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Kapitalo reikalavimo rodiklis, kapitalo dydis (2020-06-30) 
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Nuosavo kapitalo poreikis 

Susijusios, jei tenkina bent 1 sąlyga: 
 mokėjimo operacijos atliekamos el. 

pinigais tarp el. pinigų įstaigos el. 
pinigų turėtojų;  

 per vieną ir tą pačią mokėjimo 
operaciją išleidžiami/išperkami el. 
pinigai. 

. 

Teisės aktas: Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklės 
2018 m. gegužės 24 d. Nr. 03-83 (2020 m. liepos 23 d. redakcija) 

El. pinigų 
įstaigai Mokėjimo įstaigai 

Metodas D 

6 mėn. el. pinigų 
vidurkis 

jei teikiamos nesusijusios su  el. 
pinigais mokėjimo paslaugos 
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Nuosavo kapitalo sudėtis 

NUOSAVAS KAPITALAS 

1 LYGIO KAPITALAS (T1) 

 

BENDRAS 1 LYGIO 
NUOSAVAS KAPITALAS 

(CET1) 

PAPILDOMA
S 1 LYGIO 
KAPITALAS 

(AT1) 

2 LYGIO 
KAPITALAS 

(T2) 

1/3 

75 % 

Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013  
sąvokos, kriterijai 

Plačiau: Kapitalo ataskaitos Pildymo atmintinė i-APS,  
DUK https://www.lb.lt/lt/duk/mokejimo-istaigos-ir-elektroniniu-pinigu-istaigos-1 
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Reglamente Nr. 575/2013 nustatyti kriterijai kapitalo 
priemonėms (jeigu jas norima įtraukti skaičiuojant kapitalą)  

Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 
kapitalo reikalavimus : 
  įstatinis akcinis kapitalas; 
  kapitalo rezervas (emisinis 

skirtumas); 
 ankstesnių metų nepaskirstytasis 

pelnas; 
 Reikalavimus atitinkantis pelnas* arba 

nuostoliai; 
 Kiti rezervai (kuriuos įstaiga gali 

panaudoti nuostoliams padengti); 
   

Papildomas  1  lygio kapitalo  (AT1) priemonės: 
 privilegijuotosios akcijos be kaupiamojo 

dividendo su priedais;  
 neterminuotieji skolos VP (pvz., 

konvertuojamosios amžinosios obligacijos) 
jei tenkina Reglamento 52–54 str. reikalavimus 
 

2 lygio kapitalo (AT2) priemonės:  
 privilegijuotosios akcijos su priedais; 
 subordinuotos paskolos  (įskaitant 

konvertuojamąsias paskolas; 
 neterminuotieji  ir terminuoti skolos VP,  jei 

tenkina Reglamento 62–64 str. reikalavimus 

Išankstinis 
Lietuvos banko 
leidimas 
nereikalingas, 
tačiau tikslinga 
prieš išleidžiant 
kapitalo 
priemones 
supažindinti 
Lietuvos banką 
su jų emisijos ar 
sutarties 
sąlygomis. 

* Lietuvos bankui teikiamas prašymas, pelno patikrinimą patvirtinantis dokumentas (auditoriaus ataskaita, peržvalga), 

turi būti atskaityti visi numatomi mokesčiai ir (arba) dividendai.  
 

Plačiau: Kapitalo ataskaitos Pildymo atmintinė i-APS, DUK https://www.lb.lt/lt/duk/mokejimo-istaigos-ir-elektroniniu-pinigu-
istaigos-1 
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Klientų lėšų apsaugos reikalavimai 
 

Lietuvos 

bankas 
46% 

Bankas 1 

12% 

Bankas 2 

10% 

Bankas 3 

7% 

Bankas 4 

5% 

Kiti 

20% 

74,73 

163,26 

303,58 

487,9 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Įstaigų laikomos klientų lėšos kredito 
įstaigose, mln. Eur 

Įstaigų laikomos klientų lėšos kredito 
įstaigose, proc. 

EPĮ ir MĮ saugomų klientų lėšų suma kasmet auga, o jos laikomos daugiausia LB ir Lietuvoje įsteigtuose 
bankuose  
 



Klientų lėšų apsaugos reikalavimai  
 

• NAUJAS NUTARIMAS | Lietuvos banko valdyba 2020 m. liepos 23 d. priėmė naują 
nutarimą Nr. 03-106 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo 
sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
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• Sutarties sąlygos | Sutarties dėl lėšų saugojimo sąskaitos arba sutarties dėl 
vertybinių popierių saugojimo sąskaitos atidarymo sąlygose, įskaitant šių sutarčių 
priedus (arba patvirtinime/susitarime), turi būti įtvirtintos privalomosios sąlygos; 

• Turtas į ką galima investuoti kliento lėšas | Keičiamos nuostatos apibrėžiančios, 
kas yra laikoma saugiu, likvidžiu ir mažos rizikos turtu, į kurį gali būti investuojamos 
klientų lėšos; 

• Įstaigos valdymo organo patvirtintos klientų lėšų valdymo procedūros 
|vidaus kontrolės procedūros turi būti nurodyta, kokioms lėšoms, kuris būdas yra 
taikomas, sutikrinimo procedūros atlikimo periodiškumas; 

• Klientų lėšų apsauga veikiant per tarpininką |  Nustatomi klientų lėšų apsaugos 
reikalavimai įstaigai veikiant per tarpininką; 

• Nuosavų lėšų laikymo klientų sąskaitoje atvejai (išimtys) | Nustatomi atvejai, 
kai laikinai nuosavos lėšos gali būti klientų sąskaitose. 

 



Klientų lėšų apsaugos reikalavimai. 
 Atskyrimas atskiroje sąskaitoje 

  

 Klientų lėšų saugojimo sąskaita: 
1. centriniame banke (t.y. Lietuvos banke arba kitos valstybės narės) ar 

2.  kredito įstaigoje (Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, 
įsteigtą Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės kredito įstaigoje) (įskaitant sąskaitą, atidaryta 
pagal indėlio, išskyrus neatšaukiamą terminuotąjį indėlį) :; 

Lėšų saugojimo sąskaitoje laikomos tik klientų lėšos, išskyrus tam tikrus atvejus; 
 

 Mokėjimų sąskaita - skirta mokėjimams vykdyti: 
1.bet kuriame banke ar El. pinigų/mokėjimo įstaigoje ir skirta tik mokėjimams vykdyti MĮ nustatytais terminais 

ar 
2. ta pati lėšų saugojimo sąskaita, jeigu atidaryta įstatymuose nustatytuose kredito įstaigose  ir yra įstatyme 

nustatytos nuostatos. 
Vykdomi tik klientiniai mokėjimai  
 
 mokėjimo paslaugos per tarpininką      lėšos laikomos Įstaigos vardu atidarytoje lėšų saugojimo 
sąskaitoje; užtikrinama saugotinos sumos likutis; informacijos apsikeitimo ir vidaus kontrolės procedūros 
 mokėjimo paslaugos grynaisiais       privalo pervesti klientų lėšas ar atitinkamą nuosavų lėšų sumą ne 
vėliau kaip kitos darbo dienos pabaigoje į lėšų saugojimo sąskaitą  
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Klientų lėšų apsaugos reikalavimai 
Investavimas į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą (1) 

•   
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Dabartinis  

Grynieji pinigai 

Investicijos į skolos VP ir suderintojo kolektyvinio 
investavimo subjekto investiciniai vienetai  

Terminuotieji indėliai iki 1 m. 

Atnaujintas 

Investicijos į skolos VP ir suderintojo 
kolektyvinio investavimo subjekto 
investiciniai vienetai * 

Indėliai, išskyrus neatšaukiamą 
terminuotąjį indėlį  

*pagal galiojantį nutarimą leidžiama investuoti į skolos vertinius popierius ne žemesnio nei BBB reitingo neatsižvelgiant į tai, kas yra 

emitentas - vyriausybė, centrinis bankas, institucija (t.y. kredito įstaiga ir investicinė įmonė) ar įmonė. Pagal naują redakciją reitingas 
siejamas su emitentu (Įstaigos negalės investuoti į įmonių skolos vertybinių popierius žemesnio nei A reitingo.  

Grynieji pinigai 



Klientų lėšų apsaugos reikalavimai 
Investavimas į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą (2) 

Saugiam, likvidžiam ir mažos rizikos turtui* priskiriami:  

 

• skolos vertybiniai popieriai, kuriems pagal 2013-06-26 EP ir ET reglamento Nr. 575/2013 
dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms III dalyje išdėstytos 
II antraštinės dalies 2 skyrių taikomus 0, 20, 50 proc. rizikos koeficientus;  

• suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio tik į aukščiau nurodytus 
skolos vertybinius popierius, investiciniai vienetai;  

• skolos vertybiniai popieriai, suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto investiciniai 
vienetai, kurie neatitinka Aprašo 36.1. ir 36.2 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, jei jie 
buvo įsigyti iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir atitiko įsigijimo metu galiojusių teisės aktų 
reikalavimus. 

 

*Pasikeitus 2006/49/EB direktyvai, jos I priedo 14 punkte išdėstytos nuostatos perkeltos į CRR 575/2013. CRR IV priede yra pateikiama 
atitikties lentelė, pagal kurią 2006/49/EB direktyvos I priedo 14 punkto nuostatos perkeliamos į CRR 336 (1,2,3 dalis), CRR 336 (1) 
pateikta lentelė nukreipia į standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą, kuris yra aprašytas CRR trečioje dalyje išdėstytos II 
antraštinės dalies 2 skyriuje.    

 

12 



Klientų lėšų apsaugos reikalavimai 
Investavimas į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą (3) 

 Investuoti remiantis kolegialaus valdymo organo patvirtinta 
investavimo politika, nustatyti minimalūs reikalavimai jai; 

 dėl išvestinių priemonių naudojimo (gali naudoti išvestines finansines 
priemones investicijų portfelio rizikai valdyti, savo sąskaita vykdydama 
išvestinių finansinių priemonių sandorius ir prisiimdama iš jų kylančią 
riziką); 

 keičiamos nuostatos apibrėžiančios, kas yra laikoma saugiu, likvidžiu ir 
mažos rizikos turtu (suderiname su ES teisės aktų reikalavimais) 
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Klientų lėšų apsaugos reikalavimai 
Lietuvos banko veiksmai 

•Mokėjimų įstatymas: EPĮ/MĮ turi teisę kreiptis į kredito įstaigą dėl mokėjimo sąskaitos atidarymo ir 
naudotis ja tokiu mastu, kad galėtų netrukdomai ir veiksmingai teikti mokėjimo paslaugas savo 
klientams 

Praktikoje  susidurta su sunkumais atsidaryti ir (arba) turėti pakankamą prieigą prie mokėjimų 
sąskaitų (tiek „ūkinių“, tiek klientų lėšų sąskaitų) kredito įstaigose, kad EPĮ/MĮ galėtų teikti mokėjimo 
paslaugas; 

Licencijavimo metu nepateikus įrodymų, patvirtinančių klientų lėšų apsaugą, Lietuvos bankas 
įpareigoja* Įstaigą iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti su kredito 
įstaiga sudarytos sutarties, patvirtinančios mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugą, kopiją; 

Praktikoje suteikta 14 licencijų su sąlyga pateikti kredito įstaigos sutartį. 

* Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų 
išdavimo taisyklių 17 p. nuostatos (2019 m. kovo 5 d. Nr. 03-58 redakcija) 
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Klientų lėšų apsaugos reikalavimai 
Lietuvos banko veiksmai 

 

LIETUVOS BANKO POZICIJA 
DĖL ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ TEISĖS NAUDOTIS KREDITO 
ĮSTAIGOSE ATIDARYTOMIS BANKO SĄSKAITOMIS 

PATVIRTINTA 2020 m. gegužės 25 d. 

 

Valdant AML riziką, turėtų būti sudaroma galimybė EPĮ/MĮ atidaryti skirtingo tipo sąskaitas, 
atsižvelgiant į jų naudojimo tikslą, pobūdį ir funkcionalumą, t.y.: 

• Atsiskaitomąsias „ūkines“ sąskaitas; 

• Klientų lėšų saugojimo sąskaitas; 

• Klientų mokėjimams vykdyti skirtas sąskaitas.  

Pareiga kredito įstaigai laikytis objektyvumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų 

Pozicijos poveikis rinkai bus vertinamas 2021 m.  
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Įstaigų vidaus kontrolės ir vidaus valdymo trūkumų 
pasekmė – Lietuvos banko taikomos poveikio priemonės 
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Priežastys, kodėl Įstaigos nesilaiko teisės aktų reikalavimų 

• Finansinės prognozės per optimistiškos | Įstaigos dažnai per 
optimistiškai prognozuoja savo veiklos pajamas ir išlaidas, todėl 
suformuoja per mažą nuosavo kapitalo sumą. Įstaigos turėtų 
planuoti savo veiklos pajamas ir išlaidas pagal praeities duomenis 
ir suformuoti  ne tik minimalų kapitalą, bet ir rezervą, kuris 
padengtų išlaidas.  

• Realiu laiku nematomi duomenys | Nuosavo kapitalo 
reikalavimas dažnai pažeidžiamas, nes Įstaiga nemato esamos 
situacijos (nuosavo kapitalo sumos dydžio realiu laiku). 

• Nėra atsakingo žmogaus, kuris atliktų duomenų stebėseną  
Įstaigos dažnai nepaskiria atsakingo žmogaus, kuris atliktų 
nuosavo kapitalo dydžio nuolatinę stebėseną ir galėtų stebėti 
veiklos finansinius rodiklius. 

NUOSAVO 
KAPITALO 
REIKALAVIMAI 
PAŽEIDIMAI 

• Laiko lėšas ne kredito įstaigoje | Įstaigos dažnai laiko lėšas ne 
kredito įstaigoje, o elektroninių pinigų įstaigoje. 

• Laiko lėšas ne klientų sąskaitoje |  Įstaigos dažnai laiko lėšas 
ne klientų lėšų apsaugai skirtose kredito įstaigų sąskaitose. 

KLIENTŲ LĖŠŲ 
APSAUGOS 
REIKALVIMŲ 
PAŽEIDIMAI 

Įžvalgos 

14493 

-330 

5872 

-3094 

Licencinės veiklos pajamos Veiklos pelnas (nuostoliai)

Prognozė, tūkst. Eur Faktiniai rezultatai, Tūkst. Eur

Atrinktų įmonių faktinių veiklos duomenų 
palyginimas su prognozėmis  



Klientų lėšų apsaugos reikalavimai. 
 Atskyrimas atskiroje sąskaitoje 

  

Dažniausiai užduodami klausimai: 

• Ar klientų lėšos el. pinigų įstaigos sąskaitoje, atidarytoje kredito įstaigoje, iki 100 tūkst. Eur yra 
draudžiamos indėlių draudimu pagal IĮIDĮ? 

• Ar įstaiga gali sudaryti sutartį  su kredito įstaiga ne savo vardu, o kitos įstaigos vardu? 

• Ar galima laikyti nuosavas lėšas klientų lėšų saugojimo sąskaitoje, jei užtikrinamas lėšų atskyrimas 
įstaigos vidinėje apskaitoje (Didžiojoje knygoje)? 

 

 

ATSAKYMAI: 

 

18 



19 

Ataskaitų teikimo Lietuvos bankui reikalavimai  

Komunikacijai su LB:  
dėl ataskaitų pildymo: epimi.ataskaitos@lb.lt 
dėl techninių klausimų: ataskaitos@lb.lt 
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Techniniai ataskaitų teikimo reikalavimai  

• Naudojama Lietuvos banko parengta programinė įranga – Internetinė ataskaitų 
priėmimo sistema (toliau – i-APS) arba LB Pranešimų teikimo modulis. Ataskaitos 
Lietuvos bankui teikiamos internetu https://epaslaugos.lb.lt/,  

• Prieiga prie šios sistemos galima tik naudojant kompiuterį, kuriame įdiegta 
„Windows" operacinė sistema ir naršyklė „Internet Explorer“ 

• Sistemoje teikiami ataskaitiniai duomenys gali būti pildomi rankiniu būdu arba 
įkeliami iš nustatytos formos XML bylų 

• Prieiga prie sistemos galima su Lietuvos banko išduodamu skaitmeniniu sertifikatu 

• Prieš jį išduodant tarp Lietuvos banko ir įstaigos sudaroma sertifikavimo sutartis ir 
ataskaitų perdavimo elektronine forma sutartis, kuriose abi šalys pripažįsta 
elektroninio parašo teisinę galią 
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Lietuvos bankui reikia pateikti ataskaitas skirtingai terminais 

KAS KETVIRTĮ METŲ GALE PAGAL POREIKĮ 
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Kas ketvirtį teikiamos ataskaitos Lietuvos bankui  

• Balansinė ir nebalansinė ataskaitos 

• Pelno (nuostolių) ataskaita 

• Nuosavo kapitalo pokyčio, veiklos rodiklių ir gautų lėšų 
apsaugos, pradinio ir nuosavo kapitalo ataskaitos 

Finansinės ir veiklos ataskaitos 
Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo 

prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtos 
ataskaitos; Statistinė ataskaita 0607 forma 

• Klientų, su kuriais užmegzti dalykiniai santykiai ataskaitos 

• Reikšmingų mokėjimo operacijų ataskaitos 

• Mokėjimo operacijų, susijusių su užsienio valstybėmis, ataskaitos 

• Stebėsenos ataskaitos 

• Užsienio valstybių klientų ir jų mokėjimo operacijų ataskaitos 

• Tarpininkų veiklos ataskaitos 

• 0607 forma 

PATEIKTI KAS KETVIRTĮ PER 20 DIENŲ NUO KETVIRČIO PABAIGOS DIENOS 

! Nuo 2020-09-30 ketvirtinių finansinių priežiūrai skirtų 
ataskaitų neteikia:  
 tik MIP, SIP paslaugų teikėjai; 
 įstaigos, kurios verčiasi tik mokesčių už komunalines ar 

kitas reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio 
poreikiams tenkinti, surinkimo, baudų ir (arba) kitų 
rinkliavų valstybės institucijoms surinkimo, socialinių 
išmokų išmokėjimo veikla 



23 

Metams pasibaigus teikiamos ataskaitos Lietuvos bankui  

Operacinės ir saugumo 
rizikos vertinimo ir 
rizikos mažinimo 

priemonių ir kontrolės 
mechanizmų, 

pakankamumo 
ataskaita 

Suteiktų paskolų, 
saugomų lėšų, 

darbuotojų skaičiaus, 
gautų skundų ataskaitos 

Auditorių patikrintas, jei 
auditas privalomas, ir 
visuotinio akcininkų 

susirinkimo patvirtintas 
metinių ataskaitų 

rinkinys, audito ataskaitą 

Bent kartą per metus, 
atlikus vertinimą – ne 

vėliau kaip per 2 savaites 

Ne vėliau kaip per 3 dienas 
po visuotinio akcininkų 

susirinkimo, kuris turi įvykti 
per 3 mėn. finansiniams 

metams pasibaigus 

Ar įstaiga yra 
finansų įstaiga? 

Ne vėliau kaip iki kitų metų 
gegužės 5 d.  

Taip Ne 

Pinigų plovimo ir (arba) 
teroristų finansavimo 
prevencijos priemonių 

įgyvendinimo priežiūrai 
skirtos ataskaitos 

Iki kitų metų kovo 1 d. 
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Teikiamos ataskaitos Lietuvos bankui pagal poreikį  

Paslaugų 
ataskaita 

Per 30 dienų, jei 
pradeda teikti 

naujas paslaugas 
(vykdyti naują 

veiklą) 

Sąskaitos 
uždarymo, 

apribojimo arba 
neatidarymo 

ataskaita 

Pranešimas apie 
didelį operacinės 

ar saugumo 
rizikos įvykį 

Pranešimas apie 
įtariamą 
mokėtojo 

sukčiavimą 

Per 5 dienas 
gavus kredito 

įstaigos pranešimą 

Įvykus operacinės 
ar saugumo rizikos 

įvykiui 
Įvykus sukčiavimui 

Pranešimas apie 
SIP ar MIP 

teikėjo prieigos 
prie mokėjimo 

sąskaitos 
ribojimą 

Jei SIP ar MIP 
teikėjo mokėjimo 
sąskaita ribojama 

(EPĮ) 

Pranešimas apie 
veiklos funkcijų 
perdavimą kitam 

asmeniui  

Prieš 1 mėn. iki 
sandorio dėl veiklos 
funkcijų perdavimo 

kitam asmeniui 
sudarymo 

Lėšų apsaugos 
reikalavimų 

esminių 
pasikeitimų 

ataskaita 

Draudimo 
sutarties ar kitos 

lygiavertės 
atsakomybės 
užtikrinimo 

priemonės sąlygų 
atitikties teisės 

aktų 
reikalavimams 
patvirtinimo 

ataskaita 

Draudimo ar kitos 
lygiavertės 

atsakomybės 
užtikrinimo 
priemonės 

minimalios sumos 
dydžio 

apskaičiavimo 
ataskaita 

! Nuo 2021 01 01 
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Nuo 2021 m. Lietuvos bankui reikės teikti daugiau veiklos 
ataskaitų 

Lėšų apsaugos reikalavimų esminių 
pasikeitimų ataskaita 

 

Draudimo sutarties ar kitos 
lygiavertės atsakomybės užtikrinimo 

priemonės sąlygų atitikties teisės 
aktų reikalavimams patvirtinimo 

ataskaita 

Draudimo ar kitos lygiavertės 
atsakomybės užtikrinimo priemonės 

minimalios sumos dydžio 
apskaičiavimo ataskaita 

• Pranešimas apie klientų lėšų apsaugos 
būdą | Įstaiga privalės pranešti Lietuvos 
bankui, jei pvz.: vietoj klientų lėšų atskyrimo 
metodo, taikys draudimą, ar šių metodų 
derinį.  

• Pranešimas apie naują sudarytą sutartį |  
Įstaiga turės pranešti Lietuvos bankui apie 
pvz.: naujai sudarytą sutartį, tiek atsidarius 

sąskaitą banke, kurioje bus laikomos klientų 
lėšos, tiek sudarius draudimo sutartį. 

• MIP ir SIP teikėjams, pasibaigus 
profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo  sutarčiai | Įstaiga Lietuvos 
bankui privalės pateikti PCA draudimo 
sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės 
užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties 

teisės aktų reikalavimams patvirtinimo 
ataskaitą. 

• Jei sudaroma PCA draudimo sutartis su 
išskaita (franšize), bus privalu pateikti 

įrodančius dokumentus, kad yra 
suformuotas franšizės dydžio 
rezervas. 

• MIP ir SIP teikėjams, pasibaigus 
profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo  sutarčiai | Įstaiga Lietuvos 
bankui privalės pateikti PCA draudimo arba 
kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo 
priemonės minimalios sumos dydžio 

apskaičiavimo ataskaitą. 

• Ataskaita suformuota pagal EBA įrankį 
(angl. tool) dėl minimalios draudimo 
sumos nustatymo, kuris yra prieinamas 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-
guidelines-on-professional-indemnity-
insurance-under-psd2. 

NAUJAS NUTARIMAS | Lietuvos banko valdyba 2020 m. liepos 23 d. priėmė naują nutarimą Nr. 03-105 „dėl elektroninių pinigų 
įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos 
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo 
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Dažniausiai pasitaikantys klausimai dėl ataskaitų pildymo 

• i-APS realizuotas sprendimas finansinių ir veiklos ataskaitų 
(EM007, EM008 formų) duomenis (ataskaitos pavadinimas, 
lentelės pavadinimas, eilutės ir stulpelio pavadinimas, tikrinimo 
taisyklių pranešimai) matyti lietuvių arba anglų kalbomis. 

• Pagal nutylėjimą informacija pateikiama lietuvių kalba. Kalbos 
pakeitimas galimas tik "Ataskaitų ruošiniai", "Pateiktos 
ataskaitos" dalyse dešiniame krašte viršuje paspaudus kalbos 
nuorodą (English - kai ataskaitos ruošinio informaciją norima 
matyti anglų kalba, Lietuviškai - kai ataskaitos ruošinio 
informaciją norima matyti lietuvių kalba).  

• Peržiūrint pasirinktos ataskaitos duomenis kalbos pakeisti 
negalima, t.y. jei ataskaita buvo atidaryta viena kalba, tai reikia 
iš naujo prisijungti prie i-APS, kad jau peržiūrėtos ataskaitos 
duomenis matyti kita kalba). 

Ar galima 
ataskaitas teikti 
anglų kalba? 

• i-APS yra realizuotas sprendimas ir kiekvienos ataskaitos 
pildymo atmintinė yra prieinama visiems epaslaugos.lb.lt 

• Prisijungus prie i-APS sistemos, pasirinkus konkrečių ataskaitų 
paketą, pildymo atmintinę galima rasti skiltyje „Susiję 
dokumentai“ 

Kur galima rasti 
instrukciją dėl 
ataskaitų 
pildymo? 

Komentaras 



27 

Dažniausiai pasitaikantys klausimai dėl ataskaitų pildymo 

• Terminai turėtų galioti tiek jums, tiek jus audituojančioms 
įmonėms, t. y. auditas būtinai turi įvykti per 3 mėn. finansiniams 
metams pasibaigus – finansų įstaigų atveju; iki gegužės pradžios 
kitų įstaigų atveju. 

• EPEPĮĮ 28 str. 4 d. / MĮĮ 22 str. 4 d. Įstaiga, kuriai yra privalomas 
finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotomis finansinėmis 
ataskaitomis priežiūros institucijai turi pateikti ir finansinių 
ataskaitų audito ataskaitą, kurioje turi būti atskleista atskira 
apskaitos informacija apie elektroninių pinigų leidimo, 
mokėjimo paslaugų teikimo ir kitos vykdomos veiklos 
atskyrimo teisingumą ir pastebėjimai dėl elektroninių pinigų 
įstaigos taikomų vidaus kontrolės procedūrų, užtikrinančių šio 
įstatymo 25 / 17straipsnyje nustatytų elektroninių pinigų turėtojų 
ir mokėjimo paslaugų vartotojų, jeigu elektroninių pinigų įstaiga 
teikia mokėjimo paslaugas, nesusijusias su elektroninių pinigų 
leidimu, lėšų apsaugos reikalavimų vykdymą. 

Ką reikėtų 
sutarti su išorės 
auditoriais 

• Ketvirtinių ataskaitų duomenys galėtų būti tikslinami ataskaitų 
priėmimo periodu, t.y. maždaug per 1 mėn. po paskutinės 
ataskaitų teikimo dienos (sausio, balandžio, liepos, spalio 20 d.) 

• Metinių ataskaitų – maždaug iki birželio pradžios 

• Ataskaitų duomenis paskelbus viešai, ataskaitų tikslinimas 
įmanomas tik su sekančio ketvirčio teikiamais duomenimis 

Noriu patikslinti 
ataskaitos 
duomenis, ką 
daryti? 

Komentaras 

Audito ataskaita 

Audito ataskaita 
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Dažniausiai pasitaikantys klausimai dėl ataskaitų pildymo 

• Klientų lėšos atvaizduojamos balansinės ataskaitos 
turto dalyje priklausomai nuo to, kur ir kokia forma 
jos yra laikomos: 

• Grynaisiais (tik iki 2021-01-01), LB, kituose centriniuose 
bankuose, ES kredito įstaigose, užsienio valstybių kredito 
įstaigose, kituose elektroninių pinigų leidėjuose ar mokėjimo 
paslaugų teikėjuose, investuotos į skolos ir / ar nuosavybės 
vertybinius popierius. 

• ! Lėšos užsienio valstybių kredito įstaigose, kituose 
elektroninių pinigų leidėjuose ar mokėjimo paslaugų 
teikėjuose – nėra tinkamai apsaugotos. 

Kur turte 
atvaizduoti 
klientų lėšas 

• Įsipareigojimų dalyje klientų lėšos parodomos 
išskaidant jas pagal klientus, t.y. fizinius ir/ar juridinius 
asmenis 

Kur 
įsipareigojimuose 
atvaizduoti klientų 
lėšas 

Komentaras 
  Straipsniai Eurais Užsienio valiuta Iš viso 

    1 2 3 

1 1. GRYNIEJI PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (įskaitant pinigus kelyje) 0 0 0 

2 

1.1. Grynieji pinigai, susiję su elektroniniais pinigais ir (arba) mokėjimo 

paslaugomis     0 

4 2. LĖŠOS LIETUVOS BANKE 0 0 0 

5 2.1. Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų     0 

7 3. LĖŠOS KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ CENTRINIUOSE BANKUOSE 0 0 0 

8 3.1. Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų     0 

10 4. LĖŠOS KREDITO ĮSTAIGOSE 0 0 0 

11 4.1. Lietuvos Respublikos, ES ir EEE valstybių narių kredito įstaigose 0 0 0 

12 4.1.1. Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų 0 0 0 

13 4.1.1.1. Iki pareikalavimo     0 

14 4.1.1.2. Indėliai     0 

16 4.2. Užsienio valstybių kredito įstaigose 0 0 0 

17 4.2.1. Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų     0 

19 

5. LĖŠOS KITŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ LEIDĖJŲ IR (ARBA) MOKĖJIMO 

PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ĮSTAIGOSE 0 0 0 

20 5.1. Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų     0 

22 6. INVESTICIJOS Į SKOLOS VERTYBINIUS POPIERIUS 0 0 0 

23 

6.1. Skolos vertybiniai popieriai, atitinkantys saugaus, likvidaus ir mažos 

rizikos turto požymius 0 0 0 

24 

6.1.1. Investuotos elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų 

vartotojų lėšos į skolos vertybinius popierius     0 

34 8. INVESTICIJOS Į NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS 0 0 0 

35 

8.1. Kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio tik į saugų, likvidų ir 

mažos rizikos turtą, vertybiniai popieriai 0 0 0 

36 

8.1.1. Investuotos elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų 

vartotojų lėšos į kolektyvinio investavimo subjekto vertybinius popierius      0 

48 1. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 0 0 0 

54 

1.4. Įsipareigojimai vartotojams už elektroninius pinigus ir (arba) mokėjimo 

paslaugas 0 0 0 

55 1.4.1. Juridiniams asmenims     0 

56 1.4.2. Fiziniams asmenims     0 
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Dažniausiai pasitaikantys klausimai dėl ataskaitų pildymo 

• Neapmokėtų el.pinigų vidurkis - nurodomas elektroninių pinigų 
įstaigos finansinių įsipareigojimų, susijusių su kiekvienos dienos 
pabaigoje per ankstesnius 6 mėnesius leistais elektroniniais pinigais, 
bendros sumos vidurkis, apskaičiuotas pirmą kiekvieno mėnesio 
dieną ir taikomas tą mėnesį. Jei vidurkis skaičiuojamas pvz., 09 30 
datai, tai jo apskaičiavimui imama duomenys už kovo -rugpjūčio 
mėn. ir taikomas visam rugsėjo mėnesiui. 

• Mokėjimo operacijų suma - Nurodoma atliktų mokėjimo operacijų 
bendra suma per pastaruosius 12 mėn. Mokėjimo operacija - lėšų 
įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas. 

• Inicijuotos mokėjimo operacijos - nurodomas įstaigos, 
teikiančios MIP, inicijuotų mokėjimų skaičius vnt. per pastaruosius 
12 mėnesių. 

• Prieiga prie sąskaitų - nurodomas įstaigos, teikiančios SIP, 
mokėjimo sąskaitų, prie kurių buvo jungtasi per pastaruosius 12 
mėnesių, skaičius vnt. 

• Saugotina suma - nurodoma  klientų lėšų suma,  gauta ir turima 

praėjusios darbo dienos pabaigoje ir elektroninių pinigų įstaigos 
atveju - papildomai nurodomos gautinos lėšos, kai klientams buvo 
išleisti elektroniniai pinigai, o lėšos bus gautos penktą darbo dieną 
ar vėliau. 

Kaip nustatyti 
saugotiną sumą, 
apskaičiuoti 
neapmokėtų 
el.pinigų vidurkį 
ir pan. 

• Užpildžius Paslaugų pobūdžio laukelį (tik Metinėj ataskaitoj), 
turėsime informaciją ir tokioms įstaigoms raportavimas bus metinis 

Deklaravimas, kad 
teikiamos tik MIP 
ar SIP, ar kt. 
paslaugos 

Komentaras 

  Veiklos rodikliai Iš viso 

    1 

1 

1. Neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis (kaip apibrėžta EPEPĮĮ 2 

straipsnio 12 punkte)*   

2 

2. Bendra per pastaruosius 12 mėnesių atliktų mokėjimo operacijų 

(įskaitant atliktas per įstaigos tarpininkus) suma**   

3 

3. Įstaigos inicijuotų per pastaruosius 12 mėnesių mokėjimo operacijų 

skaičius***   

4 

4. Mokėjimo sąskaitų, prie kurių prieigą per pastaruosius 12 mėnesių 

turėjo įstaiga, skaičius****   

5 Gautų lėšų apsauga   

6 

5. Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų, 

kurios turi būti apsaugotos suma***** 
? 

7 Paslaugų pobūdis   

8 

6. Įstaiga teikia tik mokėjimo iniciavimo ir (arba) sąskaitos informacijos 

paslaugas ir (arba) verčiasi tik mokesčių už komunalines ar kitas 

reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio poreikiams tenkinti, 

surinkimu, baudų ir (arba) kitų rinkliavų valstybės institucijoms surinkimu, 

socialinių išmokų išmokėjimu   

* - Pildoma tik, kai turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją  

 ** - Pildoma, jei teikiamos Mokėjimų įstatymo 5 str. 1-6 punktuose nurodytos 
mokėjimo paslaugos  

 *** - Pildoma, jei teikia mokėjimų iniciavimo paslaugą  

 **** - Pildoma, jei teikia sąskaitos informacijos paslaugą  

 ***** - Pildoma, jei teikiamos Mokėjimų įstatymo 5 str. 1-6 punktuose nurodytos 
mokėjimo paslaugos 
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Dažniausiai pasitaikantys klausimai dėl ataskaitų pildymo 

• Einamųjų metų pelnas traukimas į ataskaitą tik gavus LB 
leidimą, nuostoliai įtraukiami visada. 

• Pasikeitus įstatiniam kapitalui prašome prie ataskaitų prisegti 
įrodantį dokumentą, kad įstatų pakeitimai buvo įregistruoti bei 
banko sąskaitos išrašą, įrodantį, kad įstatinis kapitalas 
apmokėtas. 

• Suformavus atsargos kapitalą prašome prie ataskaitų prisegti 
įrodantį dokumentą – akcininkų sprendimą, kuriuo nuspręsta 

minėtą kapitalą formuoti bei banko sąskaitos išrašą, įrodantį, kad 
įstatinis kapitalas apmokėtas. 

Ar galima 
einamųjų metų 
pelną traukti į 
nuosavo 
kapitalo 
ataskaitą 
 
Ataskaitiniu 
laikotarpiu 
keitėsi įstatinis 
kapitalas / 
rezervai 

• Iš 1 lygio kapitalo reikia atimti supirktas savas akcijas, 
atidėtųjų mokesčių turtą, investicijas į finansų ir ne finansų 
įstaigas, nematerialų turtą.  

• Subordinuotos paskolos rodomos 2 lygio kapitale, jos 
parodomos amortizuota verte, negali viršyti 1/3 1 lygio kapitalo 

Ką reiktų atimti iš 
nuosavo kapitalo 
 
Kur parodyti 
subordinuotą 
paskolą 

Komentaras 
1. 

ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS (MOKĖJIMO 
ĮSTAIGOS) NUOSAVAS KAPITALAS 

  

1.1. 1 LYGIO KAPITALAS (T1)   

1.1.1. BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)   

1.1.1.1. Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus   

1.1.1.1.1. Apmokėtos kapitalo priemonės Įstatinis kapitalas be priveligijuotųjų akcijų 

1.1.1.1.2. Akcijų priedai Kapitalo rezervas be priveligijuotųjų akcijų 

1.1.1.1.3. (-) Nuosavos CET1 priemonės Supirktos nuosavos akcijos 

1.1.1.1.4. 
(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas 
CET1 priemones 

Sudarytos sutartys suprkti nuosavas akcijas 

1.1.1.2. Nepaskirstytasis pelnas    

1.1.1.2.1. Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas 
Praėjusių metų pelnas arba nuostoliai, visi 
numatomi mokesčiai arba dividendai buvo 
atskaityti iš to pelno sumos. 

1.1.1.2.2. Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai 

Audituotas, bet dar VAS nepatvirtintas ir su 
priežiūros institucijos leidimu, visi numatomi 
mokesčiai arba dividendai buvo atskaityti iš to 
pelno sumos 

1.1.1.3. 
Kiti rezervai (kuriuos įstaiga gali panaudoti nuostoliams 
padengti) 

Atsargos kapitalas, privalomasis rezervas ir 
kiti rezervai iš pelno, kurie skirti nuostoliams 
dengti 

1.1.1.4. (-) Prestižas Atimama 

1.1.1.5. (-) Kitas nematerialusis turtas Atimama 

1.1.1.6. 
(-) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo 
pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus 
susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus 

Atimama atidėtųjų mokesčių turto suma, 
susidariusi dėl mokestinio laikotarpio nuostolių 
perkėlimo. 

1.1.1.9. 
(-) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų 

sektoriaus įmonėse 

Atimama visų investicijų, viršijančių 15 proc. 
įstaigos kapitalo, suma, t.y. sudėti visas į ne 
finansų sektorių ir perviršį atimti; SVARBU: 1. 
apskaičiuojame CET I kapitalą be investicijų; 
2. Apskaičiuojame15 proc. įstaigos CET 1 

kapitalo dydį. 3. Sudedame visas investicijas 
(tiek į finansų, tiek į nefinansų sektorius), 
apskaičiuojame proporcijas.  4. Proporcingai 
atimame atitinkamose eilutėse investicijų 
perviršį.   

1.1.1.10. 
(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė neturi 

reikšmingų investicijų, CET1 priemonės 

Visos tokios investicijos sudedamos ir kas  
viršija 10 proc. įstaigos kapitalo (po 
atskaitymų) atskaitoma 

1.1.1.12. 
(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė turi reikšmingų 
investicijų, CET1 priemonės 

Reikšmingos investicijos atimamos visuomet: 

1) >10 proc. subjekto kapitalo, 
2) susijusi glaudžiais ryšiais su subjektu; 
3) nekonsoliduojamas priežiūriniu tikslu, 
tačiau konsoliduojamas finansinėje 
atskaitomybėje. 
Visos tokios investicijos sudedamo ir kas 
daugiau 15 proc. įstaigos kapitalo (po 
atskaitymų) atskaitoma. 
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Dažniausiai pasitaikantys klausimai dėl ataskaitų pildymo 

• Veiklos ataskaitos pildomos metams pasibaigus, 
teikiant metinį akcininkų patvirtintą finansinių ataskaitų 
rinkinį 

• Veiklos ataskaitas sudaro keturios formos: suteiktų 
paskolų, darbuotojų skaičiaus, skundų, klientų lėšų, 
laikomų atskirose sąskaitose ataskaitos 

• Veiklos ataskaitų neteikia:  

• tik MIP, SIP paslaugų teikėjai; 

• įstaigos, kurios verčiasi tik mokesčių už komunalines ar 
kitas reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio 
poreikiams tenkinti, surinkimo, baudų ir (arba) kitų 
rinkliavų valstybės institucijoms surinkimo, socialinių 
išmokų išmokėjimo veikla 

 

Kada reikia 
pildyti veiklos 
ataskaitas 

Komentaras 
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Dažniausiai pasitaikantys klausimai dėl ataskaitų pildymo 

• Paslaugų ataskaita pildoma 
pradėjus teikti naują paslaugą 
/ar atsisakius paslaugos per 1 
mėn. nuo paslaugos teikimo 
pradžios. 

• Neteikia: tik MIP, SIP 
paslaugų teikėjai; įstaigos, 
kurios verčiasi tik mokesčių už 
komunalines ar kitas reguliariai 
teikiamas paslaugas, skirtas 

namų ūkio poreikiams tenkinti, 
surinkimo, baudų ir (arba) kitų 
rinkliavų valstybės 
institucijoms surinkimo, 
socialinių išmokų išmokėjimo 
veikla 

• Sąskaitos uždarymo 
ataskaita pildoma, kai kredito 

įstaiga, jums uždaro sąskaitą, 
kurioje jūs laikote savo klientų 
lėšas.  

• ! Informuoti nereikia, jei jūs 

patys nutraukiate dalykinius 
santykius su savo klientais ir 
jiems uždarote mokėjimo 
sąskaitas 

Kada reikia 
pildyti 
paslaugų 
ataskaitą 

Komentaras 

Kada 
reikia 
pildyti 
sąskaitos 
uždarymo 
ataskaitą 

Mokėjimo paslaugos rūšies 

pavadinimas 
Paslaugos rūšies aprašymas 

Sąsaja su 
Lietuvos 

Respublikos 

mokėjimų 

įstatymo 5 

straipsnyje 

nurodyta 

konkrečia 

mokėjimo 

paslauga, 

kuriai priskirta 

aprašyta 

mokėjimo 

paslauga 

(pažymėti 

tinkamą) 

Paaiškinimas, kaip 

nustatyta, kad 

veikla priskirtina 3 

dalyje nurodytai 

mokėjimo 

paslaugai 

Ar teikta mokėjimo paslauga yra susijusi 

su elektroninių pinigų leidimu? (pildoma 

tik tada, kai yra gauta elektroninių pinigų 

įstaigos licencija) 

Paslaugos vykdymo aprašymas, nurodant: (kai teikta tik mokėjimo inicijavimo paslauga arba tik sąskaitos informacijos 

paslauga, lėšų srautų diagrama ir atsiskaitymo tvarka neteikiama) 

Ar teikiant 

paslaugą 

įgyjama teisė į 

paslaugų 

vartotojų 

lėšas? 

Paslauga 

pradėta teikti 

nuo: 

(nurodomi 

metai, mėnuo 

ir diena) 

visas susijusias šalis apdorojimo trukmę 

pateikiant lėšų srautų diagramą 

(prisegamas Word arba PDF 

dokumentas) 

atsiskaitymo tvarką 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nurodomas 

trumpas mokėjimo 

paslaugos rūšies 

pavadinimas, kurį 

įstaiga vartoja pvz.,  

komunikacijoje su 

klientais, 

pristatydamas 

jiems konkrečią 

paslaugą , ar 

sudarydamas 

sutartis su jais 

(pvz., įmokų 

surinkimas, vietiniai 

pervedimai, 

tarptautiniai 

pervedimai ir pan.).  

Aprašoma ši konkreti 

mokėjimo paslaugos rūšis, be 

kitą ko, nurodant pagrindinius 

jos požymius, tikslinę klientų 

grupę, valstybes, kuriose 

teikta paslauga ir pan. 

Aprašymas turėtų atitikti 

klientams skirtą  informaciją 

apie šią paslaugą.  

Pažymim

a konkreti 

mokėjimo 

paslauga 

Aprašoma 

argumentuoj

ant, kodėl 

konkreti 

mokėjimo 

paslaugos 

rūšis 

priskirta MĮ 

nurodytai 

mokėjimo 

paslaugai 

(remiantis 

praktikoje 

vykdoma 

mokėjimo 

veikla) 

Elektroninių pinigų įstaigos 

teikiamos mokėjimo 

paslaugos laikomos su 

elektroninių pinigų leidimu 

susijusiomis, jeigu jos 

atitinka bent vieną iš šių 

sąlygų:  

1. mokėjimo operacijos 

atliekamos elektroniniais 

pinigais tarp elektroninių 

pinigų įstaigos elektroninių 

pinigų turėtojų;  

2. teikiant šias paslaugas 

per vieną ir tą pačią 

mokėjimo operaciją 

išleidžiami ar išperkami 

elektroniniai pinigai 

 

Nurodomi visi 

partneriai 

(bankai, 

mokėjimo 

sistemos, kitos 

finansų 

įstaigos), 

dalyvaujantys 

paslaugos 

teikime. Jei 

partnerių yra 

daug, ar jie 

keičiasi, 

nurodykite 

pagrindinius 

top5. 

Nurodoma šios 

konkrečios 

mokėjimo 

paslaugos 

rūšies 

apdorojimo 

trukmė, 

nustatyta 

sutartyse su 

klientais, 

partneriais ar 

kituose 

dokumentuose. 

Prisegamas Word arba 

PDF dokumentas, 

kuriame atvaizduojama, 

kaip keliauja mokėtojo 

lėšų srautai vykdant 

konkrečią paslaugos rūšį: 

nuo mokėjimo 

iniciatoriaus iki galutinio 

gavėjo. 

Nurodoma mokėjimo 

paslaugos rūšies 

atsiskaitymo tvarka: 1. 

lėšų gavimo metu – nuo 

lėšų gavimo momento iki 

jų užskaitymo į kliento 

sąskaitą/lėšų pervedimo 

atveju – nuo mokėjimo 

nurodymo gavimo iki lėšų 

pervedimo kitam 

mokėjimo paslaugų 

teikėjui. 

Pažymim

as 

tinkamas 

variantas 

Nurodom

a data 

Kredito įstaigos pavadinimas Valstybė Sąskaitos tipas Sąskaitos numeris Priežastis Sąskaitos valiuta Sąskaitos uždarymo / apribojimo data 
Sąskaitos uždarymo / apribojimo priežasčių 

aprašymas 

Sąskaitos uždarymas/apribojimas darys 

reikšmingą įtaką veiklos 

vykdymui/tęstinumui 

Jei į 9 stulpelio klausimą atsakyta Taip, 

pateikiamas tolesnių veiksmų aprašymas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nurodomas kredito 

įstaigos pavadinimas 

Pasirenkam

as 

valstybės 

kodas iš 

sąrašo 

Nurodomas 

sąskaitos 

tipas, 

pasirenkant 

iš sąrašo 

Nurodomas sąskaitos numeris 

Nurodoma 

priežastis, 

pasirenkant iš 

sąrašo 

Pasirenkamas 

valiutos kodas 

iš sąrašo 

Nurodoma sąskaitos 

uždarymo / apribojimo data 

Aprašoma sąskaitų uždarymo 

priežastis, kurią mokėjimo įstaigai 

ar elektroninių pinigų įstaigai 

pateikė kredito įstaiga. 

Pasirenkama tinkama reikšmė iš 

sąrašo 

Aprašoma trumpai priežastys, jei 

sąskaitų uždarymas turės 

reikšmingos įtakos veiklos 

vykdymui. 



Ačiū! 


