)

Kredito pervedimas – tai kredito pervedimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366
4 straipsnio 24 punkte.

Kredito pervedimas, inicijuotas
byloje / pakete
(Credit transfer initiated in a file/
batch)

Elektroniniu būdu inicijuotas kredito pervedimas, kuris yra dalis kredito pervedimų gru
pės, kurią per tam skirtą liniją kartu inicijavo mokėtojas. Kai teikiama informacija apie
operacijų skaičių, kiekvienas pakete esantis kredito pervedimas skaičiuojamas kaip atski
ras kredito pervedimas.

Kredito pervedimas, inicijuotas
kaip vienas mokėjimas
(Credit transfer initiated on a single
payment basis)

Elektroniniu būdu inicijuotas kredito pervedimas, kuris yra nepriklausomas nuo kitų
kredito pervedimų, t. y. nėra kartu inicijuotų kredito pervedimų grupės dalis.

Kredito pervedimų mokėjimo
schema
(Credit transfer payment scheme)

Žr. sąvokos „mokėjimo schema“ apibrėžtį. Tarptautinių atsiskaitymų schemos apima
SEPA kredito pervedimų schemą ir SEPA momentinio kredito pervedimo schemą.

Lėšos
(Funds)

Lėšos – tai lėšos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte.

Manipuliavimas mokėtoju
(Manipulation of the payer)

Manipuliavimas mokėtoju – tai manipuliavimas mokėtoju, kaip apibrėžta EBI gairių dėl
sukčiavimo duomenų teikimo reikalavimų pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 96 straips
nio 6 dalį (EBA/GL/2018/05) 1.1 gairės b punkte.

Mažmeninė mokėjimo sistema
(Retail payment system (RPS))

Mažmeninė mokėjimo sistema - mažmeninė mokėjimo sistema, kaip apibrėžta Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 260/2012 2 straipsnio 22 punkte .

Mažos vertės operacija
(Low value)

Mokėjimo operacijos, kurioms taikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
2018/389 16 straipsnyje numatyta išimtis.

Mobiliųjų mokėjimų sprendimas
(Mobile payment solution)

Sprendimas, kurį naudojant inicijuojami mokėjimai, kurių mokėjimo duomenys ir
mokėjimo nurodymai perduodami ir (arba) patvirtinami mobiliosiomis ryšio priemonė
mis ir duomenų perdavimo technologijomis naudojant mobilųjį prietaisą. Prie šios kate
gorijos priskiriamos skaitmeninės piniginės ir kiti mobiliųjų mokėjimų sprendimai,
kuriuos naudojant inicijuojamos P2P (fizinių asmenų) ir (arba) C2B (vartotojo ir įmonės)
operacijos, t. y. kredito pervedimai, mokėjimai kortelėmis ir (arba) elektroninių pinigų
operacijos.

Mokėjimas elektroniniais pinigais
elektroninių pinigų sąskaitose
(E-money payment with e-money
accounts)

Operacija, kuria lėšos pervedamos iš mokėtojo elektroninių pinigų sąskaitos į gavėjo sąs
kaitą. Žr. sąvokos „elektroninių pinigų sąskaita“ apibrėžtį.
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Mokėjimas elektroniniais pini
gais elektroninių pinigų sąskai
tose, iš jų prieinama panaudojus
kortelę
(E-money payment with e-money
accounts of which: accessed through
a card)

Operacija, kuria kortelė naudojama prieigai prie elektroninių pinigų sąskaitos, vėliau
lėšas pervedant iš mokėtojo elektroninių pinigų sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Žr. sąvokos
„elektroninių pinigų sąskaita“ apibrėžtį.

Mokėjimas elektroniniais pini
gais kortelėmis, kuriose elektro
niniai pinigai gali būti laikomi tie
siogiai
(E-money payment with cards on
which e-money can be stored directly)

Operacija, kuria kortelės su elektroninių pinigų funkcija turėtojas perduoda elektroninių
pinigų vertę iš savo kortelės likučio į gavėjo sąskaitą.

Mokėjimas į savo sąskaitą
(Payment to self)

Mokėjimo operacijos, kurioms taikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
2018/389 15 straipsnyje numatyta išimtis.

Mokėjimo elektroniniais pinigais
operacija
(E-money payment transaction)

Mokėjimo elektroniniais pinigais operacija – tai mokėjimo operacija naudojant elektro
ninius pinigus. Žr. sąvokos „elektroniniai pinigai“ apibrėžtį..

Mokėjimo inicijavimo paslauga
(Payment initiation service)

Mokėjimo inicijavimo paslauga – tai mokėjimo inicijavimo paslauga, kaip apibrėžta
Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 15 dalyje.

Mokėjimo inicijavimo paslaugų
teikėjas (MIPT)
(Payment initiation service provider
(PISP))

Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas (MIPT) – tai mokėjimo inicijavimo paslaugų tei
kėjas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 18 punkte.

Mokėjimo įstaiga
(Payment institution)

Mokėjimo įstaiga – tai mokėjimo įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366
4 straipsnio 4 punkte.

Mokėjimo kortelių schema (PCS)
(Payment card scheme (PCS))

Mokėjimo kortelių schema – tai mokėjimo kortelių schema, kaip apibrėžta Reglamento
(ES) 2015/751 2 straipsnio 16 punkte.

Mokėjimo nurodymas
(Payment order)

Mokėjimo nurodymas – tai mokėjimo nurodymas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES)
2015/2366 4 straipsnio 13 punkte.

Mokėjimo operacijos inicijavi
mas
(Initiation of a payment transaction)

Mokėjimo paslaugos vartotojo pateikiamas mokėjimo nurodymas (7).

Mokėjimo operacijos, kuriose
dalyvauja ne PFĮ, iš viso
(Total payment transactions invol
ving non-MFIs)

Bendras operacijų, atliekamų naudojant mokėjimo priemones, kuriose dalyvauja ne PFĮ,
skaičius. Bendra operacijų, atliekamų naudojant mokėjimo priemones, kuriose daly
vauja ne PFĮ, vertė.

Mokėjimo operacijų aptarnavi
mas
(Acquiring of payment transactions)

Mokėjimo operacijų aptarnavimas – tai mokėjimo operacijų aptarnavimas, kaip api
brėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 44 punkte.

Mokėjimo paslauga
(Payment servic)

Mokėjimo paslauga – bet kokia Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede nurodyta verslo
veiklos rūšis ar bet kokios šio reglamento 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytos
paslaugos.

Mokėjimo paslaugų teikėjas
(MPT)
(Payment service provider (PSP))

Mokėjimo paslaugų teikėjas – tai mokėjimo paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Direktyvos
(ES) 2015/2366 4 straipsnio 11 punkte.

Mokėjimo paslaugų vartotojas
(MPV)
(Payment service user (PSU))

Mokėjimo paslaugų vartotojas – tai mokėjimo paslaugų vartotojas, kaip apibrėžta Direk
tyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 10 punkte.
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Mokėjimo priemonė
(Payment instrument )

Mokėjimo priemonė – tai mokėjimo priemonė, kaip apibrėžta Direktyvos (ES)
2015/2366 4 straipsnio 14 punkte.

Mokėjimo sąskaita
(Payment account)

Mokėjimo sąskaita – tai mokėjimo sąskaita, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366
4 straipsnio 12 punkte.

Mokėjimo schema
(Payment scheme)

Mokėjimo schema – tai formalių, standartizuotų ir bendrų taisyklių rinkinys, sudarantis
galimybę elektroninėmis mokėjimo priemonėmis perduoti vertę tarp galutinių varto
tojų. Schemą valdo valdymo organas.

Mokėjimo sistema
(Payment system)

Mokėjimo sistema – tai mokėjimo sistema, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366
4 straipsnio 7 punkte.

Mokėjimo sistemos operatorius
(Payment system operator (PSO))

Mokėjimo sistemos operatorius – tai juridinis asmuo, teisiškai atsakingas už mokėjimo
sistemos veikimą.

Mokėtojas
(Payer)

Mokėtojas – tai mokėtojas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 8
punkte.

Momentinis mokėjimas
(Instant payment)

Momentiniai mokėjimai yra 24 valandas per parą, 365 dienas per metus realiu laiku
apdorojami elektroniniai mažmeniniai mokėjimai, kai gavėjas gali nedelsdamas naudoti
lėšas.

Nacionalinė mokėjimo operacija
(Domestic payment transaction)

Sąvoka „nacionalinė mokėjimo operacija“ turi tokią pat reikšmę kaip sąvoka „naciona
linė mokėjimo operacija“, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 260/2012 2 straipsnio 27
punkte. Kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju nacionalinė mokėjimo operacija
– nacionalinė mokėjimo operacija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/751 2 straips
nio 9 punkte.

Ne elektroninėmis priemonėmis
inicijuojamos kortele grindžia
mos mokėjimo operacijos su kor
tele grindžiamomis mokėjimo
priemonėmis, kurias išleido
MPT rezidentai
(Card-based payment transactions
with card-based payment instru
ments issued by resident PSPs initia
ted non-electronically)

Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos, inicijuojamos fiziniame terminale rankiniu
būdu atliekant autorizavimo procedūrą (pvz., naudojant terminalus) (tiesioginės opera
cijos kortele), arba mokėjimai, inicijuojami užsisakant paštu arba telefonu (nuotolinės
operacijos kortele).

Ne PFĮ
(Non-MFI)

Bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris nepriklauso PFĮ sektoriui.
Mokėjimų statistikos tikslais visi MPT nepriskiriami prie „ne PFĮ“ sektoriaus.

Neautorizuota
elektroninių
pinigų sąskaitos operacija
(Unauthorised e-money account
transaction)

Neautorizuota elektroninių pinigų sąskaitos operacija – tai neautorizuota mokėjimo
operacija, kaip apibrėžta pirmiau, kai naudojamasi elektroninių pinigų sąskaita.

Neautorizuota mokėjimo opera
cija
(Unauthorised payment transaction)

Neautorizuota mokėjimo operacija – tai neautorizuota mokėjimo operacija, kaip api
brėžta EBI gairių dėl sukčiavimo duomenų teikimo reikalavimų pagal MPD2 96 straips
nio 6 dalį (EBA-GL-2018-05) 1.1 gairės a punkte.

Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo mokesčių
terminalai
(Unattended terminals for transport
fares or parking fees)

Mokėjimo operacijos, kurioms taikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
2018/389 12 straipsnyje numatyta išimtis.

Nesąžininga mokėjimo operacija
(Fraudulent payment transaction)

Nesąžininga mokėjimo operacija apima visus su mokėjimu susijusio sukčiavimo atvejus,
nurodytus EBI gairių dėl sukčiavimo duomenų teikimo reikalavimų pagal MPD2
96 straipsnio 6 dalį (EBA/GL/2018/05) 1.1 gairėje.

Netiesioginis dalyvis
(Indirect participant)

Mokėjimo sistemos su pakopiniu susitarimu dalyvis, kuris naudojasi tiesioginiu dalyviu
kaip tarpininku tam tikrai veiklai vykdyti, visų pirma, sistemoje leidžiamam atsiskaity
mui atlikti.
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Visos netiesioginio dalyvio operacijos yra vykdomos ir už jas atsiskaitoma tiesioginio
dalyvio sąskaita, kuris sutiko atstovauti atitinkamam netiesioginiam dalyviui. Kiekvienas
dalyvis, į kurį sistemoje galima kreiptis individualiai, skaičiuojamas atskirai, neatsižvel
giant į tai, ar tarp dviejų ar daugiau tokių dalyvių yra teisinis ryšys.
Nuotolinė mokėjimo operacija
(Remote payment transaction)

Nuotolinė mokėjimo operacija – tai nuotolinė mokėjimo operacija, kaip apibrėžta
Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 6 punkte.

Nuotoliniu būdu elektroninėmis
priemonėmis inicijuojamos kor
tele grindžiamos mokėjimo ope
racijos su kortele grindžiamomis
mokėjimo priemonėmis, kurias
išleido MPT rezidentai
(Card-based payment transactions
with card-based payment instru
ments issued by resident PSPs initia
ted electronically via remote payment
channel)

Elektroniniu būdu inicijuotos kortele grindžiamos mokėjimo operacijos, kurios yra nuo
tolinių mokėjimo operacijų rūšis, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straips
nio 6 punkte.

Operacijos rizikos analizė
(Transaction Risk Analysis (TRA))

Mokėjimo operacijos, kurioms taikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
2018/389 18 straipsnyje numatyta išimtis.

Operacijos
terminaluose,
kuriuose operacijas aptarnauja
MPT nerezidentai, MPT rezidentų
išduotomis kortelėmis
(Transactions at terminals at which
transactions are acquired by nonresident PSPs with cards issued by
resident PSPs)

Mokėjimo operacijos, atliekamos visuose terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja
MPT nerezidentai (t.y. nepriklausomai nuo to, ar terminalai yra MPT buvimo šalyje ar
už jos ribų), kai operacijose naudojamos kortelės yra išduotos MPT rezidentų.
Duomenys skaidomi geografiškai (kaip nurodyta III priede) atsižvelgiant į terminalų
buvimo šalį.

Operacijos
terminaluose,
kuriuose operacijas aptarnauja
MPT rezidentai, MPT rezidentų
išduotomis kortelėmis
(Transactions at terminals at which
transactions are acquired by resident
PSPs with cards issued by resident
PSPs)

Mokėjimo operacijos, atliekamos visuose terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja
MPT rezidentai (t. y. neatsižvelgiant į tai, ar terminalai yra įdiegti MPT buvimo vietos
šalyje arba už jos teritorijos ribų) ir kuriuose operacijoms atlikti naudojamos kortelės
yra išduotos MPT rezidentų.
Duomenys skaidomi geografiškai (kaip nurodyta III priede) atsižvelgiant į terminalų
buvimo šalį.

Operacijos
terminaluose,
kuriuose operacijas aptarnauja
MPT rezidentai, MPT nerezidentų
išduotomis kortelėmis
(Transactions at terminals at which
transactions are acquired by resident
PSPs with cards issued by non-resi
dent PSPs)

Mokėjimo operacijos, atliekamos visuose terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja
MPT rezidentai (t. y. neatsižvelgiant į tai, ar terminalai yra įdiegti MPT buvimo vietos
šalyje arba už jos teritorijos ribų) ir kuriuose operacijoms atlikti naudojamos kortelės
yra išduotos MPT nerezidentų.
Duomenys skaidomi geografiškai (kaip nurodyta III priede) atsižvelgiant į terminalų
buvimo šalį.

P2P mobiliųjų mokėjimų spren
dimas
(P2P mobile payment solution)

Sprendimas, kai vienas individualus asmuo kitam individualiam asmeniui (P2P) skirtus
mokėjimus inicijuoja, patvirtina ir (arba) gauna mobilaus įrenginio pagalba, Mokėjimo
nurodymas ir kiti mokėjimo duomenys perduodami ir (arba) patvirtinami mobilaus
įrenginio pagalba. Išskirtinis mobilaus mokėjimo identifikatorius, kaip antai mobilaus
telefono numeris ar elektroninio pašto adresas, gali būti naudojamas kaip pakaitinė prie
monė mokėtojui ir (ar) gavėjui. P2P mobiliųjų mokėjimų sprendimai gali būti naudojami
kredito pervedimams ir (arba) elektroninių pinigų operacijoms inicijuoti.

Padirbta elektroninių pinigų kor
telė
(Counterfeit e-money card)

Pakeistos ir neteisėtai atgamintos elektroninių pinigų kortelės naudojimas, įskaitant
magnetinės juostelės ar įspaudo atgaminimą ar pakeitimą.

Padirbta kortelė
(Counterfeit card)

Pakeistos ar neteisėtai atgamintos kortele grindžiamos mokėjimo priemonės naudoji
mas, įskaitant magnetinės juostelės ar įspaudo atgaminimą ar pakeitimą.
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Pakopinis susitarimas
(Tiering arrangement)

Susitarimas, pagal kurį netiesioginiai sistemos dalyviai, siekdami vykdyti savo operacijas,
naudojasi tiesioginių dalyvių paslaugomis.

Pardavėjas
(Merchant)

Subjektas, įgaliotas gauti lėšas už pristatytas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, sudaręs
susitarimą su MPT dėl šių lėšų priėmimo.

Pardavėjo inicijuota operacija
(Merchant initiated transaction
(MIT))

Pardavėjo inicijuota operacija – prekybininko inicijuota operacija, kaip apibrėžta EBI gai
rių, kuriomis iš dalies keičiamos EBI gairės dėl sukčiavimo duomenų teikimo reikala
vimų pagal MPD2 96 straipsnio 6 dalį (EBA/GL/2020/01) II priedo C dalies 4 išnašoje.

Pardavėjo kategorijos kodas
(Merchant category code (MCC))

Keturženklis kodas (nurodytas ISO 18245), susijęs su mažmeninėmis finansinėmis
paslaugomis. Pardavėjo kategorijos kodas naudojamas klasifikuojant įmones pagal jų tie
kiamų prekių ar teikiamų paslaugų rūšį.

Pardavimo vieta
(Point of sale)

Pardavimo vieta – tai pardavimo vieta, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/751
2 straipsnio 29 punkte.

Pardavimo vietos (POS) termina
las
(Point of sale (POS) terminal)

Mažmeninio pardavimo vietoje naudojamas fizinis įrenginys, skirtas kaupti mokėjimų
informaciją paprastai elektroniniu būdu, atliekant vartotojų ir įmonių operacijas (pir
kimo operacijas). Informacija apie mokėjimus kaupiama rankiniu būdu popieriniuose
čekiuose arba elektroninėmis priemonėmis, t. y. EFTPOS.

Pasikartojanti operacija
(Recurring transaction)

Mokėjimo operacijos, kurioms taikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
2018/389 14 straipsnyje numatyta išimtis.

Patikimi gavėjai
(Trusted beneficiaries)

Mokėjimo operacijos, kurioms taikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
2018/389 13 straipsnyje numatyta išimtis.

Pervedamieji indėliai
(Transferable deposits)

Pervedamieji indėliai – pervedamieji indėliai, kaip apibrėžta Reglamento (ES)
Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalies 9.1a punkte „Priemonių kategorijos“.

Pervedamųjų vienadienių indėlių
skaičius
(Number of transferable overnight
deposits)

.

Pervedamųjų vienadienių indėlių
skaičius, iš jų: internetinių arba su
asmeniniu kompiuteriu susijusių
pervedamųjų vienadienių indėlių
skaičius
(Number of transferable overnight
deposits of which: number of inter
net/PC linked overnight transferable
deposits)

Sąskaitų, kuriose laikomi PFĮ turimi pervedamieji vienadieniai indėliai, kaip apibrėžta
Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalies lentelės „Priemonių
kategorijos“ 9.1a punkte „Priemonių kategorijos“, ir prie kurių sąskaitos turėtojas gali
prieiti ir kurias gali naudoti elektroniniu būdu internetu arba per asmeninio kompiuterio
bankininkystės programas per tam skirtą programinę įrangą ir telekomunikacijų linijas,
skaičius.

Pinigų finansų įstaigos (PFĮ)
(Monetary financial institutions
(MFIs))

Pinigų finansų įstaiga – pinigų finansų įstaiga (PFĮ), kaip apibrėžta Reglamento (ES)
Nr. 549/2013 A priedo 2.67 dalyje.

Pinigų perlaida
(Money remittance)

Pinigų perlaida – tai pinigų perlaida, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straips
nio 22 punkte.

POS terminalas, kuriame galima
atlikti elektroninių pinigų opera
cijas
(POS terminal accepting e-money
transactions)

POS terminalas, kuriame mokėjimus galima atlikti ir elektroniniais pinigais. Elektroninių
pinigų kortelių terminalai, kuriuose priimami tik mokėjimai elektroniniais pinigais,
neįtraukiami (8).

POS operacijos (išskyrus elektro
ninių pinigų operacijas)
(POS transactions (except e-money
transactions))

Operacijos, atliekamos POS terminale naudojant kortelę arba kitas priemones, kuriose
yra įdiegta tinkama mokėjimo taikomoji programa.
Operacijos, kurioms naudojamos kortelės su elektroninių pinigų funkcija, ir grynųjų
pinigų išmokėjimas POS neįtraukiami.
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Prarasta ar pavogta elektroninių
pinigų kortelė
(Lost or stolen e-money card)

Sukčiavimo rūšis, naudojant prarastą ar pavogtą elektroninių pinigų kortelę, neturint
faktinių, numanomų ar tariamų kortelės turėtojo įgaliojimų.

Prarasta ar pavogta kortelė
(Lost or stolen card)

Sukčiavimo rūšis, naudojant prarastą ar pavogtą kortele grindžiamą mokėjimo prie
monę (debeto, atidėto debeto ar kredito), neturint faktinių, numanomų ar tariamų kor
telės turėtojo įgaliojimų.

Saugūs įmonių mokėjimo proce
sai ir protokolai
(Secure corporate payment processes
and protocols)

Mokėjimo operacijos, kurioms taikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
2018/389 17 straipsnyje numatyta išimtis.

Sąskaitą tvarkantis mokėjimo
paslaugų teikėjas
(Account servicing payment service
provider (ASPSP))

Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas – tai sąskaitą tvarkantis mokėjimo
paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 17 punkte.

Sąskaitų, prie kurių prieina ISPT,
skaičius
(Number of accounts accessed by
AISPs)

Įvairių sąskaitų, prie kurių prieina ISPT per ataskaitinį laikotarpį, skaičius.

Sukčiautojo išduotas mokėjimo
nurodymas
(Issuance of a payment order by the
fraudster)

Sukčiautojo išduotas mokėjimo nurodymas – tai sukčiautojo išduotas mokėjimo nuro
dymas, kaip apibrėžta EBI gairių dėl sukčiavimo duomenų teikimo reikalavimų pagal
MPD2 96 straipsnio 6 dalį 1.6 gairės d punkte (EBA-GL-2018-05).

Sukčiautojo pakeistas mokėjimo
nurodymas
(Modification of a payment order by
the fraudster)

Sukčiaus pakeistas mokėjimo nurodymas – tai sukčiaus pakeistas mokėjimo nurodymas,
kaip apibrėžta EBI gairių dėl sukčiavimo duomenų teikimo reikalavimų pagal MPD2
96 straipsnio 6 dalį (EBA/GL/2018/05) 1.6 gairės c punkte.

Sutikimas suteiktas pagal elektro
ninius įgaliojimus
(Consent given via an electronic man
date)

Mokėtojo suteiktas sutikimas pagal elektroniniu būdu nustatytus įgaliojimus, kaip api
brėžta Reglamento (ES) Nr. 260/2012 2 straipsnio 21 punkte.

Tarpbankinis mokestis
(Interchange fee)

Tarpbankinis mokestis – tai tarpbankinis mokestis, kaip apibrėžta Reglamento
(ES) 2015/751 2 straipsnio 10 punkte.

Tarpininkas
(Agent)

Tarpininkas – tai tarpininkas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 38
punkte.

Tarpuskaitos ir atsiskaitymo
organizacija
(Clearing and settlement organisa
tion)

Bet kuri tarpuskaitos ir atsiskaitymo organizacija, kuri yra mokėjimo sistemos tiesioginė
dalyvė.

Tarpvalstybinė mokėjimo opera
cija
(Cross-border payment transaction)

Mokėtojo arba gavėjo inicijuota mokėjimo operacija, kai mokėtojo MPT ir gavėjo MPT
yra skirtingose šalyse. Kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju tarpvalstybinė
mokėjimo operacija – tarpvalstybinė mokėjimo operacija, kaip apibrėžta Reglamento
(ES) 2015/751 (9) 2 straipsnio 8 punkte.
Konkrečiai mokėjimo sistemų atveju tai mokėjimo operacija tarp skirtingose šalyse esan
čių dalyvių.

Tiesioginio debeto mokėjimo
schema
(Direct debit payment scheme)

Žr. sąvokos „mokėjimo schema“ apibrėžtį. Tarptautinės tiesioginio debeto schemos
apima SEPA pagrindines tiesioginio debeto schemas ir SEPA B2B tiesioginio debeto sche
mas.
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Tiesioginis dalyvis
(Direct participant)

Mokėjimo sistemos nustatytas arba atpažintas subjektas, kuris yra įgaliotas tiesiogiai, be
tarpininko, siųsti mokėjimo pavedimus mokėjimo sistemai ir tiesiogiai, be tarpininko,
gauti iš jos mokėjimo pavedimus, arba jam tiesiogiai taikomos mokėjimo sistemą regla
mentuojančios taisyklės. Kai kuriose sistemose tiesioginiai dalyviai taip pat keičiasi netie
sioginių dalyvių vardu pateiktais nurodymais. Kiekvienas dalyvis, turintis atskirą prieigą
prie sistemos, skaičiuojamas atskirai.

Tiesioginis debetas
(Direct debit)

Tiesioginis debetas – tai tiesioginis debetas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366
4 straipsnio 23 punkte.

Tiesioginis debetas, inicijuotas
byloje / pakete
(Direct debit initiated in a file/batch)

Elektroniniu būdu inicijuotas tiesioginis debetas, kuris yra tiesioginio debeto operacijų,
kurias kartu inicijavo mokėjimo gavėjas, grupės dalis. Kai teikiama informacija apie ope
racijų skaičių, kiekvienas pakete esantis tiesioginis debetas skaičiuojamas kaip atskiras
tiesioginis debetas.

Tiesioginis debetas, inicijuotas
kaip vienas mokėjimas
(Direct debit initiated on a single
payment basis)

Elektroniniu būdu inicijuotas tiesioginis debetas, kuris nepriklauso nuo kitų tiesioginių
debetų, t. y. nėra kartu inicijuotų tiesioginių debetų grupės dalis.

Valdžios sektorius
(General government)

Valdžios sektorius – valdžios sektorius (S.13 sektorius), kaip apibrėžta Reglamento (ES)
Nr. 549/2013 A priedo 2.111-2.117 dalyse.

Vienadienių indėlių skaičius
(Number of overnight deposits)

Sąskaitų, kuriose laikomi vienadieniai indėliai, kaip apibrėžta Reglamento (ES)
Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalies lentelės „Priemonių kategorijos“ 9.1
punkte „Priemonių kategorijos“, skaičius.

Vienadienių indėlių skaičius, iš jų:
internetinių arba su asmeniniu
kompiuteriu susijusių vienadie
nių indėlių skaičius
(Number of overnight deposits of
which: number of internet/PC linked
overnight deposits)

Ne PFĮ turimų vienadienių indėlių sąskaitų, prie kurių sąskaitos turėtojas gali prieiti ir
kurias gali naudoti elektroniniu būdu internetu arba per asmeninio kompiuterio banki
ninkystės programas per tam skirtą programinę įrangą ir telekomunikacijų linijas, skai
čius.

Vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai
(Losses due to fraud per liability bea
rer)

Vienam atsakingam subjektui tenkantys su sukčiavimu susiję nuostoliai – tai vienam
atsakingam subjektui tenkantys su sukčiavimu susiję nuostoliai, kaip apibrėžta EBI gairių
dėl sukčiavimo duomenų teikimo reikalavimų pagal MPD2 96 straipsnio 6 dalį (EBA/GL/
2018/05) 1.6 gairės b punkte.

(1) 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas
mokėjimo operacijas (OL L 123, 2015 5 19, p. 1).
(2) Žr. sąvokos „mokėjimo operacija“ apibrėžtį reglamente.
(3) 2017 m. lapkričio 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/389, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
(ES) 2015/2366 papildoma griežto kliento autentiškumo patvirtinimo ir bendrų ir saugių atvirųjų ryšių standartų techniniais
reguliavimo standartais (OL L 69, 2018 3 13, p. 23).
(4) Žr. sąvokos „elektroniniai pinigai“ apibrėžtį šiame priede.
(5) 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas
mokėjimo operacijas (OL L 123, 2015 5 19, p. 1).
(6) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir
investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(7) Žr. sąvokos „mokėjimo nurodymas“ apibrėžtį šiame priede.
(8) Žr. sąvokos „elektroninių pinigų kortelių terminalas“ apibrėžtį šiame priede.
(9) Tarptautinių kortele grindžiamų mokėjimo operacijų, kaip apibrėžta II priede, atveju reikalinga informacija apie kitos sandorio šalies
rezidavimo vietą ir prekybos vietą, tam, kad būtų galima nustatyti, ar kortele grindžiamos mokėjimo operacijos yra tarptautinės. Todėl
rezidavimo vieta ir prekybos vieta turėtų būti pateikiamos kartu.
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III PRIEDAS
ATSKAITOMYBĖS SCHEMOS

Pilka spalva pažymėtuose langeliuose pateikiami duomenų teikimo reikalavimai. Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų teikti
duomenis pagal 1–6 lenteles ir 9 lentelę: mokėjimo sistemų operatoriai turėtų teikti duomenis pagal 7 ir 8 lenteles. Yra dvi
4 ir 5 lentelių versijos, reikėtų pateikti tik vieną iš jų. Duomenis pagal 4a ir 5a lenteles turėtų pateikti visi mokėjimo
paslaugų teikėjai, kuriems nesuteikta nukrypti leidžianti nuostata pagal 4 straipsnį, o atskaitingieji agentai, kuriems
suteikta nukrypti leidžianti nuostata pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, turėtų pateikti statistinius duomenis pagal 4b ir 5b
lenteles. Duomenų skaidymas geografiškai išsamiai paaiškintas šio priedo pabaigoje.
Pagal 1 lentelę kas pusmetį duomenis teikia visi MPT, išskyrus tuos, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis suteikta nukrypti
leidžianti nuostata.
1 lentelė
Įstaigos, siūlančios mokėjimo paslaugas ne PFĮ
(Laikotarpio pabaiga, faktinių vienetų skaičius, Geo 0, jeigu nenurodyta kitaip)
Skaičius

Kredito įstaigos
Vienadienių indėlių skaičius
iš jų
Internetinių arba su asmeniniu kompiuteriu susijusių vienadienių
indėlių skaičius
Pervedamųjų vienadienių indėlių skaičius
iš jų
Internetinių arba su asmeniniu kompiuteriu susijusių perve
damųjų vienadienių indėlių skaičius
Mokėjimo sąskaitų skaičius
Elektroninių pinigų sąskaitų skaičius
Išleistose elektroninių pinigų saugyklose esanti likutinė vertė (1)
Informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjai
Klientų skaičius
Elektroninių pinigų įstaigos
Mokėjimo sąskaitų skaičius
Elektroninių pinigų sąskaitų skaičius
Išleistose elektroninių pinigų saugyklose esanti likutinė vertė (1)

Geo 3

Vertė
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Vertė

Mokėjimo įstaigos
Mokėjimo sąskaitų skaičius
Informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjai
Klientų skaičius

Geo 3

Kiti MPT ir elektroninių pinigų išleidėjai
Mokėjimo sąskaitų skaičius
Elektroninių pinigų sąskaitų skaičius
Išleistose elektroninių pinigų saugyklose esanti likutinė vertė (1)
Sąskaitas tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai
Mokėjimo sąskaitų, prie kurių prieina informavimo apie sąskaitas
paslaugų teikėjai, skaičius

Geo 3

(1) Elektroninių pinigų išleidėjų išleistose elektroninių pinigų saugyklose esanti likutinė vertė.

Pagal 2 lentelę kas pusmetį duomenis teikia visi MPT, išskyrus tuos, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis suteikta nukrypti
leidžianti nuostata.
2 lentelė
Kortelės funkcijos
(Laikotarpio pabaiga, faktinių vienetų skaičius, Geo 0)
MPT rezidentų išleistos kortelės

Kortelės su grynųjų pinigų funkcija
Kortelės su mokėjimo funkcija (išskyrus korteles tik su elektroninių pinigų funkcija)
iš jų:
Debeto kortelė
išleistos VISA PCS
išleistos MASTERCARD PCS
išleistos kitose PCS (1)
Atidėto debeto kortelė
išleistos VISA PCS
išleistos MASTERCARD PCS

Skaičius
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Skaičius

išleistos kitose PCS (1)
Kredito kortelė
išleistos VISA PCS
išleistos MASTERCARD PCS
išleistos kitose PCS (1)
Kortelės su elektroninių pinigų funkcija
Kortelės, kuriose elektroniniai pinigai gali būti laikomi tiesiogiai
iš jų:
Kortelės su elektroninių pinigų funkcija, kurios buvo papildytos bent vieną kartą
Kortelės, leidžiančios naudotis elektroninių pinigų sąskaitose laikomais elektroniniais pinigais
Bendras kortelių skaičius (neatsižvelgiant į kortelės funkcijų skaičių)
iš jų:
Kortelės su suderinta debeto, grynųjų pinigų ir elektroninių pinigų funkcija
Kortelė su bekontakčio mokėjimo funkcija
(1) Kiekvienoje kitoje PCS išleistų kortelių duomenys turėtų būti pateikiami atskirai, kaip reikalauja NCB.

Pagal 3 lentelę kas pusmetį duomenis teikia visi MPT, išskyrus tuos, kuriems pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis suteikta nukrypti
leidžianti nuostata.
3 lentelė
Korteles aptarnaujantys įrenginiai
(Laikotarpio pabaiga, faktinių vienetų skaičius, Geo 3)
MPT rezidentų teikiami terminalai

Bankomatai
iš jų:
ATM su grynųjų pinigų išėmimo funkcija
ATM su kredito pervedimo funkcija
ATM, kuriuose galima atlikti bekontaktes operacijas

Skaičius
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POS terminalai
iš jų:
EFTPOS terminalai
iš jų:
kuriuose galima atlikti bekontaktes operacijas
kuriuose galima atlikti operacijas elektroninių pinigų kortelėmis
Elektroninių pinigų kortelių terminalai
iš jų:
Elektroninių pinigų kortelių papildymo ir lėšų išėmimo terminalai
Elektroninių pinigų korteles aptarnaujantys terminalai

Pagal 4a lentelę kas pusmetį duomenis teikia visi MPT, išskyrus tuos, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis suteikta
nukrypti leidžianti nuostata.
4a lentelė
Mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ
(Iš viso per laikotarpį, Geo 3 (*), jeigu nenumatyta kitaip, operacijų skaičius milijonais; operacijų vertė
milijonais EUR)
Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

Kredito pervedimai
Kredito pervedimai (iš viso)
Inicijuoti popierine forma
Inicijuoti elektroniniu būdu
Inicijuoti byloje / pakete
(*)

Tarpvalstybinių kortele grindžiamų operacijų atveju kitos sandorio šalies rezidavimo vieta ir prekybos vieta pateikiamos kartu.
Nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas mokėjimo operacijas pateikiami,
siekiant identifikuoti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos vieta. Ne nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra
fizinio terminalo vieta. Duomenys apie gautas nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti
siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos vieta. Duomenys apie gautas ne nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacijas
patiekiami, siekiant identifikuoti siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra fizinės prekybos vieta.

LT

2020 12 11

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 418/43

Išsiųsta
Iš viso

Inicijuoti kaip vienas
mokėjimas
iš jų:
Kredito pervedimas elektro
ninės bankininkystės prie
monėmis
iš jų:
Elektroninės prekybos
mokėjimai
ATM arba kitų MPT
terminalas
Mobiliųjų mokėjimų
sprendimas
iš jų:
P2P mobiliųjų mokėjimų
sprendimas
iš jų:
Apdorojama kredito
pervedimo schemose (1)
Autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento auten
tiškumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo
Priežastis, dėl kurios griežtas
kliento autentiškumo patvirti
nimas netaikomas (2)
Mažos vertės operacija
Mokėjimas į savo sąskaitą
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba
protokolai

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Operacijos rizikos analizė
Bekontaktė mažos vertės ope
racija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Kita
iš jų:
Inicijuota MIPT
Tiesioginis debetas
Tiesioginis debetas (iš viso)
Inicijuotas byloje / pakete
Inicijuotas kaip vienas mokėji
mas
Sutikimas suteiktas pagal elek
troninius įgaliojimus
Apdorojamas tiesioginio
debeto schemose (1)
Sutikimas suteiktas kitais būdais
Apdorojamas tiesioginio
debeto schemose (1)
Kortele grindžiamos mokė
jimo operacijos
Kortele grindžiamos mokėjimo
operacijos su MPT rezidentų
išleistomis kortele grindžiamomis
mokėjimo priemonėmis , [išsiųs
tos] / [gautos] kurias aptarnauja
MPT rezidentai (išskyrus korteles
tik su elektroninių pinigų funk
cija)
inicijuoti ne elektroninėmis
priemonėmis
inicijuoti elektroniniu būdu

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

iš jų:
Mobiliųjų mokėjimų sprendi
mas
iš jų
P2P mobiliųjų mokėjimų
sprendimas
Inicijuoti fiziniuose EFTPOS
iš jų
Bekontakčiai mokėjimai
iš jų
Artimojo lauko ryšių tech
nologijos (NFC) mokėjimai
Inicijuoti ATM
Kita
iš jų:
Apdorojami mokėjimo kortele
schemose (1)
iš jų:
su debeto kortelėmis
su atidėto debeto kortelėmis
su kredito kortelėmis
iš jų:
Autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento auten
tiškumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

LT

L 418/46

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2020 12 11

Išsiųsta
Iš viso

Priežastis, dėl kurios griežtas kli
ento autentiškumo patvirtinimas
netaikomas (2):
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Bekontaktė mažos vertės
operacija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Mažos vertės operacija
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba
protokolai
Operacijos rizikos analizė
Pardavėjo inicijuotos opera
cijos
Kita
Grynųjų pinigų išėmimas
Grynųjų pinigų išėmimas naudo
jant kortele grindžiamas mokė
jimo priemones (išskyrus opera
cijas elektroniniais pinigais) (iš
viso)
Apdorojami mokėjimo kortele
schemose (1)
iš jų:
su debeto kortelėmis
su atidėto debeto kortelėmis
su kredito kortelėmis

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Mokėjimo elektroniniais pini
gais operacijos
Mokėjimo elektroniniais pinigais
operacijos su MPT rezidentų
išleistais elektroniniais pinigais (iš
viso)
Kortelėmis, kuriose elektroni
niai pinigai gali būti laikomi tie
siogiai
Elektroninių pinigų sąskaitose
iš jų
Prieinamos panaudojus kor
telę
Mobiliųjų mokėjimų sprendi
mas
iš jų
P2P mokėjimų sprendimas
Kita
Autentiškumas patvirtintas tai
kant griežtą kliento autentiš
kumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
Priežastis, dėl kurios griežtas kli
ento autentiškumo patvirtinimas
netaikomas
Mažos vertės operacija
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Mokėjimas į savo sąskaitą
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba pro
tokolai

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Operacijos rizikos analizė
Bekontaktė mažos vertės ope
racija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Pardavėjo inicijuotos operaci
jos
Kita
Čekiai
Pinigų perlaidos
Kitos mokėjimo paslaugos
Mokėjimo operacijos, kuriose
dalyvauja ne PFĮ, iš viso
Mokėjimo inicijavimo paslau
gos
Autentiškumas patvirtintas tai
kant griežtą kliento autentiš
kumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
iš jų pagal mokėjimo priemonę:
Kredito pervedimai
Kita
Kitos paslaugos (neįtrauktos į
Direktyvą (ES) 2015/2366)
Kredito operacijos į sąskaitas
padarius paprastą įrašą

Geo_0

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Debeto operacijos iš sąskaitų
padarius paprastą įrašą

Geo_0

Kita

Geo_0

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

(1) Kiekvienos schemos duomenys pateikiami atskirai.
(2) Priežastis, dėl kurios griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas, neskaidoma pagal schemą.

Pagal 4b lentelę pusmečiais suskaidytus duomenis kasmet pateikia MPT, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis suteikta
nukrypti leidžianti nuostata.

4b lentelė

Mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ

(Iš viso per laikotarpį, Geo 3 (*), operacijų skaičius milijonais, operacijų vertė milijonais EUR)
Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

Kredito pervedimai
Kredito pervedimai (iš viso)
Inicijuoti popierine forma
Inicijuoti elektroniniu būdu
iš jų:
Autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento auten
tiškumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo
(*)

Tarpvalstybinių kortele grindžiamų operacijų atveju kitos sandorio šalies rezidavimo vieta ir prekybos vieta pateikiamos kartu.
Nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas mokėjimo operacijas pateikiami,
siekiant identifikuoti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos vieta. Ne nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra
fizinio terminalo vieta. Duomenys apie gautas nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti
siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos vieta. Duomenys apie gautas ne nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacijas
patiekiami, siekiant identifikuoti siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra fizinės prekybos vieta.
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Išsiųsta
Iš viso

Priežastis, dėl kurios griežtas
kliento autentiškumo patvirti
nimas netaikomas
Mažos vertės operacija
Mokėjimas į savo sąskaitą
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba
protokolai
Operacijos rizikos analizė
Bekontaktė mažos vertės
operacija
Neprižiūrimas transporto
arba automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Kita
iš jų:
Inicijuota MIPT
Tiesioginis debetas
Tiesioginis debetas (iš viso)
Sutikimas suteiktas pagal elek
troninius įgaliojimus
Sutikimas suteiktas kitais būdais
Kortele grindžiamos mokė
jimo operacijos
Kortele grindžiamos mokėjimo
operacijos naudojant MPT rezi
dentų išleistas kortele grindžia
mas mokėjimo priemones,
[išsiųstos] / kurias aptarnauja MPT
rezidentas (išskyrus korteles tik su
elektroninių pinigų funkcija)
[gautos]

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

inicijuotos ne elektroninėmis
priemonėmis
inicijuotos elektroniniu būdu
iš jų:
su debeto kortele
su atidėto debeto kortele
su kredito kortele
iš jų:
Autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento auten
tiškumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo
Priežastis, dėl kurios griežtas
kliento autentiškumo patvirti
nimas netaikomas
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Bekontaktė mažos vertės
operacija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Mažos vertės operacija
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba
protokolai
Operacijos rizikos analizė
Pardavėjo inicijuotos opera
cijos
Kita

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Grynųjų pinigų išėmimas
Grynųjų pinigų išėmimas naudo
jant kortele grindžiamas mokė
jimo priemones (išskyrus opera
cijas elektroniniais pinigais) (iš
viso)
Iš jų:
su debeto kortele
su atidėto debeto kortele
su kredito kortele
Mokėjimo elektroniniais pini
gais operacijos
Mokėjimo elektroniniais pinigais
operacijos su MPT rezidentų
išleistais elektroniniais pinigais (iš
viso)
Autentiškumas patvirtintas tai
kant griežtą kliento autentiš
kumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
Priežastis, dėl kurios griežtas kli
ento autentiškumo patvirtinimas
netaikomas
Mažos vertės operacija
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Mokėjimas į savo sąskaitą
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba pro
tokolai
Operacijos rizikos analizė
Bekontaktė mažos vertės ope
racija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

Pardavėjo inicijuotos operaci
jos
Kita
Pinigų perlaidos
Mokėjimo inicijavimo paslau
gos
Autentiškumas patvirtintas tai
kant griežtą kliento autentiš
kumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
iš jų pagal mokėjimo priemonę:
Kredito pervedimai
Kita

Pagal 5a lentelę kas pusmetį duomenis teikia visi MPT, išskyrus tuos, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis suteikta
nukrypti leidžianti nuostata.
5a lentelė
Nesąžiningos mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ
(Iš viso per laikotarpį, Geo 3 (*), jeigu nenurodyta kitaip, operacijų skaičius milijonais; operacijų vertė
milijonais EUR)
Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

Nesąžiningi kredito
pervedimai
Nesąžiningi kredito pervedimai (iš
viso)
Inicijuoti popierine forma
(*)

Tarpvalstybinių kortele grindžiamų operacijų atveju kitos sandorio šalies rezidavimo vieta ir prekybos vieta pateikiamos kartu.
Nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas mokėjimo operacijas pateikiami,
siekiant identifikuoti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos vieta. Ne nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra
fizinio terminalo vieta. Duomenys apie gautas nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti
siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos vieta. Duomenys apie gautas ne nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacijas
patiekiami, siekiant identifikuoti siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra fizinės prekybos vieta.
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Išsiųsta
Iš viso

Inicijuoti elektroniniu būdu
Inicijuoti byloje / pakete
Inicijuoti kaip vienas mokėji
mas
iš jų:
Kredito pervedimas elektro
ninės bankininkystės prie
monėmis
iš jų:
Elektroninės prekybos
mokėjimai
ATM arba kitų MPT termi
nalas
Mobiliųjų mokėjimų spren
dimas
iš jų:
P2P mobiliųjų mokėjimų
sprendimas
iš jų:
Apdorojama kredito perve
dimo schemose (1)
Autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento auten
tiškumo patvirtinimą
iš jų nesąžiningų kredito per
vedimų pagal kilmę:
Sukčiautojo išduotas
mokėjimo nurodymas
Sukčiautojo pakeistas
mokėjimo nurodymas
Sukčiautojo vykdomas
manipuliavimas mokėtoju,
kad šis išduotų mokėjimo
nurodymą

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo
iš jų nesąžiningų kredito perve
dimų pagal kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas
Sukčiau tojo vykdomas
manipuliavimas mokėtoju,
kad šis išduotų mokėjimo
nurodymą
Priežastis, dėl kurios griežtas
kliento autentiškumo patvirti
nimas netaikomas (2)
Mažos vertės operacija
Mokėjimas į savo sąskaitą
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba
protokolai
Operacijos rizikos analizė
Bekontaktė mažos vertės
operacija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Kita
iš jų:
Inicijuota MIPT

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

LT

L 418/56

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2020 12 11

Išsiųsta
Iš viso

iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (3)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Kita

Geo1

Nesąžiningas tiesioginis debe
tas
Nesąžiningas tiesioginis debetas
(iš viso)
Inicijuotas byloje / pakete
Inicijuotas kaip vienas mokėji
mas
Sutikimas suteiktas pagal elek
troninius įgaliojimus
Apdorojamas tiesioginio
debeto schemose (1)
iš jų nesąžiningų tiesioginio
debeto operacijų pagal kilmę:
Neautorizuota mokėjimo
operacija
Manipuliavimas mokėtoju
Sutikimas suteiktas kitais būdais
Apdorojamas tiesioginio
debeto schemose (1)
iš jų nesąžiningų tiesioginio
debeto operacijų pagal kilmę:
Neautorizuota mokėjimo
operacija
Manipuliavimas mokėtoju
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (3)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

LT
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Išsiųsta
Iš viso

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Kita

Geo1

Nesąžiningos kortele grindžia
mos mokėjimo operacijos
Nesąžiningos kortele grindžia
mos mokėjimo operacijos nau
dojant MPT rezidentų išleistomis
kortele grindžiamas mokėjimo
priemones, [išsiųstos], kurias
aptarnauja MPT rezidentas
(išskyrus korteles tik su elektro
ninių pinigų funkcija) [gautos]
inicijuoti ne elektroninėmis
priemonėmis
inicijuoti elektroniniu būdu
iš jų:
Mobiliųjų mokėjimų sprendi
mas
iš jų:
P2P mobiliųjų mokėjimų
sprendimas
Inicijuoti fiziniuose EFTPOS
iš jų:
Bekontakčiai mokėjimai
iš jų
Artimojo lauko ryšių tech
nologijos (NFC) mokėjimai
Inicijuoti ATM
Kita
iš jų:
Apdorojami mokėjimo kortele
schemose (1)

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

iš jų:
su debeto kortelėmis
su atidėto debeto kortelėmis
su kredito kortelėmis
iš jų:
Autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento auten
tiškumo patvirtinimą
iš jų nesąžiningų mokėjimo
kortele operacijų pagal suk
čiavimo kilmę:
Sukčiautojo išduotas
mokėjimo nurodymas
Prarasta ar pavogta kor
telė
Kortelė negauta
Padirbta kortelė
Kortelės duomenų
vagystė
Kita
Sukčiautojo pakeistas
mokėjimo nurodymas
Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis atliktų mokėjimą
kortele
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo
iš jų nesąžiningų mokėjimo
kortele operacijų pagal kilmę:
Sukčiautojo išduotas
mokėjimo nurodymas

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

LT
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Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Prarasta ar pavogta kor
telė
Kortelė negauta
Padirbta kortelė
Kortelės duomenų
vagystė
Kita
Sukčiautojo pakeistas
mokėjimo nurodymas
Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis atliktų mokėjimą
kortele
Priežastis, dėl kurios griežtas
kliento autentiškumo patvirti
nimas netaikomas (2):
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Bekontaktė mažos vertės
operacija
Neprižiūrimi transporto
arba automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Mažos vertės operacija
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba
protokolai
Operacijos rizikos analizė
Pardavėjo inicijuotos ope
racijos
Kita
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (3)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Geo1

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Geo1

Kita

Geo1

Geo1

Nesąžiningas grynųjų pinigų
išėmimas
Nesąžiningas grynųjų pinigų išė
mimas naudojant kortele grin
džiamas mokėjimo priemones
(išskyrus operacijas elektroniniais
pinigais) (iš viso)
Apdorojami mokėjimo kortele
schemose (1)
iš jų:
su debeto kortelėmis
su atidėto debeto kortelėmis
su kredito kortelėmis
iš jų nesąžiningas grynųjų pinigų
išėmimas pagal kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas (grynųjų
pinigų išėmimas)
Prarasta ar pavogta kortelė
Kortelė negauta
Padirbta kortelė
Kita
Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis išimtų grynųjų pinigų
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (3)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Kita

Geo1

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Nesąžiningos mokėjimo elek
troniniais pinigais operacijos
Nesąžiningos mokėjimo elektro
niniais pinigais operacijos su MPT
rezidentų išleistais elektroniniais
pinigais (iš viso)
Kortelėmis, kuriose elektroni
niai pinigai gali būti laikomi tie
siogiai
Elektroninių pinigų sąskaitose
iš jų:
Prieinamos panaudojus kor
telę
Mobiliųjų mokėjimų sprendi
mas
iš jų:
P2P mokėjimų sprendimas
Kita
Autentiškumas patvirtintas tai
kant griežtą kliento autentiš
kumo patvirtinimą
iš jų nesąžiningų mokėjimo elek
troniniais pinigais operacijų pagal
sukčiavimo kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokėjimo
nurodymas
Prarasta ar pavogta elektro
ninių pinigų kortelė
Elektroninių pinigų kortelė
negauta
Padirbta elektroninių pinigų
kortelė
Kortelės duomenų vagystė
Neautorizuota elektroninių
pinigų sąskaitos operacija
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis atliktų mokėjimą elek
troniniais pinigais
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
iš jų nesąžiningų mokėjimo elek
troniniais pinigais operacijų pagal
sukčiavimo kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas
Prarasta ar pavogta elektro
ninių pinigų kortelė
Elektroninių pinigų kortelė
negauta
Padirbta elektroninių pinigų
kortelė
Kortelės duomenų vagystė
Neautorizuota elektroninių
pinigų sąskaitos operacija
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas
Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis atliktų mokėjimą elek
troniniais pinigais
Priežastis, dėl kurios griežtas kli
ento autentiškumo patvirtinimas
netaikomas
Mažos vertės operacija
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Mokėjimas į savo sąskaitą
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba pro
tokolai
Operacijos rizikos analizė
Bekontaktė mažos vertės ope
racija

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės
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Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinės

Gauta
Nenuotolinės

Iš viso

Nuotolinės

Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Pardavėjo inicijuotos operaci
jos
Kita
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (3)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Kita

Geo1

Čekiai
Pinigų perlaidos
Kitos mokėjimo paslaugos
Nesąžiningos mokėjimo ope
racijos, kuriose dalyvauja ne
PFĮ, iš viso
Mokėjimo inicijavimo paslau
gos
Autentiškumas patvirtintas tai
kant griežtą kliento autentiš
kumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
iš jų pagal mokėjimo priemonę:
Kredito pervedimai
Kita
(1) Kiekvienos schemos duomenys pateikiami atskirai.
(2) Priežastis, dėl kurios griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas netaikomas, neskaidoma pagal schemą.
(3) Teikiami tik nesąžiningų operacijų vertės duomenys.
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Pagal 5b lentelę pusmečiais suskaidytus duomenis kasmet pateikia MPT, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 suteikta nukrypti
leidžianti nuostata.

5b lentelė
Nesąžiningos mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ ir apie kurias duomenis teikia
atskaitingieji agentai, kuriems suteikta nukrypti leidžianti nuostata
(Iš viso per laikotarpį, Geo 3 (*), išskyrus kai nurodyta kitaip, operacijų skaičius milijonais, operacijų vertė
milijonais EUR)
Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Nuotolinių

Nenuotolinių

Nesąžiningi kredito pervedi
mai
Nesąžiningi kredito pervedimai (iš
viso)
Inicijuoti popierine forma
Inicijuoti elektroniniu būdu
iš jų:
Autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento auten
tiškumo patvirtinimą
iš jų nesąžiningų kredito perve
dimų pagal kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas
Sukčiautojo vykdomas
manipuliavimas mokėtoju,
kad šis išduotų mokėjimo
nurodymą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo
(*)

Tarpvalstybinių kortele grindžiamų operacijų atveju kitos sandorio šalies rezidavimo vieta ir prekybos vieta pateikiamos kartu.
Nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas mokėjimo operacijas pateikiami,
siekiant identifikuoti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos vieta. Ne nuotoliniu būdu inicijuotų kortele grindžiamų
mokėjimo operacijų atveju duomenys apie išsiųstas operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti gaunančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra
fizinio terminalo vieta. Duomenys apie gautas nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti
siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra prekybos vieta. Duomenys apie gautas ne nuotoliniu būdu inicijuotas mokėjimo operacijas
patiekiami, siekiant identifikuoti siunčiančio MPT šalį ir šalį, kurioje yra fizinės prekybos vieta.
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Išsiųsta
Iš viso

iš jų nesąžiningų kredito perve
dimų pagal kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas
Sukčiautojo vykdomas
manipuliavimas mokėtoju,
kad šis išduotų mokėjimo
nurodymą
Priežastis, dėl kurios griežtas
kliento autentiškumo patvirti
nimas netaikomas
Mažos vertės operacija
Mokėjimas į savo sąskaitą
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba
protokolai
Operacijos rizikos analizė
Bekontaktė mažos vertės
operacija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Kita
iš jų:
Inicijuota MIPT
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (1)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Nuotolinių

Nenuotolinių
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Išsiųsta
Iš viso

Kita

Geo1

Nesąžiningas tiesioginis debe
tas
Nesąžiningas tiesioginis debetas
(iš viso)
Sutikimas suteiktas pagal elek
troninius įgaliojimus
iš jų nesąžiningų tiesioginio
debeto operacijų pagal kilmę:
Neautorizuota mokėjimo
operacija
Manipuliavimas mokėtoju
Sutikimas suteiktas kitais būdais
iš jų nesąžiningų tiesioginio
debeto operacijų pagal kilmę:
Neautorizuota mokėjimo
operacija
Manipuliavimas mokėtoju
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (1)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Kita

Geo1

Nesąžiningos kortele grindžia
mos mokėjimo operacijos
Nesąžiningos kortele grindžia
mos mokėjimo operacijos nau
dojant MPT rezidentų išleistas
kortele grindžiamas mokėjimo
priemones, [išsiųstos] / kurias
aptarnauja MPT rezidentas
(išskyrus korteles tik su elektro
ninių pinigų funkcija) [gautos]

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Nuotolinių

Nenuotolinių

LT
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Išsiųsta
Iš viso

inicijuoti ne elektroninėmis
priemonėmis
inicijuoti elektroniniu būdu
iš jų:
su debeto kortelėmis
su atidėto debeto kortelėmis
su kredito kortelėmis
iš jų:
Autentiškumas patvirtintas
taikant griežtą kliento auten
tiškumo patvirtinimą
iš jų nesąžiningų mokėjimo
kortele operacijų pagal sukčia
vimo kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas
Prarasta ar pavogta kortelė
Kortelė negauta
Padirbta kortelė
Kortelės duomenų vagystė
Kita
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas
Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis atliktų mokėjimą
kortele
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento
autentiškumo patvirtinimo
iš jų nesąžiningų mokėjimo
kortele operacijų pagal sukčia
vimo kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Nuotolinių

Nenuotolinių
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Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Prarasta ar pavogta kortelė
Kortelė negauta
Padirbta kortelė
Kortelės duomenų vagystė
Kita
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas
Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis atliktų mokėjimą
kortele
Priežastis, dėl kurios griežtas
kliento autentiškumo patvirti
nimas netaikomas
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Bekontaktė mažos vertės
operacija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Mažos vertės operacija
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba
protokolai
Operacijos rizikos analizė
Pardavėjo inicijuotos opera
cijos
Kita
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (1)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Geo1

Nuotolinių

Nenuotolinių
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Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Geo1

Kita

Geo1

Geo1

Nesąžiningas grynųjų pinigų
išėmimas
Nesąžiningas grynųjų pinigų išė
mimas naudojant kortele grin
džiamas mokėjimo priemones
(išskyrus operacijas elektroniniais
pinigais) (iš viso)
su debeto kortelėmis
su atidėto debeto kortelėmis
su kredito kortelėmis
iš jų nesąžiningas grynųjų pinigų
išėmimas pagal kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokėjimo
nurodymas
Prarasta ar pavogta kortelė
Kortelė negauta
Padirbta kortelė
Kita
Manipuliavimas mokėtoju, kad
šis išimtų grynųjų pinigų
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (1)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Kita

Geo1

Nesąžiningos mokėjimo elek
troniniais pinigais operacijos

Nuotolinių

Nenuotolinių
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Išsiųsta
Iš viso

Nesąžiningos mokėjimo elektro
niniais pinigais operacijos su MPT
rezidentų išleistais elektroniniais
pinigais (iš viso)
Autentiškumas patvirtintas tai
kant griežtą kliento autentiš
kumo patvirtinimą
iš jų nesąžiningų mokėjimo elek
troniniais pinigais operacijų pagal
sukčiavimo kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas
Prarasta ar pavogta elektro
ninių pinigų kortelė
Elektroninių pinigų kortelė
negauta
Padirbta elektroninių pinigų
kortelė
Kortelės duomenų vagystė
Neautorizuota elektroninių
pinigų sąskaitos operacija
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas
Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis atliktų mokėjimą elek
troniniais pinigais
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
iš jų nesąžiningų mokėjimo elek
troniniais pinigais operacijų pagal
sukčiavimo kilmę:
Sukčiautojo išduotas mokė
jimo nurodymas
Prarasta ar pavogta elektro
ninių pinigų kortelė
Elektroninių pinigų kortelė
negauta

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Nuotolinių

Nenuotolinių
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Išsiųsta
Iš viso

Padirbta elektroninių pinigų
kortelė
Kortelės duomenų vagystė
Neautorizuota elektroninių
pinigų sąskaitos operacija
Sukčiautojo pakeistas mokė
jimo nurodymas
Manipuliavimas mokėtoju,
kad šis atliktų mokėjimą elek
troniniais pinigais
Priežastis, dėl kurios griežtas kli
ento autentiškumo patvirtinimas
netaikomas:
Mažos vertės operacija
Patikimi gavėjai
Pasikartojanti operacija
Mokėjimas į savo sąskaitą
Saugūs įstaigoje sukurti
mokėjimo procesai arba pro
tokolai
Operacijos rizikos analizė
Bekontaktė mažos vertės ope
racija
Neprižiūrimi transporto arba
automobilių stovėjimo
mokesčių terminalai
Pardavėjo inicijuotos operaci
jos
Kita
iš jų vienam atsakingam subjektui
tenkantys su sukčiavimu susiję
nuostoliai: (1)
Atskaitingasis MPT

Geo1

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Nuotolinių

Nenuotolinių
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Išsiųsta
Iš viso

Atskaitingojo MPT MPV

Geo1

Kita

Geo1

Nuotolinių

Gauta
Nenuotolinių

Iš viso

Nuotolinių

Nenuotolinių

Pinigų perlaidos
Mokėjimo inicijavimo paslau
gos
Autentiškumas patvirtintas tai
kant griežtą kliento autentiš
kumo patvirtinimą
Autentiškumas patvirtintas
netaikant griežto kliento auten
tiškumo patvirtinimo
iš jų pagal mokėjimo priemonę:
Kredito pervedimai
Kita
(1) Teikiami tik nesąžiningų operacijų vertės duomenys.

Pagal 6 lentelę kas pusmetį duomenis teikia visi MPT, išskyrus tuos, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis suteikta nukrypti
leidžianti nuostata.
6 lentelė
Mokėjimo operacijos pagal terminalo rūšį, kuriose dalyvauja ne PFĮ
(Iš viso per laikotarpį, operacijų skaičius milijonais, operacijų vertė milijonais EUR, Geo 3, išskyrus kai
nurodyta kitaip)
Operacijos pagal terminalo rūšį (1)

a)

Operacijos terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja
MPT rezidentai, MPT rezidentų išleistomis kortelėmis
iš jų:
Grynųjų pinigų išėmimas ATM (išskyrus operacijas elektroni
niais pinigais)
Grynųjų pinigų įnešimas ATM (išskyrus operacijas elektroni
niais pinigais)
Kitos ATM operacijos (išskyrus operacijas elektroniniais pini
gais)
POS operacijos (išskyrus elektroninių pinigų operacijas)

Skaičius

Vertė
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Operacijos pagal terminalo rūšį (1)

L 418/73

Skaičius

Vertė

Geo 1

Geo 1

Elektroninių pinigų kortelių papildymo ir lėšų išėmimo opera
cijos
Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos kortelėmis su
elektroninių pinigų funkcija
b)

Operacijos terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja
MPT rezidentai, MPT nerezidentų išleistomis kortelėmis
iš jų:
Grynųjų pinigų išėmimas ATM (išskyrus operacijas elektroni
niais pinigais)
Grynųjų pinigų įnešimas ATM (išskyrus operacijas elektroni
niais pinigais)
Kitos ATM operacijos (išskyrus elektroninių pinigų operacijas)
POS operacijos (išskyrus elektroninių pinigų operacijas)
Elektroninių pinigų kortelių papildymo ir lėšų išėmimo opera
cijos
Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos kortelėmis su
elektroninių pinigų funkcija

c)

Operacijos terminaluose, kuriuose operacijas aptarnauja
MPT nerezidentai, MPT rezidentų išleistomis kortelėmis
iš jų:
Grynųjų pinigų išėmimas ATM (išskyrus operacijas elektroni
niais pinigais)
Grynųjų pinigų įnešimas ATM (išskyrus operacijas elektroni
niais pinigais)
Kitos ATM operacijos (išskyrus elektroninių pinigų operacijas)
POS / ATM operacijos (išskyrus elektroninių pinigų operacijas)
Elektroninių pinigų kortelių papildymo ir lėšų išėmimo opera
cijos
Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos kortelėmis su
elektroninių pinigų funkcija

Grynųjų pinigų išėmimas kasoje

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 418/74

Operacijos pagal terminalo rūšį (1)

2020 12 11

Skaičius

Vertė

Grynųjų pinigų indėliai kasoje

Geo 1

Geo 1

Grynųjų pinigų išmokėjimas POS terminaluose

Geo 1

Geo 1

(1) Geografiniai (Geo) suskirstymai grindžiami terminalo buvimo vieta.

Pagal 7 lentelę duomenis mokėjimo sistemų operatoriai.
7 lentelė
Dalyvavimas atrinktose mokėjimo sistemose
(Laikotarpio pabaiga, faktinių vienetų skaičius; Geo 1)
Mokėjimo sistema (išskyrus TARGET2)

Skaičius

Dalyvių skaičius
Tiesioginiai dalyviai
Kredito įstaigos
Centrinis bankas
Kiti tiesioginiai dalyviai
Valdžios sektorius
Tarpuskaitos ir atsiskaitymo organizacijos
Kitos finansų įstaigos
Kita
Netiesioginiai dalyviai

Pagal 8 lentelę duomenis teikia mokėjimo sistemų operatoriai.
8 lentelė
Atrinktų mokėjimo sistemų apdoroti mokėjimai
(Iš viso per laikotarpį, operacijų skaičius milijonais, operacijų vertė milijonais EUR, Geo 4)
Išsiųsta
Skaičius

Mokėjimo sistema (išskyrus TARGET2). Didelės vertės mokėjimų sistema
Operacijos iš viso
Kredito pervedimai

Vertė
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Išsiųsta
Skaičius

Vertė

Inicijuoti popierine forma

Geo 1

Geo 1

Inicijuoti elektroniniu būdu

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Inicijuoti popierine forma

Geo 1

Geo 1

Inicijuoti elektroniniu būdu

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Tiesioginis debetas
Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos
ATM grynųjų pinigų išėmimas
ATM grynųjų pinigų indėliai
Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos
Čekiai
Kitos mokėjimo paslaugos
Koncentracijos rodiklis
Mokėjimo sistema (išskyrus TARGET2). Mažmeninių mokėjimų sistema
Operacijos iš viso
Kredito pervedimai

iš jų:
Momentiniai
Tiesioginis debetas
Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos
ATM grynųjų pinigų išėmimas
ATM grynųjų pinigų indėliai
Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos
Čekiai
Kitos mokėjimo paslaugos
Koncentracijos rodiklis
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Pagal 9 lentelę kas ketvirtį duomenis teikia visi MPT, išskyrus tuos, kuriems pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis suteikta nukrypti
leidžianti nuostata.
9 lentelė
Kas ketvirtį pateikiamos mokėjimo operacijos, kuriose dalyvauja ne PFĮ
(Iš viso per laikotarpį; Geo 6 (**), operacijų skaičius milijonais; operacijų vertė milijonais EUR)
Išsiųsta
Iš viso

Nuotolinės

Nenuotolinės

Kredito pervedimai
Kredito pervedimai (iš viso)
Inicijuoti elektroniniu būdu
Tiesioginis debetas
Tiesioginis debetas (iš viso)
Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos
Kortele grindžiamos mokėjimo operacijos, naudojant MPT
rezidentų išleistas kortele grindžiamas mokėjimo priemo
nes, kurias aptarnauja MPT rezidentas (išskyrus korteles tik
su elektroninių pinigų funkcija) [išsiųstos]
Inicijuoti elektroniniu būdu
iš jų:
MCC
Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos
Mokėjimo elektroniniais pinigais operacijos su MPT rezi
dentų išleistais elektroniniais pinigais (iš viso)
Čekiai

(**)

Duomenys apie tarpvalstybines nuotoliniu būdu inicijuotas kortele grindžiamas mokėjimo operacijas pateikiami, siekiant
identifikuoti šalį, kurioje yra prekybos vieta, o duomenys apie tarpvalstybines ne nuotoliniu būdu inicijuotas kortele grindžiamas
mokėjimo operacijas pateikiami, siekiant identifikuoti šalį, kurioje yra fizinio terminalo vieta.
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Geografinis suskaidymas
Geo 0

Nacionalinis lyg
muo

Geo 1

Nacionalinis ir
tarpvalstybinis
lygmenys kartu

Geo 2

Tarpvalstybinis
lygmuo

Geo 3

Geo 4

Nacionalinis lygmuo

Nacionalinis lygmuo

Kiekvienos EEE vals Tarpvalstybinis lyg
tybės narės duomenys muo EEE viduje
Kitų pasaulio šalių
duomenys (tarpvals
tybinis už EEE ribų
lygmuo)

(1) Remiantis ISO 3166: https://www.iso.org/obp/ui/#search

Kitų pasaulio šalių
duomenys (tarpvals
tybinis už EEE rib lyg
muo)

Geo 6

Visų šalių atveju
kiekvienos šalies
duomenys (1)
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IV PRIEDAS
BŪTINIEJI STANDARTAI, KURIUOS TURI TAIKYTI FAKTINĖ ATSKAITINGOJI VISUMA

Kad įvykdytų Europos Centrinio Banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimus, atskaitingieji agentai turi laikytis šių
būtinųjų standartų.
1. Būtinieji perdavimo standartai:
a) duomenys turi būti teikiami laiku ir laikantis atitinkamo NCB nustatytų terminų;
b) statistinių ataskaitų forma ir formatas turi atitikti atitinkamo NCB nustatytus techninius atskaitomybės reikalavimus;
c) atskaitingasis agentas atitinkamam NCB pateikia vieno arba daugiau kontaktinių asmenų duomenis;
d) privaloma laikytis duomenų perdavimo atitinkamam NCB techninių specifikacijų.
2. Būtinieji tikslumo standartai:
a) statistinė informacija turi būti teisinga: turi būti laikomasi visų tiesinių ryšių (pvz., sudėjus tarpines sumas turi gautis
bendra suma), ir visais dažnumais teikiami duomenys turi būti suderinami;
b) atskaitingieji agentai turi sugebėti pateikti informaciją apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų;
c) statistinė informacija turi būti išsami, joje negali būti nuolatinių ir struktūrinių spragų; esamos spragos turi būti
pripažintos, paaiškintos atitinkamam NCB ir, jei taikytina, kuo greičiau užpildytos;
d) atskaitingieji agentai turi vadovautis atitinkamo NCB nustatyta techninio duomenų perdavimo skaičių apvalinimo
metodika.
3. Būtinieji sąvokų atitikties standartai:
a) statistinė informacija turi atitikti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis ir klasifikacijas;
b) jeigu nukrypstama nuo šių apibrėžčių ir klasifikacijų, atskaitingieji agentai turi reguliariai stebėti skirtumą tarp
naudojamos ir šiame reglamente nustatytos priemonės ir nustatyti jo dydį;
c) atskaitingieji agentai turi sugebėti paaiškinti perduotų duomenų lūžius lyginant su ankstesnių laikotarpių skaičiais.
4. Būtinieji pataisymų standartai:
Turi būti laikomasi ECB ir atitinkamo NCB nustatytos pataisymų tvarkos ir procedūrų. Pataisymai, kurie skiriasi nuo įprastų
pataisymų, turi būti pateikti kartu su paaiškinamosiomis pastabomis.

