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DĖL PRANEŠIMO APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ KREDITO, MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ 

ĮSTAIGOSE ATIDARYTAS IR UŽDARYTAS SĄSKAITAS FR0526 FORMOS PILDYMO IR PATEIKIMO 

TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

          
   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI 

prie FM) informuoja 2016 m. gruodžio 12 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-157, pakeitė 

taisyklių, reglamentuojančių informacijos apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir 

elektroninių pinigų įstaigose (toliau – Įstaigos) atidarytas ir uždarytas sąskaitas (toliau – 

Taisyklės) pateikimo VMI prie FM tvarką bei nauja redakcija išdėstė pranešimo formą FR0526 ir 

taisyklių priedą. 

   Taisyklėse apibrėžtos pagrindinės vartojamos sąvokos, informuota kokiems asmenims ir 

kada reikia pateikti pranešimą apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas 

(toliau – Pranešimas). 

   Prievolė informuoti VMI prie FM, iki kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, 

kuriais buvo viršytas 15000 eurų apyvartos (įplaukų) dydis, gegužės 1 d. atsiranda tiems 

gyventojams, kurie atitinka visas žemiau išvardintas sąlygas: 

   1. Yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos 

gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, ir; 

   2. yra atidarę arba uždarę bet kokios rūšies sąskaitą (-as) užsienio valstybių kredito, 

mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje (toliau – Įstaigos), ir; 

   3. kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per 

kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15000 eurų.  

   Gyventojams, kurie neatitinka, aukščiau išvardintų sąlygų, VMI prie FM informuoti apie 

užsienio valstybių Įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas nereikia, tačiau mokesčių 

administratoriui pareikalavus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta 

tvarka, pavyzdžiui, patikrinimo metu, informacija turi būti pateikiama. 

   Taisyklėse paminėta, kad Lietuvos Banko priežiūros tarnybos interneto svetainėje yra 

skelbiami ir atnaujinami Europos Sąjungos valstybių narių mokėjimo ir elektroninių pinigų 

įstaigų, jų filialų sąrašai, kuriuose asmenys gali pasitikrinti įstaigų duomenis (įstaigos tipą, 

rekvizitus ir kt.). Taisyklėse pateikti pavyzdžiai, nurodant duomenis tų įstaigų valdomų prekių 

ženklų, apie kuriuos asmenys teikė daugiausiai paklausimų.  

       1 Pavyzdys. Gyventojas 2015 metais atidarė sąskaitą kredito įstaigoje PAYPAL (EUROPE) 

S.A.R.L. & CIE, S.C.A., susikurdamas PAYPAL paskyrą. Per kalendorinius, t.y. 2015 m., jo 

atidarytoje sąskaitoje bendras apyvartos (įplaukų) dydis neviršijo 15000 eurų ribos, tačiau viršijo 

2016 m., t.y. per 2016 kalendorinius metus gyventojo atidarytoje sąskaitoje bendras metinis 

apyvartos (įplaukų) sudarė 17000 eurų, ir viršijo 15000 eurų ribą. Tokiu atveju gyventojas iki 

2017 m. gegužės 1 d. turi pateikti Pranešimą ir nurodyti: 

 7 laukelyje – metus, kuriais atidarė sąskaitą, šiuo atveju 2015 m. Šį laukelį užpildo tik 

fizinis asmuo; 
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  9 laukelyje – dviraidį valstybės kodą pagal šių Taisyklių priedą „Oficialių valstybių 

pavadinimų ir jų trumpinių (dviraidžių kodų) ir oficialių valstybių valiutų pavadinimų ir jų 

trumpinių (triraidžių kodų) sąrašas“ (toliau – Taisyklių priedas). Šiuo atveju trumpinys LU – 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė;  

 10 laukelyje – triraidį valiutos kodą iš Taisyklių priedo. Tuo atveju, kai ta pati sąskaita yra 

atidaroma keliomis valiutomis, pakanka nurodyti vieną valiutos kodą; 

 11 laukelyje – sąskaitos atidarymo datą. Jei tiksli sąskaitos atidarymo data nėra žinoma, 

galima nurodyti, kad sąskaita buvo atidaryta, pavyzdžiui, 2015 metais, tuomet 11 lauke nurodyti 

– 2015 metų sausio 1 dieną; 

 13 laukelyje – Įstaigos, kurioje atidaryta ir / arba uždaryta sąskaita, kodą S.W.I.F.T. banko 

kodą (BIC), jeigu jo neturi – kitą Įstaigos kodą (pavyzdžiui, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ar 

kitą kodą). Šiuo atveju įstaigos kodas – PPLXLULL;  

 14 laukelyje – Įstaigos pavadinimą. Šiuo atveju įstaigos pavadinimas – PAYPAL (EUROPE) 

S.A.R.L. & CIE, S.C.A.;  

 15 laukelyje – Įstaigos tipą: K – kredito įstaiga, M – mokėjimo įstaiga, E – elektroninių pinigų 

įstaiga, X – kita. Šiuo atveju įstaigos tipas yra K – kredito įstaiga, nes PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. 

& CIE, S.C.A. yra banko licenciją turinti įstaiga, kuri prilyginama kredito įstaigai. Kai įstaigos 

tipas gyventojui nėra žinomas, galima nurodyti X, t. y. kita;  

 16 laukelyje – elektroninio pašto adresą, kurį naudoja, jungdamasis prie PAYPAL paskyros. 

 

 
 

 2 Pavyzdys. Gyventojas 2016 m. rugpjūčio 29 d. metais atidarė sąskaitą elektroninių pinigų 

įstaigoje Skrill limited, susikurdamas Skrill paskyrą, ir tais pačiais metais jo atidarytoje 

sąskaitoje bendras apyvartos (įplaukų) dydis buvo lygus 15000 eurų. Tokiu atveju gyventojas iki 

2017 m. gegužės 1 d. turi pateikti Pranešimą ir nurodyti:  

  7 laukelyje – metus, kuriais atidarė sąskaitą. Šiuo atveju 2016 m. 

 9 laukelyje – dviraidį valstybės kodą pagal šių Taisyklių priedą. Šiuo atveju trumpinys GB – 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė; 

 10 laukelyje – triraidį valiutos kodą iš Taisyklių priedo. Tuo atveju, kai ta pati sąskaita yra 

atidaroma keliomis valiutomis, pakanka nurodyti vieną valiutos kodą; 

 11 laukelyje – sąskaitos atidarymo datą. Šiuo atveju 2016 metų rugpjūčio 29 d.;  

 13 laukelyje – Įstaigos, kurioje atidaryta ir / arba uždaryta sąskaita, kodą S.W.I.F.T. banko 

kodą (BIC), jeigu jo neturi – kitą Įstaigos kodą (pavyzdžiui, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ar 

kitą kodą). Šiuo atveju įstaigos kodas – SKRLGB2L;  

 14 laukelyje turi įrašyti Įstaigos pavadinimą. Šiuo atveju įstaigos pavadinimas – SKRILL 

LIMITED;  
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 15 laukelyje turi nurodyti Įstaigos tipą: K – kredito įstaiga, M – mokėjimo įstaiga, E – 

elektroninių pinigų įstaiga, X – kita. Šiuo atveju įstaigos tipas yra E – elektroninių pinigų įstaiga;  

16 laukelyje turi nurodyti raidžių ir skaičių seką, kurią naudoja, jungdamasis prie Skrill 

paskyros.“ 

 

 
 

Taip pat nurodyta, kas nėra laikoma taisyklių objektu, ir apie kokias užsienio valstybių 

Įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas Pranešimo teikti nereikia. Pavyzdžiui, prie tokių 

išimčių priskiriamos įvairių lojalumo programų sąskaitos, sąskaitos, naudojamos atsiskaityti už 

automobilio stovėjimo paslaugą telefonu per tinklo operatorių, parduotuvių, degalinių kortelės, 

paskyros, kurios yra naudojamos tik žaidimams ir/arba azartiniams lošimams žaisti elektroninėje 

erdvėje. 

 VMI prie FM atkreipia dėmesį, kad taip pat atidedamas terminas, per kurį reikia pateiki 

informaciją apie 2015 m. užsienio valstybių Įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas nuo 2016 

m. gruodžio 31 d. iki 2017 m. gegužės 1 d. 

 Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniams asmenims galioja ta pati Lietuvos 

Respublikos mokesčių administravimo 42 straipsnio nuostata, t.y. įmonės informuoti apie 

minėtas visų rūšių sąskaitas privalo per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo 

dienos.   

 Taip pat VMI prie FM atkreipia dėmesį, kad interneto svetainėje adresu: 

https://www.vmi.lt/cms/apie-uzsienio-valstybiu-istaigose-atidarytas-ir-uzdarytas-saskaitas, 

paskelbė klausimus – atsakymus, kurie padės mokėtojui sužinoti, ar reikia teikti pranešimą.   

 

Teisės departamento direktorė      Rasa  Virvilienė 
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