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Lietuvoje įvedant eurą, žengtas pirmas 
žingsnis efektyvių atsiskaitymų link. Euro 
banknotais ir monetomis, išvengdami va-
liutos keitimo paslaugų, galime atsiskaityti 
19-oje euro zonos valstybių. Kitas Lietuvos 
žingsnis – elektroninių mokėjimų standar-
tizavimas prisijungiant prie bendros mo-
kėjimų eurais erdvės SEPA (angl. Single 
Euro Payments Area). SEPA – tai iniciatyva 
atsiskaitymams eurais naudoti vienodais 
mokėjimų formatais ir taisyklėmis pasižy-
minčias elektronines mokėjimo paslaugas: 
kredito pervedimus (mokėjimo pavedimus) 
ir tiesioginį debetą.

SEPA iš esmės keičia elektroninių mo-
kėjimų rinką Europos Sąjungoje ir atve-
ria naujų galimybių mokėjimo paslaugų 
vartotojams. Mokėjimų eurais nebereikės 
skirstyti į vietinius ir tarptautinius, nes 
mokėjimų formatai ir apdorojimo taisyklės 
taps vienodos. Tai leis įmonėms atsisakyti 
perteklinių vidaus procesų, padidinti mo-
kėjimų automatizavimo lygį, praplėsti pas-
laugų geografiją, taip pat sudarys sąlygas 
pasireikšti konkurencijai tarp mokėjimo 
paslaugų teikėjų ne tik nacionaliniu, bet ir 
tarptautiniu lygiu.

Pagrindiniai SEPA reikalavimai yra 
apibrėžti Europos Sąjungos reglamente 
Nr. 260/2012 (toliau – SEPA reglamentas). 
Konkrečius techninius formatus ir veiklos 

taisykles – schemas – parengė Europos mo-
kėjimų taryba, Europos bankams atstovau-
janti institucija. Svarbu atkreipti dėmesį į 
tai, kad nustatyti reikalavimai tiesiogiai pa-
veiks įmonių vidaus procesus, pavyzdžiui, 
apskaitos programos turės būti suderintos 
su naujomis techninėmis internetinės ban-
kininkystės sąsajomis, o dėl pasikeitusių 
reikalavimų informacijai, naudojamai mo-
kėjimams inicijuoti, pasikeis lėšų įskaitymo 
apdorojimas. Pakeitimų iš esmės išvengs tik 
tos įmonės, kurios mokėjimus atlieka ranki-
niu būdu per internetinę bankininkystę.

Nuo 2016 m. bankai ir kiti mokėjimo 
paslaugų teikėjai Lietuvoje nebegalės iš 
klientų priimti mokėjimo nurodymų, nea-
titinkančių SEPA reglamento reikalavimų. 
Todėl svarbu per 2015 m. tinkamai pasi-
rengti mokėjimų pokyčiams. Pavėlavusios 
tai padaryti įmonės rizikuoja nuo 2016 m. 
pradžios sutrikdyti savo mokėjimų inicijavi-
mo ir įskaitymo procesus. Kitų šalių patirtis 
rodo, kad pokyčiams dėl SEPA reikalavimų 
įgyvendinti įmonei paprastai reikia ne ma-
žiau nei 6 mėnesių. Gyventojams papildo-
mai rengtis nereikės, bet jie turi būti infor-
muoti apie mokėjimų naujoves.

Lietuvoje veikiantys mokėjimo paslaugų 
teikėjai ne vėliau nei nuo 2016 m. sausio 
1 d. siūlys SEPA kredito pervedimų paslau-
gą ir elektroninės sąskaitos pateikimo pa-

SEPA erdvę sudaro 34 valstybės: 
visos Europos Sąjungos šalys, Norve-
gija, Islandija, Lichtenšteinas, taip pat 
Monako Kunigaikštystė, Šveicarija ir 
San Marinas, nors pastarosiose trijo-
se valstybėse SEPA reglamentas nėra 
teisiškai privalomas. Euro zonos ša-
lys turėjo pirmosios įgyvendinti SEPA 
reglamento reikalavimus iki 2014 m. 
rugpjūčio 1 d. Dalyje euro zonos vals-
tybių liko tam tikrų nišinių paslaugų 
ar laikinų išimčių dėl SEPA reikalavi-
mų, ir jos bus panaikintos iki 2016 m. 
vasario 1 d. Lietuvai yra suteikta 
papildomo laiko: po įstojimo į euro 
zoną SEPA reikalavimai turi būti įgy-
vendinti per metus, t. y. iki 2016 m. 
sausio 1 d. Ne euro zonos valstybėse 
jie turi būti įgyvendinti ne vėliau kaip 
iki 2016 m. spalio 31 d. 

slaugą kaip alternatyvą tiesioginio debeto 
operacijoms. Didžiausi bankai taip pat užti-
krins, kad mokėtojai už prekes ir paslaugas 
galėtų sumokėti SEPA tiesioginiu debetu 
per savo mokėjimo sąskaitas. 
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Kredito pervedimai - tai mokėjimo paslau-
ga, kai mokėtojo nurodymu lėšos iš mokėtojo 
mokėjimo sąskaitos yra pervedamos į gavėjo 
sąskaitą. Ši paslauga, kitaip dar vadinama pi-
nigų pervedimais ar mokėjimo pavedimais, yra 
dažniausiai įmonių ir gyventojų naudojama 
elektroninių mokėjimų paslauga Lietuvoje. 
2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedus eurą, pi-
nigų pervedimų eurais į Europos ekonominės 
erdvės šalis kaina sumažėjo iki vietinių perve-
dimų kainos lygio, tačiau skirtumų tarp mokė-
jimų liko. Šiuos skirtumus dar labiau sumažins 
perėjimas prie SEPA kredito pervedimų, kai 
bus suvienodintos mokėjimo nurodymo for-
mos ir mokėjimų vykdymas. Laiku ir sėkmingai 
atlikti pasirengimo SEPA kredito pervedimams 
darbai leis įmonėms supaprastinti vietinių ir 
tarptautinių mokėjimų administravimą, auto-
matizuoti ir standartizuoti vidaus mokėjimų 
procesus, sumažinti informacinių sistemų 
palaikymo sąnaudas ir pasinaudoti kitomis 
pridėtinę vertę suteikiančiomis paslaugomis 
(pvz., elektroniniu sąskaitų pateikimu ir apmo-
kėjimu). Pasirengimo darbus reikia pradėti jau 
dabar, t. y. reikia įvertinti būsimus mokėjimo 
formų ir techninių sąsajų su mokėjimo paslau-
gų teikėjais pokyčius ir pritaikyti įmonėje nau-
dojamus mokėjimų inicijavimo, apdorojimo 
procesus, apskaitos sistemas.

SEPA kredito pervedimai nuo vietinių kre-
dito pervedimų Lietuvoje skirsis pateikiamos 
ir gaunamos informacijos apimtimi ir taisyklė-

mis. Sutrumpės gavėjo ir mokėtojo pava-
dinimų, mokėjimo paskirties laukai, tačiau 
atsiras galimybė naudoti daugiau skirtingų 
mokėtojo, gavėjo bei mokėjimo paskirties 
identifikatorių. Mokėtojui ar gavėjui identifi-
kuoti galės būti naudojamas PVM kodas, so-
cialinio draudimo kodas ir kita, o papildomai 
mokėjimo paskirčiai perduoti bus skirti nau-
ji informacijos pateikimo laukai – mokėjimo 
tipo ir mokėjimo unikalios nuorodos. Svarbu 

atkreipti dėmesį į tai, kad teikiantis mokėji-
mo nurodymą mokėtojas šiuo metu gali nu-
rodyti tiek įmokos kodą, tiek laisvos formos 
mokėjimo paskirtį, o teikiant SEPA kredito 
pervedimą, prireikus pateikti ir įmokos kodą, 
ir laisva forma nurodomą mokėjimo paskirtį, 
gavėjas turės susitarti su mokėtoju, kaip visą 
šią informaciją pateikti viename lauke. Mo-
kėjimo paslaugų teikėjas šios informacijos 
netikrins.

Dėl SEPA reikalavimų mokėjimo sąskaitų 
numeriai Lietuvoje nepakis, nes bankai jau 
nuo 2004 m. sąskaitos numerius pateikia 
IBAN (tarptautinio banko sąskaitos numerio) 
formatu. Nuo 2016 m. vasario 1 d. mokė-
tojai neprivalės nurodyti gavėjo mokėjimo 
paslaugų teikėjo BIC kodo atliekant tarptau-
tinius SEPA kredito pervedimus, atliekant 
vietinius mokėjimus jis nenaudojamas ir 
šiandien. Nuo 2016 m. bus palikta galimybė 
atliekant kredito pervedimus tarp Lietuvoje 
registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų sąs-
kaitų naudoti lietuvišką abėcėlę.

Nuo 2015 m. vidurio bankai suteiks ga-
limybę savo klientams pateikti vietinius pi-
nigų pervedimus naujuoju ISO 20022 XML 
formatu, o visi pokyčiai įsigalios ir naujų ga-
limybių atsiras nuo 2016 m. sausio 1 d.

Lietuvos bankas su SEPA projektą įgy-
vendinančiais komerciniais bankais siūlo 
7 žingsnius, kaip įmonėms ir viešajam 
sektoriui sėkmingai pasirengti vykdyti 
kredito pervedimus pagal SEPA reikalavi-
mus. Jie nurodomi šio leidinio pabaigoje.

Skirtumai tarp vietinių ir SEPA kredito pervedimų

Vietiniai kredito pervedimai eurais SEPA kredito pervedimai

Mokėtojo (pradinio mokėtojo) ir gavėjo (galutinio 
gavėjo) pavadinimas – skirta 200 simbolių.

Mokėtojo (pradinio mokėtojo) ir gavėjo (galutinio gavėjo) pavadinimas – 
skirta 70 simbolių.

Mokėjimo paskirtis – skirta 300 simbolių. Mokėjimo paskirtis – skirta 140 simbolių. Mokėjimo paskirtis gali būti 
nurodoma laisvu tekstu arba struktūrizuota.

Mokėtojui (pradiniam mokėtojui) ir gavėjui
(galutiniam gavėjui) identifikuoti naudojami:
juridinio / fizinio asmens kodai;
siuntėjo / gavėjo kodai gavėjo /siuntėjo 
informacinėje sistemoje.

Mokėtojui (pradiniam mokėtojui) ir gavėjui (galutiniam gavėjui) identifi-
kuoti gali būti naudojami įvairūs identifikatoriai (PVM kodas, socialinio 
draudimo kodas ir kt.), įskaitant ir siuntėjo (gavėjo) suteiktus kodus. 
Gali būti pateiktas tik vienas identifikatorius.

Įmokos kodas – skirta 16 simbolių. Įmokos kodas turi būti nurodomas struktūrizuotos mokėjimo paskirties 
lauke, skirta 35 simboliai.

Mokėjimo dokumento numeris – skirta 10 simbolių. Atsižvelgiant į mokėto-
jo poreikį, dokumento 
numeris gali būti nau-
dojamas keliems tiks-
lams: naudoti ir žinoti 
tik pačiam mokėtojui 
be poreikio perduoti jo 
gavėjui arba privalomai 
perduoti gavėjui. Pri-
klausomai nuo porei-
kio, mokėtojas turi nu-
spręsti, kuriame SEPA 
pervedimo lauke tokią 
informaciją pateikti.

Mokėjimo numeris (angl. Instruction Identi-
fication) – skirta 35 simboliai, naudojamas 
unikaliam išlaidų operacijos identifikavimui 
mokėtojo pusėje, gavėjui šis numeris nesiun-
čiamas. Mokėtojas užpildęs gali naudoti šią 
reikšmę tik savo reikmėms.

Mokėjimo unikali nuoroda (angl. End-to-End 
Identification) – skirta 35 simboliai, perduo-
dama nepakitusi gavėjui, jei mokėtojas ją už-
pildė. Numeris naudojamas apmokėjimo tiks-
lui identifikuoti (pvz., jei už paslaugą ar prekę 
mokama trimis pervedimais, visų trijų perve-
dimų nuorodos numeris turi būti vienodas).

Galimybės nurodyti mokėjimo tipo informaciją nėra. Mokėjimo tipas (angl. Purpose) nurodo mokėtojo pagrindinę mokėjimo 
priežastį ar paskirtį gavėjui: pvz., mašinos draudimo įmoka, telefonijos / TV 
paslaugų apmokėjimas, mokėjimas už transporto paslaugas, mokėjimas už 
degalus ir pan. Baigtinis tipo reikšmių sąrašas pateiktas ISO standarte.
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Kliento
ir banko
sąsajos
pagal naują 
ISO 20022 
XML
standartą

Didelį kiekį mokėjimų inicijuojančios 
ir (arba) gaunančios įmonės, pateikdamos 
mokėjimus savo bankui ir gaudamos sąs-
kaitos išrašą, paprastai naudoja duomenų 
apsikeitimą bylomis, kitaip dar vadinamą 
duomenų importą / eksportą tarp savo 
apskaitos programos ir internetinės ban-
kininkystės sistemos. Šiuo metu Lietuvoje 
duomenų apsikeitimui bylomis naudo-
jamas tekstinės bylos pagrindu sukurtas 
duomenų apsikeitimo formatas – LITAS-
ESIS. SEPA reglamentas nustato, kad įmo-
nės, išskyrus labai mažas įmones, kai siųs 
ar gaus mokėjimo nurodymus, sugrupuo-
tus bylomis, kitaip tariant naudos duome-
nų importą / eksportą tarp savo apskaitos 
ir internetinės bankininkystės sistemų, 
turės naudoti ISO 20022 XML formato 
pranešimus. LITAS-ESIS formatas negali 
būti pritaikytas SEPA reikalavimams, todėl 
nuo kitų metų jis turės būti pakeistas. ISO 
20022 XML formatas turi būti naudojamas 
SEPA kredito pervedimams bei sąskaitos 
išrašo gavimui. Laiku nepasirengusios 
įmonės nuo 2016 m. sausio 1 d. rizikuos 
sutrikdyti savo mokėjimų vykdymą ir in-
formacijos apdorojimą.

Siekiant optimaliai išnaudoti ISO 20022 
XML formato diegimą, ISO 20022 XML for-
matas bus pritaikytas ne tik SEPA kredito 
pervedimams, bet ir kredito pervedimams 

eurais į ne euro zonos ES valstybes, kai 
jose veikiantys mokėjimo paslaugų tei-
kėjai nėra pasiekiami SEPA kredito per-
vedimams, kredito pervedimams eurais 
į ne Europos ekonominės erdvės šalis ir 
kredito pervedimams užsienio valiuta. ISO 
20022 XML formato diegimas sudaro di-
desnes galimybes automatizuoti informa-
cijos pateikimą ir apdorojimą sistemose, 
taip efektyvinant įmonės veiklą ir taupant 
laiką. Naudojant naujus ir papildomus ISO 
20022 XML formato pranešimų tipus, įmo-
nės gali pritaikyti tai papildomiems savo 
veiklos poreikiams patenkinti, pavyzdžiui, 
atskirais pranešimais įmonė galės būti in-
formuojama apie mokėjimų būkles, lėšų 
likutį realiu laiku, lėšų įskaitymo ir (ar) nu-
rašymo operacijas sąskaitoje realiu laiku. 
Šių pranešimų naudojimas nėra privalo-
mas, todėl dėl konkrečių pranešimų įdie-
gimo įmonė turėtų kreiptis į savo mokėji-
mo paslaugų teikėją.

Mokėjimo paslaugų teikėjai planuoja 
palaipsniui pradėti įmonių migraciją iš 
LITAS-ESIS į ISO 20022 XML formatą nuo 
2015 m. vidurio įmonėms, kurios jau bus 
pasiruošusios šiems pokyčiams. Pereina-
muoju migracijos laikotarpiu bus palaiko-
mi abu formatai. Nuo 2016 m. sausio 1 d. 
bus galima naudoti tik ISO 20022 XML 
duomenų perdavimo formatą. Svarbu at-

Mokėjimams naudojami LITAS-ESIS 
pranešimai turės būti pakeisti ir atitikti 
ISO 20022 XML formato reikalavimus, 
todėl pasikeis lėšų įskaitymo informa-
cijos apdorojimas.

kreipti dėmesį, kad pereinamuoju laiko-
tarpiu dėl skirtingų informacijos laukų ir 
jų ilgių LITAS-ESIS ir ISO 20022 XML stan-
darto formatuose galimas pateiktos infor-
macijos bylose apie atliktus mokėjimus 
sutrumpinimas arba praradimas.
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Nuo 2016 m. sausio 1 d. rinkoje nebebus 
teikiama dabar Lietuvoje veikianti tiesioginio 
debeto paslauga, nes ji neatitinka SEPA reika-
lavimų. Mokėjimo paslaugų teikėjai Lietuvos 
įmonėms pasiūlys alternatyvų sprendimą 
patogiam lėšų iš mokėtojų surinkimui – naują 
elektroninių sąskaitų pateikimo paslaugą. 

Elektroninė sąskaita (toliau e. sąskaita) – tai 
elektroninė sąskaita faktūra, sukuriama, siun-
čiama, registruojama ir saugoma elektroninė-
je aplinkoje. Lėšų gavėjai (paprastai įmonės), 
sutarę su mokėjimo paslaugų teikėjais, galės 
e. sąskaitas pateikti savo klientams ir verslo 
partneriams internetinėje bankininkystėje, 
o šie savo ruožtu galės apmokėti e. sąskaitą 
vienu mygtuko paspaudimu arba pasirinkti 
automatinį apmokėjimą. Įmonėms e. sąskai-
tos apmokėjimo paslauga leis pakeisti iki šiol 
naudojamą tiesioginio debeto paslaugą ir 
supaprastinti vidaus procesus, konsoliduoti 
surenkamas lėšas, o mokėtojams – gauti ir 
apmokėti sąskaitas patogiai, naudojantis in-
ternetine bankininkyste.

Įmonės turi kreiptis į mokėjimo paslau-
gų teikėjus ir aptarti e. sąskaitos pateikimo 
paslaugą. Lėšų gavėjai galės pasirinkti, ar e. 
sąskaitas savo mokėtojams teikti bendra-
darbiaujant su vienu, ar su keliais mokėjimo 
paslaugų teikėjais, nes bankai, kurie siūlys 
e. sąskaitos apmokėjimo paslaugą, naudos 
vienodą duomenų perdavimo standartą. Vie-

nodas standartas leis įmonėms surinkti lėšas 
iš visų savo mokėtojų į įmonės pasirinktą 
sąskaitą, nepriklausomai nuo mokėtojų mo-
kėjimo paslaugų teikėjų. Įmonėms gali reikėti 
pakeisti mokėjimų apdorojimo procesus ir at-
naujinti sistemas, nes lėšos į įmonių sąskaitas 
bus įskaitomos atskirais kredito pervedimais, 
o mokėjimų informacija pateikiama sąskaitos 
išraše.

Užsisakyti e. sąskaitą mokėtojai galės 
kreipdamiesi tiesiai į lėšų gavėją (įmonę) arba 
naudodamiesi savo internetine bankininkys-
te, taip pat savo mokėjimo paslaugų teikėjo 
padalinyje. Visos e. sąskaitos mokėtojams 
bus pateikiamos patogiai internetinėje ban-
kininkystėje, tad jiems nebereikės ieškoti 
sąskaitų savo pašto dėžutėse ar papildomai 
jungtis dėl sąskaitų prie skirtingų paslaugų 
teikėjų savitarnos svetainių internete. Be to, 
mokėjimo paslaugų teikėjai mokėtojus galės 
papildomai informuoti apie gautas e. sąskai-
tas trumpąja žinute, elektroniniu paštu ar ki-
tais kanalais. 

Mokėtojai galės patogiai valdyti e. sąs-
kaitų apmokėjimą: nuspręsti, ar apmokėti e. 
sąskaitas kaskart atliekant mokėjimą, ar rink-
tis automatinį apmokėjimą naudojant SEPA 
kredito pervedimus. Pasirinkus automatinį e. 
sąskaitos apmokėjimą bus galima nusistatyti 
jo sąlygas, pavyzdžiui, mėnesio sumos limitą, 
dalinį e. sąskaitos apmokėjimą, taip pat mo-

kėtojas galės iš anksto susipažinti su būsimo 
mokėjimo data bei suma, esant netikslumams 
e. sąskaitoje galės atsisakyti konkretaus mo-
kėjimo, nenutraukdamas automatinio apmo-
kėjimo susitarimo. Mokėtojams, pasirinku-
siems e. sąskaitas apmokėti vienkartiniu SEPA 
kredito pervedimu, nereikės pildyti mokėjimo 
nurodymo duomenų – jie bus perkeliami au-
tomatiškai į mokėjimo nurodymo formą. E. 
sąskaitas galės rinktis ir tie mokėtojai, kurie 
nesinaudoja internetine bankininkyste, pasi-
rinkdami jų automatinį apmokėjimą.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. mokėtojų tiesiogi-
nio debeto sutikimai nebegalios. Mokėtojų iki 
tol pateikti tiesioginio debeto sutikimai bus 
automatiškai keičiami į e. sąskaitų pateikimo 
paslaugos su automatiniu apmokėjimu susita-
rimus. Dabartinio tiesioginio debeto keitimas 
į e. sąskaitų pateikimo paslaugą vyks 2015 
m. IV ketvirtį. Kiekvienas bankas susisieks su 
savo klientais ir informuos apie numatytus 
pokyčius. Nesutinkantys su pokyčiais mokė-
tojai galės atsisakyti e. sąskaitos paslaugos.

Lėšų gavėjai, atliekantys tiesioginio 
debeto operacijas bei norintys efekty-
viai surinkti lėšas iš savo mokėtojų ir 
po 2016 m. sausio 1 d., dėl e. sąskaitos 
pateikimo paslaugos turi neatidėlioda-
mi kreiptis į savo mokėjimo paslaugų 
teikėjus.



SEPA
tiesioginis 
debetas
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Tiesioginis debetas – mokėjimo paslau-
ga, kai lėšų gavėjas (paprastai įmonė), gavęs 
mokėtojo (paprastai įmonės kliento ar vers-
lo partnerio) sutikimą, inicijuoja vienkarti-
nius arba pasikartojančius lėšų nurašymus 
iš mokėtojo sąskaitos.

Dabar Lietuvoje teikiama tiesioginio de-
beto paslauga neatitinka SEPA reikalavimų, 
todėl galės būti teikiama ne ilgiau kaip iki 
2015 m. gruodžio 31 d. Didžiausi Lietuvoje 
veikiantys bankai užtikrins, kad mokėtojai 
nuo 2016 m. galėtų apmokėti SEPA tiesio-
ginio debeto operacijas per savo mokėjimo 
sąskaitas. Nė vienas bankas nėra paskelbęs 
ketinimų įmonėms teikti paslaugas, lei-
džiančias inicijuoti SEPA tiesioginio debeto 
operacijas. Lietuvos mokėjimo paslaugų 
teikėjai rinkai pasiūlys alternatyvą – e. sąs-
kaitos paslaugą, tačiau ji neužkerta kelio 
įmonėms naudoti SEPA tiesioginis debeto 
paslaugos lėšoms surinkti, jei tam pasiren-
kamas mokėjimo paslaugų teikėjas iš kitos 
Europos Sąjungos valstybės narės. Visi to-
kias paslaugas teikiantys bankai naudoja 
suderintą duomenų perdavimo formatą 
(ISO 20022 XML) ir vienodus procesus. Tad 
rinktis įmonės gali net iš kelių šimtų šioje 
srityje besispecializuojančių įstaigų.

Europinis mokėtojų pasiekiamumas ir ga-
limybė konsoliduoti lėšų surinkimą per vie-
ną banką nėra vieninteliai SEPA tiesioginio 

debeto privalumai. Šioje schemoje taip pat 
atsižvelgta į įmonių pageidaujamą praktiką 
mokėtojų sutikimus dėl lėšų nurašymo pri-
imti įmonėje, pavyzdžiui, kartu su sudaroma 
prekių ar paslaugų sutartimi. Kadangi mo-
kėtojų sutikimai gali būti ne tik popieriniai, 
bet ir elektroniniai (SEPA tiesioginio debeto 
schema to nereglamentuoja), tai SEPA tie-
sioginį debetą galima integruoti į elektroni-
nės prekybos sistemas.

Sutikimus nurašyti lėšas iš sąskaitų mokė-
tojai paprastai suteikia tik pasitikėdami lėšų 
gavėju, tačiau ne mažiau svarbu, kokias tei-
ses ir pareigas turi mokėtojas naudodamasis 
mokėjimo paslauga. Dėl to SEPA tiesioginio 
debeto schemoje didelis dėmesys skiriamas 
mokėtojų apsaugai nuo netinkamų lėšų nu-
rašymų, pavyzdžiui, mokėtojai turi galimybę 
nustatyti daugelį su lėšų nurašymu susijusių 
parametrų: tam tikrą lėšų surinkimo operaci-
jos sumos limitą ar periodiškumą arba juos 
abu, „baltąjį“ (įmonės, kurioms gali būti lei-
džiama nusirašyti lėšas tiesioginio debeto 
būdu) arba „juodąjį“ (įmonės, kurioms drau-
džiama nusirašyti lėšas tiesioginio debeto 
būdu) lėšų gavėjų sąrašą. Taip pat mokėtojai 
gali susigrąžinti jau sumokėtas lėšas per 8 
savaites nuo lėšų nurašymo dienos. Pažy-
mėtina, kad šiai teisei įgyvendinti mokėto-
jas neturi pateikti pagrindimo, tačiau lėšų 
susigrąžinimas nepanaikina mokėtojo įsipa-

reigojimų gavėjui.
Europos mokėjimų taryba – SEPA tiesiogi-

nio debeto schemos savininkė – reguliariai 
atnaujina SEPA tiesioginio debeto schemą, 
atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių pa-
siūlymus. Dėl to nuo 2016 m. lapkričio mėn. 
SEPA tiesioginio debeto schemoje lėšos 
galės būti įskaitomos į gavėjo sąskaitą per 
vieną darbo dieną nuo mokėjimo nurody-
mo pateikimo mokėtojo bankui. Šiuo metu 
pranešimai apie tiesioginio debeto operaci-
jos inicijavimą mokėtojo banką turi pasiekti 
prieš dvi darbo dienas iki lėšų nurašymo iš 
mokėtojo sąskaitos dienos ir prieš penkias, 
kai inicijuojama pirma tiesioginio debeto 
operacija.

SEPA tiesioginis debetas gali būti 
naudojamas lėšoms eurais visoje Euro-
pos Sąjungoje nurašyti. Tai reiškia, kad 
lėšų gavėjai naudodamiesi tik vieno 
banko paslaugomis gali surinkti lėšas iš 
mokėtojų, neatsižvelgiant į tai, kuriuose 
bankuose (vietos ar užsienio) mokėto-
jai turi mokėjimo sąskaitas. Tik svarbu, 
kad bankai, aptarnaujantys mokėtojus 
ir gavėjus, būtų SEPA tiesioginio debeto 
schemos dalyviai.



7 žingsniai, 
kaip užtikrinti
sklandžius kredito 
pervedimus nuo
2016 m. pradėjus tai-
kyti SEPA
reikalavimus

Nuo 2016 m. Lietuvoje pradėjus 
galioti SEPA reikalavimams, šalies įmo-
nės ir viešasis sektorius turės naudoti 
vienodus visoje SEPA erdvėje kredito 
pervedimų formatus bei taisykles, ati-
tinkančius SEPA reglamentą.

Toliau siūlomi ŽINGSNIAI, padėsian-
tys įmonėms ir viešajam sektoriui sėk- 
mingai pasirengti vykdyti kredito perve-
dimus pagal SEPA reglamentą.
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1 ŽINGSNIS
Įvertinkite, ar Jums reikia imtis akty-
vių veiksmų.

Aktyvūs veiksmai reikalingi, jei:

a) Jūsų naudojamos apskaitos programos 
turi techninę sąsają (naudojant duomenų by-
las) su internetinės bankininkystės sistema.

b) Nustatote reikalavimą mokėtojams 
(gavėjams), kur turi būti atidarytos jų mokė-
jimo sąskaitos, pavyzdžiui, darbuotojo atly-
ginimą galite pervesti tik į Lietuvoje atida-
rytą darbuotojo sąskaitą. SEPA reglamentas 
draudžia riboti mokėtojo (gavėjo) teisę nau-
doti mokėjimo sąskaitą bet kurioje Europos 
Sąjungos valstybėje narėje.

Dėmesio.
Net jeigu Jūsų įmonei (įstaigai) atlikti aktyvių 
pasirengimo veiksmų dabar nereikia, ateityje 
atliekant mokėjimus teks užpildyti pasikeitusias 
mokėjimų formas, todėl vadovaukitės savo mokė-
jimo paslaugų teikėjo ir verslo partnerių pateikto-
mis rekomendacijomis.

2 ŽINGSNIS
Nustatykite reikiamus apskaitos siste-
mų pokyčius.

Įvertinkite įmonėje (įstaigoje) naudoja-
mas mokėjimo paslaugas, technines sąsajas 
su mokėjimo paslaugų teikėjais ir nustatyki-
te reikiamus pokyčius:

• Mokėjimams naudojami LITAS-ESIS 
pranešimai turės būti pakeisti ir atitikti ISO 
20022 XML formato reikalavimus.

• Dėl informacijos laukų skirtumų pasi-
keis lėšų įskaitymo apdorojimas. Esminiai 
formatų skirtumai nurodomi www.sepa.lt 
svetainėje.

3 ŽINGSNIS
Sudarykite veiksmų planą.

• Numatykite būsimų pokyčių biudžetą.

• Suplanuokite laiką pokyčiams įdiegti.

Dėmesio.
Kitų šalių patirtis rodo, kad pokyčiams dėl SEPA 
reikalavimų įgyvendinti įmonei (įstaigai) papras-
tai reikia ne mažiau nei 6 mėnesių.
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5 ŽINGSNIS
Kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų 
teikėją dėl apskaitos sistemų pokyčių 
testavimo ir diegimo terminų.

• Suderinkite apskaitos sistemų pokyčių 
testavimo ir diegimo terminus.

Dėmesio.
Testavimo ir diegimo atidėjimas metų pabaigai 
gali neigiamai paveikti galimybes suteikti koky-
bišką paslaugą.

6 ŽINGSNIS
Informuokite verslo partnerius ir įmo-
nės (įstaigos) darbuotojus, bendrau-
jančius su klientais.

• Informuokite verslo partnerius ir (arba) 
klientus, kaip tinkamai užpildyti pasikeitu-
sias mokėjimų formas pervedant pinigus 
Jūsų įmonei (įstaigai).

• Apie naujoves informuokite su klientais 
bendraujančius savo įmonės (įstaigos) dar-
buotojus.

7 ŽINGSNIS
Aktyviai stebėkite įmonėje vykdomą 
pasiruošimą pereiti prie SEPA.

• Pastebėję vykdomų pakeitimų vėlavimą, 
kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų teikėją. 
Jis suteiks informaciją, kaip užtikrinti mokė-
jimų tęstinumą.

Dėmesio.
Laiku nepasirengusios įgyvendinti SEPA reikala-
vimų įmonės (įstaigos) rizikuoja sutrikdyti mokė-
jimų inicijavimo ir įskaitymo procesus.

4 ŽINGSNIS
Kreipkitės į IT specialistus, prižiūrin-
čius Jūsų apskaitos programas.

• Jei naudojatės vidaus IT specialistų pas-
laugomis, rekomenduokite jiems susipažinti 
su SEPA koordinavimo komiteto parengtais 
techniniais dokumentais: LITAS-ESIS duome-
nų formato konversijos į ISO 20022 standar-
to pranešimų formatus gairėmis ir ISO 20022 
XML standarto pranešimų naudojimo taisy-
klėmis. Jie skelbiami www.sepa.lt svetainėje.

• Jei naudojatės išorės IT teikėjų paslau-
gomis, suderinkite pakeitimų apimtį ir ter-
minus.

Dėmesio.
Euro įvedimo Lietuvoje patirtis rodo, kad pakeiti-
mų atidėjimas paskutinei akimirkai gali padidin-
ti paslaugų kainą.

Naujausia informacija apie SEPA pro-
jektą skelbiama www.sepa.lt ir mokėjimo 
paslaugų teikėjų interneto svetainėse.

Kilus klausimų, susisiekite su savo 
mokėjimo paslaugų teikėju.
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