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Euras ir verslininkai:
INFORMACIJA, PADĖSIANTI SĖKMINGAI PASITIKTI NAUJĄJĄ VALIUTĄ
2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedama bendroji Europos Sąjungos
valiuta euras. Nors Naujųjų metų naktį bankų sąskaitose litai nemokamai

ir automatiškai, perskaičiuoti oficialiu Europos Sąjungos Tarybos nustatytu neatšaukiamu kursu 1 euras už 3,45280 lito, pavirs eurais, iki tos akimirkos, kad pinigų keitimas būtų sklandus, reikia nuveikti nemažai darbų,
verta rasti laiko sužinoti daugiau apie naująją valiutą ir susijusius svarbius
dalykus.
Šis leidinys skirtas verslininkams. Aktualią informaciją leidiniui pateikė
institucijos, organizuojančios pasirengimą euro įvedimui: Ūkio ir Finansų
ministerijos, Lietuvos bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio
socialinio draudimo fondo taryba („Sodra“), Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Leidinyje:
• aprašoma, kaip pertvarkyti informacines sistemas ir kasos aparatus;
• primenamas įpareigojimas prekybininkams ir paslaugų teikėjams
nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. nurodyti kainas ir litais, ir eurais;
• pristatomas Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas. Jį pasirašę verslininkai savo prekybos vietas ir paslaugų teikimo vietas gali
žymėti pirkėjams patraukliu specialiu ženklu, sumanytu siekiant išsklaidyti abejones dėl kainų perskaičiavimo iš litų į eurus teisingumo;
• informuojama apie būtinybę verslininkams užtikrinti vartotojų apsaugą;
• aprašoma, kaip keisis ataskaitos apie mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, kaip bus skelbiami užsienio valiutų santykiai;
• pateikiama patarimų, kaip iš anksto apsirūpinti grynaisiais eurais,
kad jų užtektų grąžai įvedus eurą;

LITUS Į EURUS N E M O K A M A I KEIČIA
Iki 2015 m. kovo 1 d.

LIETUVOS PAŠTAS
KAI KURIOS KREDITO UNIJOS

Iki 2015 m. birželio 30 d.

KOMERCINIAI BANKAI
LIETUVOS BANKAS
2015 01 01
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• pateikiama informacija apie eurų banknotus ir monetas, pagrindines
banknotų apsaugos priemones, jų tikrinimo įrangą. Šių žinių prireiks,
kad būtų išvengta galimų pinigų padirbinėtojų pinklių;
• informuojama apie būtinybę pasikeisti uždarųjų akcinių bendrovių
(UAB) ir akcinių bendrovių (AB) įstatus ir kaip tai padaryti.
Euras ateina į Lietuvą. Kruopščiai pasirenkime šiam svarbiam įvykiui, kad
kuo sklandžiau pasitiktume naujuosius pinigus. Tikimės, kad tai įgyvendinti
padės leidinyje pateikta informacija.

Kalendorius

2014 m. rugpjūčio 18 d.–gruodžio 31 d. pasirašomas Geros verslo
praktikos, įvedant eurą, memorandumas.
2014 m. rugpjūčio 22 d.–2015 m. birželio 30 d. – dvejopo kainų
skelbimo laikotarpis.
Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Lietuvos banke, komerciniuose bankuose,
nuo gruodžio 4 d. – ir Lietuvos pašte galima įsigyti eurų monetų pažintinių rinkinių.
2015 m. sausio 1 d. – euro įvedimo data. Įvedus eurą:
• iki 2015 m. sausio 15 d. – dviejų valiutų arba grynųjų eurų ir
litų bendros apyvartos laikotarpis (toliau – dviejų valiutų bendros
apyvartos laikotarpis);
• iki 2015 m. kovo 1 d. litai nemokamai keičiami Lietuvos pašte,
kai kuriose kredito unijose;
• iki 2015 m. birželio 30 d. litai nemokamai keičiami komercinių
bankų skyriuose, nuo 2015 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. kai
kuriuose komercinių bankų skyriuose nemokamai keičiami tik litų
banknotai;
• litai neribotą laiką nemokamai keičiami Lietuvos banke.
Iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Komerciniai bankai litus į eurus keičia
NEMOKAMAI tik kai kuriuose skyriuose ir tik banknotus

LIETUVOS BANKAS LITUS Į EURUS NEMOKAMAI KEIČIA NERIBOTĄ LAIKĄ, NERIBOTĄ KIEKĮ

2015 12 31
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I. TECHNINIS
PASIRENGIMAS

1. Verslo įmonių informacinių sistemų pritaikymas darbui su euru
Euro įvedimas Lietuvoje neišvengiamai palies verslo įmonių valdomas
informacines sistemas, kuriose šiuo metu atliekami įvairūs veiksmai
su piniginiais vienetais – litais. Paprastai tai informacinės sistemos,
kuriose išrašomos ir apdorojamos sąskaitos, apskaičiuojamas darbo
užmokestis, vykdoma finansų apskaita, prekių pirkimas ar pardavimas, bilietų užsakymas ar pardavimas, atsargų kontrolės apskaita
ir t. t. Be to, darbui su euru turės būti pritaikyta įmonių naudojama
techninė įranga, kuria apdorojami grynieji pinigai (kasos aparatai,
įvairūs pardavimo terminalai ir pan.), ir su šia įranga tiesiogiai susietos informacinės sistemos. Todėl labai svarbu laiku pritaikyti verslo
naudojamas informacines sistemas darbui su euru ir užtikrinti, kad
euro įvedimas nesukeltų neigiamų pasekmių įmonei. Kuo daugiau informacinėje sistemoje atliekama funkcijų, susijusių su piniginių vienetų informacijos apdorojimu, tuo anksčiau turi būti pradėta rengtis
pritaikyti informacinę sistemą darbui su euru.
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Padėties įvertinimas
Įmonės visų pirma turėtų sudaryti sąrašą, į kurį reikėtų
įtraukti informacines sistemas, kurios dėl euro įvedimo turės būti
modifikuojamos, ir techninę įrangą (pvz., kasos aparatus, mokėjimo
terminalus ir pan.), kuri turės būti pritaikyta arba atnaujinta.
Kad įmonėms būtų lengviau įvertinti, kokias informacines
sistemas ir techninę įrangą reikia pritaikyti darbui su euru, pateikiame
kontrolinį klausimyną:
•	Ar įmonė naudoja informacines sistemas, kuriose atliekamos
operacijos ar saugomi duomenys, išreikšti litais?
•	Ar įmonėje naudojama techninė įranga, kurią paveiks litų keitimas
į eurus, pavyzdžiui, kasos aparatai ar pardavimų terminalai?
•	Ar naudojama informacinė sistema gali dirbti daugiau nei su viena
valiuta?
•	Ar informacinė sistema leidžia nustatyti (pakeisti) valiutų kodus?
•	Ar galima informacinėje sistemoje visiškai konvertuoti litus į eurus,
pakeičiant laukų pavadinimus, ar būtina informacinėje sistemoje
sukurti papildomus laukus?
•	Ar informacinėje sistemoje naudojamos vartotojo sąsajos, kuriose
sujungiami skirtingų informacinių sistemų duomenys? Jeigu taip,
ar būtina dėl minėtos sąsajos keisti valiutą visose sistemose vienu
metu, ar tai galima atlikti etapais?
•	Ar informacinės sistemos yra sujungtos su verslo partnerių
sistemomis ir ar jas pritaikius darbui su euru jos ir toliau bus
sujungtos? Ar iš šių sistemų ir į jas perduodami duomenys išreikšti
litais?
Atsakymai į šiuos klausimus padės įmonei įvertinti, kokios
informacinės sistemos bei techninė įranga ir kokia apimtimi turi būti
pritaikytos darbui su euru. Siekiant tiksliai atsakyti į šiuos klausimus,
įmonėms rekomenduojama kreiptis į jų naudojamos programinės
įrangos ar informacinių sistemų kūrėjus arba į informacinių
technologijų specialistus. Toms įmonėms, kurios tvarko ir naudoja
mokėjimų informacines sistemas, rekomenduojama kreiptis ir į
kredito bei mokėjimų įstaigas. Be to, siekiant tinkamai parengti
naudojamas informacines sistemas bei techninę įrangą darbui su
euru ir išvengti nepageidaujamų padarinių, būtina konsultuotis ir
derinti informacinių sistemų pritaikymo darbus su verslo partneriais,
su kuriais automatizuotai keičiamasi duomenimis.
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Bendrieji informacinių sistemų pritaikymo darbui su euru principai
•	Naudojamos informacinės sistemos, atsižvelgiant į jų apimtį, gali būti
pritaikomos, atnaujinamos arba keičiamos naujomis informacinėmis
sistemomis, siekiant įvykdyti visus reikalavimus, susijusius su euro
įvedimu. Rekomenduojama, kad bet kokia nauja programinė ir kita
įranga, kurią mažos ir vidutinės įmonės įsigis rengdamosi euro
įvedimui, būtų iš karto pritaikyta darbui su euru. Taip nereikės gaišti
laiko papildomai pritaikymo veiklai ir bus išvengta papildomų išlaidų.
•	Tikslinga apsvarstyti galimybę informacinės sistemos pritaikymo
darbui su euru veiklą sujungti į didesnės apimties informacinių
technologijų kūrimo ar diegimo projektą (jeigu toks įmonėje yra
planuojamas). Toks darbų sujungimas padėtų sumažinti informacinių
sistemų pritaikymo darbui su euru sąnaudas. Kitas galimas
sprendimas – visą dėmesį skirti tik informacinių sistemų pritaikymo
darbui su euru veiklai, o kitą informacinių technologijų kūrimo ar
diegimo veiklą atidėti vėlesniam laikotarpiui.
• Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad turi būti užtikrintas informacinių
sistemų, turinčių sąsajų su kitų įmonių (verslo partnerių, tiekėjų
ir pan.) informacinėmis sistemomis, suderinamumas ir veiklos
tęstinumas po euro įvedimo dienos.
•	Prieš galutinai konvertuojant istorinius duomenis į eurus, patariama
pasidaryti visų duomenų kopijas, kad prireikus jie būtų prieinami.
• Rekomenduojama siekti, kad informacines sistemas pritaikant darbui
su euru nebūtų keičiamos esamos informacinių sistemų funkcinės
galimybės.
•	Siekiant užtikrinti tinkamą informacinių sistemų veikimą nuo pat
pirmos euro įvedimo dienos, visi informacinių sistemų pakeitimai turi
būti kruopščiai ir kelis kartus testuojami. Siūlome testavimą atlikti
ir užbaigti kiek įmanoma anksčiau (pvz., prieš du mėnesius iki euro
įvedimo dienos), kad būtų laiku atlikti visi būtini informacinių sistemų
pertvarkymo darbai.
• Būtina atkreipti dėmesį, kad prekių ir paslaugų kainų skelbimas
elektroninėje erdvėje reglamentuojamas Lietuvos Respublikos
euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme (toliau – Euro įvedimo
Lietuvos Respublikoje įstatymas), Prekių ir paslaugų kainų nurodymo
dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijose, patvirtintose
ūkio ministro įsakymu, ir Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir
eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų
laikymosi priežiūros tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
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Finansų valdymo informacinių sistemų pritaikymas darbui su euru
įmonėse
Įmonės iki euro įvedimo dienos turi pasirengti, kad jų naudojamos
finansų valdymo, apskaitos, ataskaitų ir kitos informacinės sistemos
būtų pritaikytos prie atsiskaitymų, apskaitos ir atskaitomybės
rengimo eurais ir kad būtų užtikrintas šių sistemų veiklos tęstinumas
po euro įvedimo dienos. Pritaikant informacines sistemas, kuriose
tvarkomi įmonių finansiniai duomenys, būtina atkreipti dėmesį į šias
aplinkybes:
• informacinėse sistemose formuojami įvairūs laikotarpio,
pasibaigsiančio iki euro įvedimo dienos (prireikus – ir ankstesnių
laikotarpių), ataskaitiniai dokumentai (finansų, statistikos ir kitų
rūšių ataskaitos, deklaracijos, pažymos ir kt.), neatsižvelgiant į
duomenų pateikimo datą, turi būti rengiami ir teikiami valstybės
institucijoms sumas nurodant litais, o dokumentuose, kuriuos
formuojant bus naudojami duomenys po euro įvedimo dienos, –
eurais;
• rekomenduojama nuo euro įvedimo dienos, atliekant finansinius
skaičiavimus arba formuojant ataskaitinius dokumentus eurais,
informacinėse sistemose nekeisti algoritmų ir naudoti laikotarpių
iki euro įvedimo dienos duomenis, perskaičiuotus į eurus;
• konvertuojant ankstesnių laikotarpių duomenis iš litų į eurus,
siekiant išvengti klaidų, būtina užtikrinti, kad tie patys duomenys
būtų konvertuojami vienodu būdu visais atvejais. Įmonėms
dažnai tenka lyginti įvairius finansinius duomenis su ankstesnių
laikotarpių duomenimis, dėl to lyginimo tikslais ir ankstesnių
laikotarpių duomenys turėtų būti konvertuojami iš litų į eurus;
• finansinėse informacinėse sistemose dažnai naudojamos kritinės
arba ribinės reikšmės, kurias pasiekus informacinė sistema
aktyvuoja tam tikras procedūras. Šias kritines reikšmes taip
pat reikia konvertuoti į eurus, siekiant išvengti nepageidaujamų
informacinės sistemos veiksmų;
• euro įvedimo dieną turto, įsipareigojimų, nuosavybės likučių ir kitas
litais išreikštas galutines sumas rekomenduojama perskaičiuoti
į eurus, prieš tai duomenis informacinėse sistemose išsaugojus
litais.
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2. Kasos aparatai
Atsiskaitant dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu (2015 m.
sausio 1–15 d.) (toliau – pereinamasis laikotarpis), kasos aparato
kvituose ir taksometro spausdintuvo spausdinamuose kvituose pagal
technines galimybes sumos turės būti nurodomos eurais ir litais.
Jei nebus techninės galimybės pereinamuoju laikotarpiu pertvarkyti
kasos aparato, kad jis spausdintų sumas dviem valiutomis, suma bus
nurodoma eurais arba litais. Pirkėjui pageidaujant suma kita valiuta
galės būti parašoma ranka ant kasos aparato kvito. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, sumos turės būti nurodomos tik eurais.
Kasos aparatų naudotojai dėl kasos aparato techninių galimybių
pereinamuoju laikotarpiu dirbti dviem valiutomis ir perprogramavimo darbų gali kreiptis į kasos aparatus aptarnaujančias įmones, jų
sąrašas paskelbtas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje
http://www.vmi.lt/cms/kasos-aparatai.
Taksi paslaugas teikiantys asmenys gali kreiptis į taksometrų gamintojus arba jų atstovus Lietuvoje.
Jeigu yra techninės galimybės kasos aparatus perprogramuoti dirbti
abiem valiutomis, tiek pirkėjų, tiek pardavėjų patogumui rekomenduojama tai padaryti kiek įmanoma anksčiau, nelaukiant 2015 m.
sausio 1 dienos.
Nuo 2015 m. sausio 16 d. naudoti kasos aparatą, spausdinantį valiutos kodą LTL arba santrumpą Lt, bus galima tik tuo atveju, jeigu
nėra techninių galimybių jų panaikinti (nespausdinti) arba negalima
jų pakeisti kodu EUR.
Kasos aparatai, nespausdinantys jokio valiutos kodo ar santrumpos, galės būti naudojami ir toliau, tačiau laikytina, kad tokiu kasos
aparatu užfiksuotos atsiskaitymų sumos nuo 2015 m. sausio 1 d. yra
nurodytos eurais.
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Nuo euro įvedimo dienos pereinamuoju laikotarpiu atsiskaitant grynaisiais pinigais litais grąža duodama eurais, išskyrus šiuos atvejus:
1) automatinėse prekybos (paslaugų teikimo) vietose, kuriose įplaukos registruojamos ir prekės išduodamos (paslaugos suteikiamos) be kasininko ar kito
darbuotojo, atsiskaitoma eurais, jeigu nėra galimybės atsiskaityti abiem valiutomis;
2) viešojo transporto priemonėse ir taksi atsiskaitant
litais turi būti siekiama grąžą duoti eurais, bet gali
būti duodama ir litais, o atsiskaitant eurais ji turi būti
duodama eurais;
3) kai yra pagrįstų priežasčių, dėl kurių negalima grąžos duoti eurais.
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II. SĄŽININGO KAINŲ
PERSKAIČIAVIMO KAMPANIJA

1. Dvejopas kainų skelbimas
Privalomo dvejopo kainų skelbimo laikotarpis prasidėjo 2014 m. rugpjūčio 22 d. ir baigsis 2015 m. birželio 30 d.
Asmenims, parduodantiems prekes ir teikiantiems paslaugas, taikomos ūkio ministro įsakymu patvirtintos Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos ir Vyriausybės patvirtintas Aprašas.
Prekių kainos turi būti nurodomos kainų etiketėje prie prekės arba
ant prekės (jos pakuotės). Kainos perskaičiuojamos pagal patvirtintą
kursą – 3,45280 lito už 1 eurą.
Pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siekdami, kad eurais mokėtinos sumos
labiau priartėtų prie litais mokėtų sumų ir nebūtų pažeistas sutarčių
ir finansinių priemonių tęstinumas, kainas gali perskaičiuoti ir apvalinti iki trijų ar keturių skaitmenų po kablelio, o iki dviejų skaitmenų
po kablelio gali apvalinti tik apskaičiavę galutinę mokėtiną arba apskaitoje parodomą pinigų sumą.
Paslaugų kainos turi būti nurodomos dviem valiutomis (litais ir eurais)
visose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, kuriose siūloma įsigyti
prekę ar paslaugą, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje (nuotolinės
prekybos ir paslaugų teikimo vietose – internetinėse parduotuvėse,
teleparduotuvėse, grupinių apsipirkimų svetainėse, interneto svetainėse, kuriose reklamuojamos prekės ar paslaugos ir (ar) skelbiamos
jų kainos, ir kitur).
Kainos litais ir eurais turi būti nurodomos aiškiai ir suprantamai, jos
negali būti klaidinančios.
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Prekių ir paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) prekybos ir
paslaugų teikimo vietose nurodomos kainų etiketėse, kainoraščiuose
ar kitose informacijos apie prekių ir paslaugų kainas pateikimo priemonėse, jos turi būti lengvai prieinamos prieš įsigyjant prekę ar paslaugą.
Nacionaliniame euro įvedimo plane, Apraše bei Prekių ir paslaugų kainų
nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijose nustatytais atvejais prekių ir paslaugų kainos (pvz., energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekimo, komunalinių ir priežiūros
paslaugų kainos ir kita) dviem valiutomis (litais ir eurais) taip pat nurodomos vartotojui išrašomose sąskaitose ar mokėjimo pranešimuose
ar jų prieduose.
Vadovaujantis Aprašu, prekybos ir paslaugų teikimo automatais vietose (išskyrus internetines parduotuves), taip pat elektroniniuose prietaisuose (kasos aparatuose, svarstyklėse ir kt.), nežyminčiuose kainų
dviem valiutomis, kainos gali būti rodomos viena valiuta, t. y. iki euro
įvedimo dienos – litais, po euro įvedimo dienos – eurais, šiais atvejais
informacija apie prekių ir paslaugų kainas dviem valiutomis prekybos ir
paslaugų teikimo vietose pateikiama naudojant kitas priemones (kainų etiketėse, kainoraščiuose, specialiame ekrane, stende, popieriaus
lape ar kitoje informacijos pateikimo priemonėje). Smulkieji prekybininkai, prekiaujantys tose turgaviečių vietose, kuriose nereikalaujama
naudoti kasos aparato, informaciją apie prekių kainas turės nurodyti
žodžiu, tačiau raštu privalės pateikti lito perskaičiavimo į eurą kursą.
Pardavėjas ir paslaugų teikėjas turi teisę pasirinkti:
• kainų etiketės, kainoraščio formą ir dydį;
• kuri kaina (litais ar eurais) kainų etiketėje bus nurodoma pirma;
• kainos šriftą ir dydį, tačiau pagrindine valiuta nurodytos kainos
dydis neturi būti mažesnis už nepagrindine valiuta nurodytos
kainos dydį;
• euro valiutos žymėjimo etiketėse kodą ar santrumpą (pvz., EUR,
Eur).
Abiem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma:
• prekės ir paslaugos galutinė pardavimo kaina, įskaitant visus
mokesčius;
• standartinio vieneto kaina (kai prekės yra sveriamos ar kitaip
matuojamos vartotojo akivaizdoje).
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Bet kuriuo būdu reklamuojant vartotojui parduoti skirtą prekę, jeigu
nurodoma prekės pardavimo kaina ir (ar) standartinio vieneto kaina
litais, šios kainos taip pat turi būti nurodytos ir eurais.
Bet kuriuo būdu reklamuojant paslaugą, jeigu nurodoma paslaugos
kaina litais, turi būti nurodoma ir kaina eurais.
Kainos abiem valiutomis turi būti:
• gerai matomos;
• lengvai įskaitomos;
• suprantamos ir viena nuo kitos atskiriamos;
• neklaidinančios (vartotojui turi būti visiškai aišku, kurios prekės
kaina nurodoma).
Rekomenduojama abi kainas (litais ir eurais) nurodyti viename matymo lauke.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Ūkio ministeriją
telefonais: 8 706 64 607, 8 706 64756.
Taip pat informaciją galite rasti interneto svetainėse:
www.ukmin.lt (skyrelyje „Euro įvedimas Lietuvoje“) ir
www.euras.lt (skyrelyje „Svarbiausi teisės aktai“).
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2. Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas
Siekiant apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą,
ūkio subjektai bei ūkio subjektus vienijančios asociacijos ir kitos
organizacijos skatinamos pasirašyti Geros verslo praktikos, įvedant
eurą, memorandumą (toliau – Memorandumas).
Memorandumo tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu
grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus,
įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų
perskaičiavimą.
Pasirašiusieji Memorandumą savanoriškai įsipareigoja
nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti prekių bei
paslaugų kainas ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių
kainų perskaičiavimą ir jų skelbimą.
Memorandume trumpai ir aiškiai išdėstyti principai, kurių įsipareigoja
laikytis jį pasirašantys ūkio subjektai:
Sąžiningumo – nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti
prekių ir paslaugų kainas.
Atsakingumo – perskaičiuojant kainas, jas apvalinti tiksliai pagal
nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles.
Skaidrumo – nurodyti prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip
pat prekių ir paslaugų reklamoje kainas dviem valiutomis (litais ir
eurais) aiškiai, suprantamai ir neklaidinti vartotojų.
Paslaugumo – išmokyti vartotojus aptarnaujančius darbuotojus,
kad šie sugebėtų pagal savo kompetenciją tinkamai paaiškinti prekių
ar paslaugų kainų perskaičiavimo iš litų į eurus principus.
Bendruomeniškumo – skatinti pasirašyti Memorandumą savo
dalykinius partnerius ir tiekėjus.
Memorandumą gali pasirašyti prekes parduodantys ir paslaugas teikiantys ūkio subjektai, juos vienijančios asociacijos ir organizacijos,
savivaldybės, mokslo ir studijų organizacijos ir jų asociacijos, kitos
organizacijos.
15

Memorandumo pasirašymas
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Memorandumą galima pasirašyti tokiais
būdais:
1. Užpildyti prašymą interneto svetainėje www.euras.lt arba per
elektroninės valdžios vartus.
2. Užpildytą elektroninį nustatytos formos prašymą išsiųsti el. pašto
adresu memorandumas@euras.lt.
3. Užpildytą popierinį nustatytos formos prašymą išsiųsti paštu
Memorandumo pasirašymą administruojančiai UAB „Idea prima“,
Pranciškonų g. 1, LT-01133 Vilnius.
4. Užpildytą nustatytos formos prašymą pateikti tiesiogiai vienai iš
šių institucijų ar įstaigų: Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai,
savivaldybių administracijoms (seniūnijoms), VšĮ „Versli Lietuva“,
verslo inkubatoriams, verslo informaciniams centrams, VšĮ
„Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“, VšĮ
„Verslininkų namai“, turizmo ir verslo informacijos centrams.
5. Užpildyti prašymą euro įvedimo viešinimo renginių metu.

Pasirašiusieji Memorandumą įgyja teisę naudoti logotipą – specialiai
sukurtą ženklą, patvirtinantį, kad jį naudojantis subjektas yra pasirašęs Memorandumą, siekdamas viešai deklaruoti, kad jis įsipareigoja
privalomo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio
22 d. iki 2015 m. birželio 30 d. laikytis Memorandumo nuostatų.
Subjektų naudojamas logotipas privalo atitikti Memorandumo logotipo stiliaus knygoje išdėstytus logotipo ženklo reikalavimus (dėl spalvos, šrifto, dydžio, jo naudojimo ant įmonės blankų ir kitų elementų
(vokų, raštų, kvietimų ir kt.).
Logotipu gali naudotis tik tie subjektai, kurie yra pasirašę Memorandumą ir yra įtraukti į specialų sąrašą.
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Subjektai, privalomo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu pažeidę
teisės aktuose nustatytus prekių ir paslaugų kainų nurodymo, perskaičiavimo ir apvalinimo reikalavimus ir kuriems už tai yra skirta
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta bauda, praranda teisę
naudoti logotipą.
Subjektai, praradę teisę naudoti logotipą, bus traukiami į juodąjį sąrašą, skelbiamą interneto svetainėje www.euro.lt, ir turės nedelsdami pašalinti logotipą iš prekybos ir paslaugų teikimo vietos, prekių
ir paslaugų reklamos, visuomenės informavimo priemonių, oficialiųjų
dokumentų, nebenaudoti jo viešuosiuose renginiuose.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Ūkio ministeriją
telefonais: 8 706 64 852, 8 706 64 756. Taip pat informacijos
galite rasti interneto svetainėse www.ukmin.lt (skyrelyje
„Euro įvedimas Lietuvoje“) ir www.euras.lt (skyrelyje
„Svarbiausi teisės aktai“).
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3. Vartotojų apsauga euro įvedimo laikotarpiu
Nacionaliniame euro įvedimo plane nustatyta, kad įvedant eurą Lietuvoje neturi būti pažeisti vartotojų ekonominiai interesai. Kainų
nurodymas litais ir eurais yra svarbi priemonė, padedanti apsaugoti vartotojus nuo galimo piktnaudžiavimo perskaičiuojant kainas iš
litų į eurus. Vadinasi, kiekvienas ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad
prekių ir paslaugų teikimo vietose nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki
2015 m. birželio 30 d. kainos būtų nurodytos litais ir eurais pagal perskaičiavimo kursą ir nustatytas apvalinimo taisykles. Kilus papildomų klausimų, siūloma kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos
tarnybą tel. (8 5) 262 6760.
Priežiūros institucijos, privalančios vykdyti Euro įvedimo Lietuvos
Respublikoje įstatymo vykdymo priežiūrą, nuo 2014 m. rugpjūčio
22 d. prekių ir paslaugų teikimo vietose tikrins, ar:
• kainos nurodytos dviem valiutomis;
• perskaičiuojant kainas pritaikytas Europos Sąjungos Tarybos
neatšaukiamai nustatytas perskaičiavimo kursas;
• kainos apvalinamos pagal matematines apvalinimo taisykles;
• nurodytos kainos eurais ir litais yra aiškiai suprantamos,
neklaidinančios.
Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje pateiktas 17 priežiūros institucijų sąrašas, kurioms suteikta teisė
vykdyti patikrinimus prekių ir paslaugų teikimo vietose. Patikrinimai
bus atliekami visoje Lietuvos teritorijoje, apimant ir atokias geografines vietoves.
Pardavėjo ir paslaugų teikėjo patikrinimas bus atliekamas laikantis
minimalios ir proporcingos priežiūros naštos principo per įmanomai
trumpesnį laiką. Priežiūros institucijos atlikdamos patikrinimus taip
pat teiks pardavėjams ir paslaugų teikėjams informaciją apie kainų
nurodymo, perskaičiavimo bei apvalinimo reikalavimus ir apie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą bei jo pasirašymo
tvarką.
Asmenys, pažeidę Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą, bus
traukiami administracinėn atsakomybėn šiame įstatyme nustatyta
tvarka.
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Pirmą kartą už įstatymo pažeidimą fiziniams asmenims bus skiriamas įspėjimas, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – įspėjimas arba bauda iki 1 000 litų, už pakartotinį šio įstatymo pažeidimą – fiziniams asmenims bauda iki 5 000 litų, juridinių
asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – bauda nuo 1 000 iki
10 000 litų.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama jai suteiktus įgaliojimus ir siekdama užtikrinti tinkamą vartotojų interesų apsaugą euro įvedimo laikotarpiu, kontroliuos ir koordinuos priežiūros
institucijų, atsakingų už tam tikros vartojimo srities reguliavimą,
veiklą siekdama apsaugoti vartotojus nuo galimo nepagrįsto kainų
kėlimo ar kitokio piktnaudžiavimo euro įvedimu.
Vartotojų asociacijos visoje Lietuvoje, ypatingą dėmesį skirdamos
Lietuvos regionams, vykdys kainų perskaičiavimo ir nurodymo stebėseną, taip pat konsultuos ūkio subjektus euro įvedimo klausimais
ir apie galimus pažeidimus informuos Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba analizuos priežiūros
institucijų pateiktą informaciją apie atliktus patikrinimus prekybos
ir paslaugų teikimo vietose, taip pat ginčus nagrinėjančių institucijų
informaciją apie vartotojų skundus bei vartotojų asociacijų pateiktus
duomenis apskrityse ir kiekvieną mėnesį (iki kito mėnesio 10 darbo
dienos) teiks informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, apibendrinusi gautą informaciją apie vartotojų nusiskundimus bei nustatytus pažeidimus,
susijusius su euro įvedimu, sudarys pažeidimų ir pažeidėjų sąrašą ir jį
skelbs interneto svetainėse www.vvtat.lt ir www.euras.lt.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Valstybinę
vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir į Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos Regioninės veiklos koordinavimo
skyrius apskrityse. Kontaktinę informaciją galite rasti interneto
svetainėje www.vvtat.lt.
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III. APSKAITA, MOKESČIAI,
VALSTYBINIO SOCIALINIO
DRAUDIMO ĮMOKOS

1. Apskaitos aktualijos
Atsižvelgiant į Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą
ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ patvirtintą Nacionalinį euro
įvedimo planą, parengtas ir Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus
įsakymu patvirtintas 40-asis verslo apskaitos standartas „Euro įvedimas“. Juo privalo vadovautis pelno siekiančios ir verslo apskaitos
standartus taikančios įmonės. Šiame standarte nustatyti šie litais išreikštų verčių perskaičiavimo į eurais išreikštas vertes registravimo
apskaitoje, apskaitos tvarkymo dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose
reikalavimai:
1. litais išreikštų apskaitos duomenų perskaičiavimo į eurais
išreikštus apskaitos duomenis reikalavimai;
2. euro įvedimo dieną ar po jos pasibaigiančio ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų sudarymo ir tokių finansinių ataskaitų
lyginamosios informacijos perskaičiavimo reikalavimai;
3. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo apskaitoje dviejų
valiutų bendros apyvartos laikotarpiu reikalavimai;
4. su pasirengimu įvesti eurą ir jo įvedimu susijusių išlaidų pripažinimo
reikalavimai;
5. su euro įvedimu susijusios informacijos atskleidimo reikalavimai.
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Šis standartas taikomas nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos. Jis netaikomas sudarant finansines ataskaitas, kai ataskaitiniai
laikotarpiai baigiasi iki euro įvedimo dienos.
Nuo euro įvedimo dienos įmonių apskaitai tvarkyti turi būti naudojamas euras. Litais išreikšti įmonių apskaitos duomenys turi būti perskaičiuoti į eurus, ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje turi
būti registruojami eurais, o prireikus – ir eurais, ir užsienio valiuta.
Litais išreikšti įmonių apskaitos duomenys, kurie buvo dienos prieš
euro įvedimo dieną pabaigoje, t. y. 2014 m. gruodžio 31 d. pabaigoje,
turi būti perskaičiuojami į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą lito
ir euro perskaičiavimo kursą ir perskaičiavimo rezultatas – pelnas
arba nuostoliai – apskaitoje užregistruojamas euro įvedimo dieną,
t. y. 2015 m. sausio 1 d.
Euro įvedimo dieną apskaitos registruose užregistruoto kiekvieno
apskaitos vieneto vertę, išreikštą litais, būtina perskaičiuoti į ekvivalentą eurais pagal perskaičiavimo kursą ir apvalinimo taisykles,
nustatytas standarto 12 punkte ir kituose teisės aktuose. Apskaitos
vieneto vertė – tai apskaitos dokumentuose atskirai apskaitoje užregistruoto objekto (vieneto) vertė litais iki lito cento ir suma eurais iki
euro cento, pavyzdžiui, kiekvienas pirkėjo skolos, skolos tiekėjams
arba mokėtinos sumos likutis, kiekvienas nematerialiojo turto, ilgalaikio materialiojo turto arba atsargų apskaitos vienetas buhalterinių
sąskaitų analitinėje apskaitoje. Perskaičiuojant buhalterinių sąskaitų likučius, perskaičiuojamos kiekvieną likutį sudarančios analitinės
apskaitos sąskaitų likučių sumos. Prireikus įmonės gali pasirinkti dar
detalesnį sąskaitų likučių perskaičiavimą.
Jei atliekant perskaičiavimą iš litų į eurus atsiranda sąskaitos galutinio likučio ir jo sudedamųjų dalių (apskaitos vienetų verčių)
skirtumas, jis pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio finansinės ir
investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Perskaičiavimo
rezultatas – pelnas arba nuostoliai – pelno (nuostolių) ataskaitoje
parodomas atitinkamai kaip ataskaitinių euro įvedimo metų finansinės ir investicinės veiklos pajamos arba sąnaudos.
Litais išreikštų nuosavo kapitalo straipsnių sumas, išskyrus ataskaitinio laikotarpio rezultatą ir įstatinį kapitalą, ir jų sudedamąsias dalis
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perskaičiuojant į eurus susidarę skirtumai didina arba mažina įmonės nepaskirstytąjį pelną (nuostolius). Šių straipsnių perskaičiavimo
ir apvalinimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas kaip
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai). Įmonės, kurios sudaro nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, perskaičiavimo rezultatą parodo šios ataskaitos pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažinto pelno (nuostolių) straipsnyje.
Perskaičiuojant į eurus litais išreikšto įstatinio kapitalo straipsnio
sumą, perskaičiuojama akcijų nominalioji vertė. Litais išreikštas akcijų nominaliųjų verčių sumas perskaičiuojant į eurus ir apvalinant iki
euro centų, susidarę skirtumai pripažįstami ataskaitinio laikotarpio,
kuris apima euro įvedimo dieną, finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba
nuostoliai – parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių)
ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose.
Ataskaitinių laikotarpių, kurie baigiasi iki euro įvedimo dienos, finansinės ataskaitos sudaromos litais nepriklausomai nuo jų pateikimo
datos. Ataskaitinių laikotarpių, kurių paskutinė diena yra euro įvedimo arba vėlesnė diena, finansinės ataskaitos sudaromos eurais.
Įmonės, kurių ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, turėtų atkreipti dėmesį, kad finansines ataskaitas, kurių paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena yra euro įvedimo arba vėlesnė diena, privalo sudaryti eurais, nors to ataskaitinio laikotarpio pradžioje
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje buvo registruojami litais. Be to, tokios įmonės turėtų į eurus perskaičiuoti sumas, 2014 m.
gruodžio 31 d. pabaigoje pajamų ir sąnaudų sąskaitose sukauptas
litais.
Pirmose eurais parengtose finansinėse ataskaitose lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija perskaičiuojama į eurus, t. y.
perskaičiuojamos finansinėse ataskaitose pateiktų straipsnių ir rodiklių sumos. Jei, perskaičiuojant į eurus litais išreikštus lyginamuosius praėjusio ataskaitinio laikotarpio rodiklius, susidaro skirtumų,
atsižvelgiant į perskaičiavimo rezultatą – pelną arba nuostolius – jie
parodomi didinant arba mažinant praėjusio ataskaitinio laikotarpio
nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį.
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Dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta – eurais ar litais – vykdoma ūkinė operacija, apskaitoje ji
registruojama eurais. Dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet litais
sumokamų sumų perskaičiavimo susidarę skirtumai pripažįstami
ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis
arba sąnaudomis. Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos
finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose.
Visos patirtos su pasirengimu euro įvedimui ir jo įvedimu susijusios
išlaidos, kaip antai mokėjimo sistemų pertvarkymas, programinės
įrangos tobulinimas ir pritaikymas litais išreikštų apskaitos duomenų
perskaičiavimui į eurus ir tolesnei apskaitai eurais, prekių ir paslaugų
kainų nurodymas litais ir eurais, papildomai apmokamas personalo
darbo laikas ir kitos panašios išlaidos, pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kada jos buvo patirtos, veiklos sąnaudomis. Jei tokios išlaidos atitinka turto apibrėžimą ir požymius ir yra susijusios
su įmonės ekonomine nauda būsimais po euro įvedimo ataskaitiniais
laikotarpiais, jos pripažįstamos turtu. Pavyzdžiui, specialios apskaitos programos, pritaikytos litais išreikštiems apskaitos duomenims
perskaičiuoti į eurus ir apskaitai eurais, sukūrimo išlaidos arba turimos programos tobulinimo išlaidos, jei pagal 13-ojo verslo apskaitos
standarto „Nematerialusis turtas“ nuostatas jos gali būti patikimai
įvertinamos, priskiriamos konkrečiam turtui ir jei įmonė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje iš to turto gauti didesnę ekonominę naudą, galėtų būti pripažįstamos nematerialiuoju turtu ir amortizuojamos per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
Sudaromų iškart po euro įvedimo dienos pasibaigusio ataskaitinio
laikotarpio ir mažiausiai vieno po jo einančio ataskaitinio laikotarpio
metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ar sutrumpintame
aiškinamajame rašte turi būti atskleidžiama ataskaitinių finansinių
metų ir mažiausiai vienų praėjusių finansinių metų informacija apie
finansinių ataskaitų valiutos pakeitimo faktą, apskaitos duomenų
perskaičiavimo rezultatus, su pasirengimu euro įvedimui ir jo įvedimu
susijusias išlaidas ir kita reikšminga informacija.
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2. Mokesčiai
Mokesčių deklaravimas
Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo principai nuo euro įvedimo
dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) nesikeičia, išskyrus tai, kad visuose
mokesčių įstatymuose nurodytos sumos litais bus keičiamos į eurus (nebūtinai nustatytu kursu). Tuo tikslu nuo 2015 m. bus pakeisti
mokesčių įstatymai bei mokesčių deklaracijų formos ir jų užpildymo
tvarkos nuostatos.
Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatyta, kad mokesčių deklaracijose piniginės vertės nurodomos ta valiuta, kuri valstybėje buvo teisėta mokėjimo priemonė mokestinio laikotarpio, už kurį
yra teikiama deklaracija, pabaigoje. Taigi visose mokesčių deklaracijose, teikiamose už mokestinį laikotarpį, kuris prasidės nuo euro
įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.), piniginės vertės turės būti
nurodytos eurais. Atitinkamai mokesčių deklaracijose, teikiamose už
mokestinį laikotarpį, kuris prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos
(iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai), piniginės vertės nurodomos litais. Tokios pat nuostatos taikomos ir teikiant patikslintas mokesčių
deklaracijas už praėjusius mokestinius laikotarpius.
Vadinasi, gyventojai ir tie, kurie vykdo individualią veiklą, deklaruodami pajamas už 2014 m. mokestinį laikotarpį, Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje visus duomenis nurodys litais, o gyventojų į
biudžetą mokėtinas ar jiems iš biudžeto grąžintinas pajamų mokesčio
sumas į eurus perskaičiuos mokesčių administratorius. Jis deklaracijoje nurodytą mokestinių prievolių litais galutinį rezultatą (mokėtinas ar grąžintinas sumas) perskaičiuos į eurus, taip pat perskaičiuos
ir išieškotinas mokesčių bei su jais susijusias sumas, t. y. tas mokestines prievoles, kurios bus vykdomos po euro įvedimo dienos.
Atitinkamai visi juridiniai vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, visus mokesčius (pelno, gyventojų
pajamų, pridėtinės vertės ir kitus) už 2014 m. apskaičiuos ir deklaruos litais, o jei sumokėjimo terminas nustatytas kitą mokestinį laikotarpį, deklaracijose nurodytas mokesčių sumas į eurus perskaičiuos mokesčių administratorius.
Tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys nuo euro įvedimo dienos, t. y.
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nuo 2015 m. sausio 1 d. prasidėsiančio mokestinio laikotarpio, mokesčius apskaičiuos, deklaruos ir mokės eurais.
Svarbu tai, kad mokesčių mokėtojai, kurie sąskaitas faktūras ar PVM
sąskaitas faktūras išrašys jau po 2015 m. sausio 1 d. ir kuriomis bus
įformintas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas tiek iki euro įvedimo
dienos, tiek po euro įvedimo dienos, visus duomenis turės nurodyti
eurais. Atitinkamai po 2015 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojai, išrašydami kreditines ar debetines PVM sąskaitas faktūras, kuriomis
tikslins iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) išrašytas
PVM sąskaitas faktūras, visus duomenis turės nurodyti eurais.
Mokesčių sumokėjimas
Nuo 2015 m. mokesčiai į biudžetą bus mokami eurais. Visos
mokesčių mokėtojų iki euro įvedimo dienos neįvykdytos mokestinės prievolės ir susidariusios permokos litais euro įvedimo dieną bus perskaičiuotos pagal neatšaukiamai nustatytą kursą į eurus. Sumos, nurodytos mokesčių mokėtojų
prašymuose grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)
už laikotarpį iki euro įvedimo dienos, turės būti nurodytos eurais.
Papildoma informacija VMI interneto svetainės www.vmi.lt
skyrelyje „Euras ir mokesčiai“.
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3. Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Dėl euro įvedimo valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo
ir socialinio draudimo pranešimų teikimo tvarka iš esmės nesikeis.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. visos įmokos, baudos ir delspinigiai bus
mokami litais, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – eurais. Pranešimuose už
ataskaitinius laikotarpius iki 2014 m. gruodžio 31 d. visos sumos nurodomos litais, o už laikotarpius nuo 2015 m. sausio 1 d. – eurais.
Pranešimų teikimas
Darbuotojui susirgus, išėjus vaiko priežiūros atostogų, apskaičiavus
jo darbo užmokestį, atleidus jį iš darbo ir kitais atvejais draudėjas
„Sodrai“ teikia atitinkamus pranešimus. Juose sumos, privalomos nurodyti iki 2014 m. pabaigos, turės būti nurodomos litais.
Teikiant pranešimus po 2015 m. sausio 1 d., sumas reikės nurodyti
arba litais, arba eurais, atsižvelgiant į tai, už kurį ataskaitinį laikotarpį
teikiamas pranešimas:
• pranešimuose už bet kurį mokestinį laikotarpį, kuris baigiasi iki
2014 gruodžio 31 d., visas sumas reikės nurodyti litais;
• pranešimuose už bet kurį mokestinį laikotarpį, kuris prasideda
2015 m. sausio 1 d., visas sumas reikės nurodyti eurais.
Pavyzdžiui, 2015 m. sausio mėn. draudėjas teikia pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį – 2014 m. gruodžio mėn. (vadinamąjį SAM pranešimą). Jame reikia nurodyti 2014 m. gruodžio mėn.
darbuotojams apskaičiuotas sumas ir mokėtinas socialinio draudimo
įmokų sumas litais.
2015 m. vasario ir vėlesniais mėn. teikiamuose pranešimuose už
2015 m. sausio ir vėlesnių mėn. ataskaitinius laikotarpius visas sumas pranešimuose „Sodrai“ reikės nurodyti eurais.
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Įmokų mokėjimas
Visas socialinio draudimo įmokas, skolas, delspinigius ir baudas iki
2014 m. gruodžio 31 d. privalu mokėti litais, po 2015 m. sausio 1 d. –
eurais.
Visos „Sodrai“ mokėtinos sumos ir visos permokos, kurios susidarys
iki 2014 m. gruodžio 31 d., 2015 m. sausio 1 d. pagal neatšaukiamai nustatytą kursą bus perskaičiuotos į eurus. Nuo šios dienos visus
mokėjimus bus privalu atlikti eurais, o permokos taip pat bus grąžinamos eurais.
Kilus klausimų dėl įmokų mokėjimo ir pranešimų pildymo
draudėjai kviečiami skambinti į „Sodros“ informacijos centrą
telefonais 1883 arba (+370) 5 250 0883 ar kreiptis į jam
priskirtą specialistą, jo koordinates galima rasti prisijungus
prie draudėjo paskyros Elektroninėje draudėjų aptarnavimo
sistemoje (EDAS, www.draudejai.sodra.lt).
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IV. MOKĖJIMAI NEGRYNAISIAIS

1. Mokėjimai negrynaisiais ir sąskaitos
Remiantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, įvedant eurą
gyventojų ir įmonių sąskaitose laikomos lėšos ir inicijuoti mokėjimai
litais bus perskaičiuoti pagal nustatytą lito ir euro perskaičiavimo
kursą bei nustatytas apvalinimo taisykles. Įmonėms ir gyventojams,
kurių piniginės lėšos bus laikomos mokėjimo sąskaitose, atidarytose
bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikimo įstaigose, litų keitimu
į eurus rūpintis nereikės, tai bus padaryta automatiškai. Ši vienkartinė paslauga bus teikiama nemokamai. Mokėjimo sąskaitų numeriai
(IBAN) dėl to nesikeis. Jei bus mokėjimo nurodymų, inicijuotų litais iki
euro įvedimo dienos, tokie nurodymai nuo euro įvedimo dienos bus
vykdomi eurais, t. y. lėšos į gavėjo sąskaitą bus įrašytos eurais. Nustatyti mokėjimai ir tiesioginio debeto nurašymai bus vykdomi eurais
pagal nustatytas sąlygas arba grafiką.
Sąskaitas litais ir eurais turintys asmenys galės sumažinti sąskaitų
skaičių. Jei asmuo iki euro įvedimo dienos turi sąskaitas litais ir eurais toje pačioje įstaigoje, per 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedi28

mo dienos jis turės teisę nurodyti uždaryti vieną ar keletą sąskaitų
ir pervesti joje arba jose esančias lėšas pasirinktinai į kitą arba kitas
sąskaitas toje įstaigoje neatlygintinai.
Dovanų kortelės, čekiai ir kitos mokėjimo priemonės su nuorodomis
į litus, litą pakeitus euru, galios visą nurodytą jų galiojimo laiką. Jų
vertė litais reikš pagal neatšaukiamai nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą perskaičiuotą vertę eurais.
Dažnesnis atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis tose vietose, kur suteikta tokia galimybė, padėtų išvengti galimų nepatogumų dėl grynųjų pinigų. Eurų banknotus bankomatai išduos nuo 2015 m. sausio 1 d.
Bankai turės užtikrinti, kad jiems priklausantys bankomatai nuo euro
įvedimo dienos būtų pripildyti eurų banknotų, ypač mažųjų nominalų.

2. Elektroninių atsiskaitymų (SEPA) pokyčiai
Įvedus Lietuvoje eurą, mūsų šalyje veikiančios įmonės ir gyventojai
per 2015 m. turės pasirengti naudoti tokias pačias mokėjimo priemones atsiskaitymams eurais, kokios naudojamos euro zonoje. Įgyvendinus bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. Single Euro Payments
Area, SEPA) projektą, kuriame aktyviai dalyvauja ir Lietuvos bankų
sektorius, naudosime vienodas mokėjimo priemones atsiskaitymams
eurais. Lietuvos gyventojams ir įmonėms bus nebesvarbu, ar lėšų
mokėtojas (gavėjas) veikia Lietuvoje, ar kitoje Europos Sąjungos
valstybėje narėje. Standartizavus kredito pervedimų ir tiesioginio debeto formatus ir taisykles, įmonės galės ne tik optimizuoti mokėjimo
vidaus procesus, bet ir turės galimybę paprasčiau pakeisti mokėjimo
paslaugų teikėją. Taip bus užtikrinta mokėjimo paslaugų kokybė ir jų
konkurencinga kaina.
Pasirengimą pereiti prie SEPA rekomenduojama jau dabar aptarti su
savo mokėjimo paslaugų teikėju bei įmonės programinės įrangos teikėju ir prireikus numatyti tam lėšų 2015 m.
SEPA reglamente (Nr. 260/2012) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė pagrindinius SEPA veikimo reikalavimus. Lietuvoje galutinis
pasirengimo įgyvendinti SEPA reglamento nuostatas terminas yra
2015 m. gruodžio 31 d.
Pažymėtina, kad nuo 2016 m. bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai nebegalės iš klientų priimti mokėjimo nurodymų, neatitinkančių SEPA reglamento reikalavimų. Todėl pasirengimas vykdyti SEPA
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reikalavimus yra ir įmonių atsakomybė. Mažiausiai pakeitimų turės
padaryti tos įmonės, kurios mokėjimus atlieka per internetinę bankininkystę. Kitos įmonės, kurios mokėjimus siunčia ir priima paketais,
turės peržiūrėti vidaus procesus ir atnaujinti informacines sistemas.
Pokyčiai taip pat laukia tų rinkos dalyvių, kurie numato naudotis tiesioginio debeto paslauga.
Daugiau informacijos www.sepa.lt.

3. Užsienio valiutų santykių statistikos pasikeitimai dėl euro
įvedimo
Lietuvos bankas savo interneto svetainėje (www.lb.lt) kiekvieną dieną skelbs ECB paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius ir kartą per mėnesį skelbs kitus nei ECB orientacinius euro ir
užsienio valiutų santykius. Siekiant suteikti gyventojams ir verslui
laiko prisitaikyti prie pokyčių, ECB skelbiami euro ir užsienio valiutų
santykiai pradėti skelbti 2014 m. spalio 1 d. Kitus nei ECB orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius Lietuvos bankas pradės skelbti
2014 m. gruodžio 30 d. Nuo euro įvedimo dienos bus skelbiama, kiek
1 euras vertas užsienio valiutos vienetų. Šiuo metu skelbiama, kiek 1
užsienio valiutos vienetas vertas litų.
Už euro įvedimą atsakingos Lietuvos institucijos inicijavo Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio pakeitimus (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=483394). Siekdamas patenkinti ūkio subjektų poreikį patogiai
gauti informaciją, Lietuvos bankas, remdamasis įstatymo nuostatomis, iš ECB ir Lietuvos banko skelbiamų euro ir užsienio valiutų
santykių kiekvieną dieną formuos ūkiniams įvykiams ar operacijoms
atvaizduoti apskaitoje reikalingus euro ir užsienio valiutų santykius.
Šie santykiai bus pradėti skelbti 2014 m. gruodžio 31 d.
Bendras ECB ir Lietuvos banko skelbiamų euro ir užsienio valiutų
santykių skaičius nesumažės. Atsižvelgiant į užsienio prekybos statistiką ir valiutų prekybą valiutų rinkoje, į užsienio valiutų sąrašą
ketinama įtraukti dar 3 šiuo metu neskelbiamas valiutas: Nigerijos
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nairą (kodas NGN), Mauritanijos rupiją (kodas MUR) ir Ganos sedį (kodas GHS). Nuo 2015 m. sausio 1 d. euro ir Tarptautinio valiutos fondo specialiųjų skolinimosi teisių (SST; angl. Special Drawing Rights)
santykis nebus skelbiamas.
Verslininkai turėtų atkreipti dėmesį, kad nuo 2015 m. euro ir Baltarusijos rublio, Ukrainos grivinos, Kazachstano tengės bei Moldovos
lėjos santykis bus nustatomas kartą per mėnesį, nes Europos Centrinis Bankas šių valiutų ir euro santykių kasdien neskelbia. Tų užsienio
valiutų ir euro santykis turės būti taikomas operacijose šia valiuta ir
nurodomas apskaitoje iki kito karto, kai paskelbiamas kursas.
Informacija apie SST nuolat skelbiama adresu
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustojus skelbti lito ir užsienio valiutų santykius, jų istoriniai duomenys ir toliau bus prieinami Lietuvos banko
interneto svetainėje neribotą laiką.
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V. GRYNIEJI EURAI

1. Aštuoni žingsniai verslininkams pasirengti naudoti grynuosius eurus ir jais apsirūpinti
Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki euro įvedimo dienos komerciniai bankai
ir jų įgaliotos pinigų pervežimo įmonės eurų banknotais ir monetomis
aprūpins mažmenines prekybos ir paslaugų įmones, Lietuvos paštą,
litus į eurus keisiančias kredito unijas bei kitus subjektus, norinčius
iš anksto apsirūpinti eurais. Mažoms prekybos ir paslaugų teikimo
įmonėms, kurios grynųjų eurų iš anksto gali gauti kaip kiti komercinių bankų klientai, numatyta galimybė likus ne daugiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki euro įvedimo dienos apsirūpinti 10 000 eurų
neviršijančia suma. Išankstinio eurų paskirstymo tvarka numatyta
Lietuvos banko valdybos patvirtintame Išankstinio eurų banknotų ir
monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos apraše (http://www.
lb.lt/2014-03-142_aprasas).
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Siūlomi aštuoni žingsniai, padėsiantys įmonėms iš anksto pasirengti naudoti grynuosius eurus ir jais apsirūpinti. Tai padės sėkmingai
tęsti ūkinę komercinę veiklą nuo pirmos euro įvedimo dienos.
1 žingsnis. Įvertinti įmonės grynųjų eurų poreikį pirmosiomis dienomis po euro įvedimo, imtis priemonių jį sumažinti.
Kitų šalių patirtis rodo, kad pirmosiomis dienomis po euro įvedimo
grynųjų pinigų kiekis apyvartoje gali išaugti 3–5 kartus, atsiskaitymų skaičius – apie 20 proc. Sausio 1–15 d. už prekes ir paslaugas
bus galima mokėti ir eurais, ir litais, o grąža bus duodama grynaisiais
eurais, išskyrus kelias Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme
numatytas išimtis. Tikėtina, kad dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu dalis gyventojų norės išsikeisti litus į eurus atsiskaitydami
grynaisiais litais pirmiausia parduotuvėse, taip pat paslaugų teikimo
vietose. Todėl mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo įmonės turi
įvertinti, koks atstumas iki Lietuvos banko, artimiausio komercinio
banko, kredito unijos padalinio ar pašto skyriaus, kuriuose bus nemokamai keičiami grynieji eurai. Jeigu atstumas didelis, tikėtina, kad
grynųjų eurų poreikis gali išaugti dar labiau.
Sužinoti artimiausias keitimo vietas visoje Lietuvoje bus galima sąveikiajame žemėlapyje (http://www.lb.lt/zemelapis).
Kad parduotuvė netaptų pinigų keitykla, siūloma saviems klientams
skleisti informaciją, kur arčiausiai galima nemokamai pasikeisti grynuosius litus į eurus (plakatai, lankstinukai ir pan.).
Įmonės, siekdamos sumažinti grynųjų pinigų poreikį, turėtų skatinti
klientus atsiskaitant mokėti tikslią sumą, kad nereikėtų duoti grąžos,
arba skatinti dažniau mokėti elektroninėmis mokėjimo priemonėmis.
Numatant grynųjų pinigų poreikį siūloma atsižvelgti į tai, kad prekybos ir paslaugų įmonėms svarbu iš anksto pakankamai apsirūpinti
mažųjų nominalų eurų banknotais (5, 10 ir 20 eurų) ir visų nominalų
eurų bei euro centų monetomis. Mažiausia banknotų pakuotė – banknotų pakelis (1 pakelis po 100 vnt. visų nominalų banknotų).
Apsirūpinimą monetomis galima planuoti pagal jų nominalus: monetų
blokas – po 10 to paties nominalo ritinėlių. Priklausomai nuo monetų
nominalo bloko suma – nuo 5 iki 500 eurų. Kai kurie komerciniai bankai monetų blokais aprūpins tik dideles eurų sumas užsakančius kli33

entus. Išsamios informacijos apie tai siūloma teirautis komerciniuose
bankuose.
Apsirūpinimui eurų monetomis palengvinti Lietuvos bankas sudarys
dviejų tipų eurų monetų rinkinius, skirtus prekybos ir paslaugų įmonėms, ypač mažoms, jų bus galima gauti iš komercinių bankų:
pirmasis rinkinys: po vieną ritinėlį kiekvieno nominalo monetų (iš
viso 8 ritinėliai, suma – 111 eurų);
antrasis rinkinys: nuo vieno iki trijų ritinėlių skirtingo nominalo
monetų (iš viso 15 ritinėlių, suma – 200 eurų).
2 žingsnis. Kuo anksčiau kreiptis į komercinį banką dėl eurų gavimo.
Iš anksto grynųjų eurų banknotų pakelių ir monetų rinkinių prekybininkams ar blokų verslininkai gali gauti iš komercinių bankų, kurių
paslaugomis naudojasi, tad jiems reikia kreiptis į bankus ir aptarti
savo poreikius.
Be banknotų ir monetų kiekio, reikia numatyti ir tai, ar banknotus ir
monetas įmonė pati pasiims komerciniame banke, ar naudosis pinigų
pervežėjo paslauga.
Kai kurie komerciniai bankai jau yra paskelbę, kad priima paraiškas
dėl apsirūpinimo grynaisiais eurais. Kai kurie komerciniai bankai informuoja, kad paraiškas gauti eurų įprasta tvarka priims rugsėjo–
spalio mėn., o supaprastinta tvarka – nuo lapkričio pradžios. Svarbu
nepraleisti tokių skelbimų ir operatyviai atsižvelgti į komercinių bankų pasiūlymus.
3 žingsnis. Pasirašyti sutartį ar tipinę formą su komerciniu banku
dėl grynųjų eurų paskirstymo.
Norėdamos gauti eurų banknotų ir monetų, įmonės turės su komerciniais bankais pasirašyti išankstinio eurų paskirstymo sutartį arba
supaprastinto išankstinio eurų paskirstymo tipinę formą. Minimalūs
sutarties reikalavimai apibrėžti Išankstinio eurų banknotų ir monetų
pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos aprašo 6 priede.
Svarbu stebėti komercinių bankų skelbimus ir operatyviai atsižvelgti
į jų pasiūlymus dėl sutarčių pasirašymo.
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4 žingsnis. Pasirengti trumpalaikiam dalies apyvartinių lėšų užšaldymui dėl grynųjų eurų išankstinio įsigijimo.
Kad įmonė galėtų iš komercinio banko įsigyti reikiamą kiekį grynųjų
eurų, bankas turės rezervuoti įmonės sąskaitoje lėšų sumą, atitinkančią užsakytų eurų vertę, o euro įvedimo dieną (2015 m. sausio
1 d.) nurašyti rezervuotą sumą ir sutvarkyti apskaitos įrašus. Taigi
reikia turėti tokių lėšų, kurias komerciniai bankai galėtų rezervuoti.
5 žingsnis. Numatyti tinkamas grynųjų eurų saugojimo vietas.
Iki euro įvedimo dienos išankstinio paskirstymo metu iš komercinių
bankų gavusios eurų įmonės negalės jų išleisti į apyvartą, privalės
juos saugoti patalpose atskirai nuo kitų turimų eurų, nuo kitos valiutos ir kitos nuosavybės. Gauti eurai iki 2015 m. sausio 1 d. turės būti
saugomi pakuotėje, kurioje jie gauti.
Siekdamos atlaisvinti turimas grynųjų pinigų saugojimo vietas, įmonės paskutinėmis dienomis prieš euro įvedimą turėtų stengtis grąžinti turimus litus bankams, ypač litų monetas, ir pasilikti tik būtinas
grynųjų pinigų sumas, reikalingas jų ūkinei komercinei veiklai.
Po euro įvedimo visi į įmonę sugrįžę litai negalės būti grąžinti į apyvartą – jie turės būti saugomi ir pristatomi į komercinius bankus. Dėl
šios priežasties įmonės turi pasirūpinti tinkama ir pakankama grynųjų pinigų saugojimo vieta.
6 žingsnis. Pasirengti naudoti grynuosius eurus.
Įmonėms reikėtų iš anksto pasirūpinti darbuotojų mokymais, supažindinti juos su eurų banknotų ir monetų nominalais, banknotų apsaugos priemonėmis. Apie tai informacijos galima rasti Lietuvos banko
interneto svetainėje (http://www.lb.lt/euru_banknotai_ir_monetos).
Siekiant užkirsti kelią padirbtiems pinigams patekti į apyvartą, įmonėms patartina pakankamai apsirūpinti tinkama pinigų autentiškumo
tikrinimo įranga.
Dėl patirties dirbti su naująja valiuta stokos po euro įvedimo dienos
gali padaugėti klaidų, padidės sukčiavimo rizika, todėl įmonės turėtų
įgyvendinti tinkamą vidaus kontrolę, kad būtų galima užtikrinti klaidų
ir sukčiavimo prevenciją.
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7 žingsnis. Priimti grynuosius eurus ir saugoti juos iki euro įvedimo dienos.
Įmonės eurus pasiims iš komercinio banko pačios arba juos atgabens
pinigų pervežimo įmonė. Kai kurie komerciniai bankai jau paskelbė,
kad jų padaliniuose atsiimti eurus bus galima tik per paskutines 5 šių
metų kalendorines dienas ir pirmenybė bus teikiama mažoms įmonėms. Bankų klientams reikia iš anksto pasidomėti šiais klausimais,
kad euro įvedimo išvakarėse nebūtų netikėtumų.
Iš anksto paskirstyti eurai į apyvartą patekti negali, todėl juos gavusioje įmonėje jie turės būti saugomi atskirai nuo kitų eurų, kitos
valiutos ir kitos nuosavybės.
Įmonės prireikus turės suteikti galimybę Lietuvos banko įgaliotiems
asmenims patikrinti, kaip laikomasi įsipareigojimų dėl iš anksto paskirstytų eurų saugojimo. Įmonės turės atsakyti už gautų eurų sunaikinimo, praradimo, vagystės ir apiplėšimo riziką nuo to momento, kai
juos gavo. Už netinkamą iš anksto paskirstytų eurų saugojimą ir jų
išleidimą į apyvartą iki euro įvedimo dienos numatytos baudos, kaip
nurodyta Išankstinio eurų banknotų ir monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos apraše (http://www.lb.lt/2014-03-142_aprasas).
Jeigu įmonėje laikomi grynieji pinigai apdrausti, siūloma pasitikrinti,
ar draudimo sumos pakaks padidėjus laikomai grynųjų pinigų sumai.
8 žingsnis. Euro įvedimo dieną pradėti naudoti iš anksto gautus
eurus.
Išankstinio eurų paskirstymo metu gauti eurai nuo euro įvedimo dienos 00.00 val. taps apyvartiniais pinigais, ir įmonės juos pradės naudoti kaip teisėtą mokėjimo priemonę.
Smulkiesiems verslininkams gali praversti eurų monetų rinkiniai
visuomenei
Gyventojams susipažinti su lietuviškomis eurų monetomis Lietuvos
bankas iki euro įvedimo išleis eurų monetų rinkinių visuomenei. Vieno
rinkinio nominalioji vertė bus 11,59 euro, arba 40 litų, suapvalinus
vartotojo naudai. Jį sudarys 23 monetos. Rinkinyje bus po tris 1, 2,
10, 20 ir 50 euro centų bei 1 ir 2 eurų monetas, taip pat po dvi 5 euro
centų monetas. Iš viso bus pagaminta 900 tūkst. tokių rinkinių. Eurų
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monetų rinkinių nuo 2014 m. gruodžio 1 d. bus galima įsigyti Lietuvos banko kasose, komerciniuose bankuose, nuo 2014 m. gruodžio
4 d. – AB Lietuvos pašte. Vienas asmuo vienu kartu galės įsigyti iki 5
tokių rinkinių.
Šie rinkiniai bus naudingi ir smulkiesiems verslininkams, nes tai gera
galimybė apsirūpinti eurų monetomis grąžai pirmosiomis dienoms po
euro įvedimo.
Naudingas dokumentas
•	Lietuvos banko patvirtintame Išankstinio eurų banknotų ir
monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos apraše (http://
www.lb.lt/2014-03-142_aprasas) nustatyta išankstinio eurų
banknotų ir monetų pirminio ir antrinio paskirstymo nuo 2014 m.
spalio 1 d. iki euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos 00.00
val. (Lietuvos laiku) tvarka.
Daugiau informacijos apie Lietuvos banko komerciniams
bankams ir jų klientams siūlomas eurų banknotų ir monetų
pakuotes, eurų monetų rinkinius prekybininkams galima rasti
Lietuvos banko svetainėje www.lb.lt.
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   Klasikinio stiliaus
architektūra  
(dviejų serijų banknotai)
120 × 62 mm
Romaninio stiliaus
architektūra
      (dviejų serijų banknotai)
127 × 67 mm
Gotikos stiliaus
       architektūra
133 × 72 mm

Renesanso
stiliaus
architektūra
140 × 77 mm

   Baroko ir
rokoko stiliaus
architektūra
147 × 82 mm

Plieno ir stiklo
amžiaus
architektūra
153 × 82 mm

Modernioji
XX a. stiliaus
architektūra
160 × 82 mm
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2. Eurų banknotai ir monetos, jų apsaugos priemonės
Eurų banknotai
Šiuo metu cirkuliuoja septynių nominalų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir
500 eurų) eurų banknotai, vienodi visoje euro zonoje. Juose pavaizduoti skirtingų Europos istorijos laikotarpių architektūriniai stiliai.
Kiekvienas banknotas yra skirtingos spalvos ir dydžio. Kuo didesnis
nominalas, tuo didesnis banknotas.
2013 m. apyvartoje pasirodė pirmieji naujosios (antrosios) serijos,
pavadintos „Europa“, banknotai. Ši serija pradėta 5 eurų naujo dizaino banknotu ir bus tęsiama leidžiant kitų nominalų naujus banknotus. 2014 m. rugsėjo 23 d. į apyvartą išleistas naujasis 10 eurų
banknotas. Lietuvos bankas užsakė ir nuo 2015 m. pradžios į apyvartą išleis tik naujuosius 5 ir 10 eurų banknotus. Tačiau iš kitų šalių gali
atkeliauti ir pirmosios laidos banknotų. Galioja ir senieji, ir naujieji
banknotai. Senieji banknotai bus palaipsniui išimami iš apyvartos.
Naujųjų banknotų dizainas buvo šiek tiek pakeistas, pritaikant jį naujoms ir patobulintoms apsaugos priemonėms. Naujosios serijos banknotų hologramoje ir vandens ženkle panaudotas graikų mitologijos
personažo Europos, iš kurios vardo kilęs ir mūsų žemyno pavadinimas, portretas. Naujuosiuose banknotuose valiutos (euro) pavadinimas pavaizduotas ne tik lotynų (EURO) ir graikų (EYPΩ) rašmenimis, kaip ir pirmosios serijos banknotuose, bet ir kirilica (EBPO), nes
2007 m. į Europos Sąjungą įstojo Bulgarija. Europos Centrinio Banko
(toliau – ECB) pavadinimo santrumpa ant pirmosios serijos banknotų
parašyta penkiais kalbiniais variantais: BCE, ECB, EZB, EKT ir EKP, o
ant antrosios – devyniais: BCE (ispanų, italų, portugalų, prancūzų, rumunų), ECB (anglų, čekų, danų, latvių, lietuvių, olandų, slovakų, slovėnų, švedų), ЕЦБ (bulgarų), EZB (vokiečių), EKP (estų, suomių), EKT
(graikų), EKB (vengrų), BĊE (maltiečių), EBC (lenkų). Ant eurų banknotų yra dabartinio ECB Pirmininko Marijaus Dragio (Mario Draghi)
ar buvusių ECB pirmininkų – Vilemo F. Duisenbergo (Willem F. Duisenberg) ir Žano Klodo Trišė (Jean-Claude Trichet) – parašai. Galioja visi
banknotai, nesvarbu, su kieno parašu.
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Naujosios serijos 5 eurų banknotas
1

4

2

5

2

2

6

3

Pirmosios serijos 20 eurų banknotas

2

5

3

7
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Pagrindinės eurų banknotų apsaugos priemonės
Dauguma, nors ir ne visos, apsaugos priemonių ant kiekvieno iš
septynių eurų banknotų nominalų nesiskiria. Dėl patobulintų apsaugos priemonių serijos „Europa“ (arba naujuosius) 5 ir 10 eurų
banknotus dar sudėtingiau padirbti. Tačiau juos, kaip ir pirmosios
serijos banknotus, lengva patikrinti taikant metodą „apčiuopkite–
pažvelkite–pakreipkite“.
Apčiuopkite
1 Banknoto popierius – banknotas šiugžda ir yra standus.
2 Spausdinto paviršiaus nelygumai – pagrindinis motyvas,
raidės ir didysis nominalo skaičius yra storesni. Be to, palei serijos
„Europa“ (arba naujųjų) banknotų kairįjį ir dešinįjį kraštus yra trumpų
iškilių brūkšnelių, kurie apčiuopiami pirštais.
Pažvelkite
3 Vandens ženklas – ant pirmosios serijos eurų banknotų,
pakėlus juos prieš šviesą, matyti nominalo skaičius ir pagrindinis
motyvas. Serijos „Europa“ (arba naujųjų) banknotų vandens ženkle
matyti mitologinio personažo Europos portretas ir nominalo skaičius.
4 Apsauginis siūlelis – pakėlus banknotą prieš šviesą, išryškėja
tamsi linija.
5 Holograma – ant pirmosios serijos 5, 10 ir 20 eurų banknotų
matyti nominalo skaičius ir simbolis „€“. Serijos „Europa“ (arba
naujųjų) banknotų hologramoje yra Europos portretas ir kiti smulkūs
atvaizdai.
Pakreipkite
6 Smaragdo spalvos skaičius – kraipant serijos „Europa“ (arba
naujuosius) banknotus, blizga skaičiaus apatinė arba viršutinė dalis.
Be to, skaičiaus spalva keičiasi iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.
7 Blizganti juostelė. Pakreipkite 5, 10 ar 20 eurų banknotą:
antrojoje pusėje matyti blizganti aukso spalvos juostelė, joje
nurodytas nominalo skaičius ir simbolis „€“.
41

Skersmuo – 25,75 mm
Masė – 8,50 g
Forma – apvali
Spalva: išorinė dalis (žiedas) – sidabro; centrinė dalis (šerdis) – aukso
Sudėtis: išorinė dalis (žiedas) – varis ir nikelis; centrinė dalis (šerdis) –
trys sluoksniai: nikelis ir žalvaris, nikelis, nikelis ir žalvaris
Briauna – smulkiai rantuota, ant monetos briaunos – raidės (kiekvienos
šalies skiriasi)
Skersmuo – 23,25 mm
Masė – 7,50 g
Forma – apvali
Spalva: išorinė dalis (žiedas) – aukso; centrinė dalis (šerdis) – sidabro
Sudėtis: išorinė dalis (žiedas) – nikelis ir žalvaris; centrinė dalis (šerdis)
trys sluoksniai: varis ir nikelis, nikelis, varis ir nikelis
Briauna – rantai su tarpais

Skersmuo – 24,25 mm
Masė – 7,80 g
Forma – apvali
Spalva – aukso
Sudėtis – Šiaurės auksas
Briauna – rantuota

Skersmuo – 18,75 mm
Masė – 3,06 g
Forma – apvali
Spalva – vario
Sudėtis – variu dengtas plienas
Briauna – lygi su grioveliu

Skersmuo – 21,25 mm
Masė – 3,92 g
Forma – apvali
Spalva – vario
Sudėtis – variu dengtas plienas
Briauna – lygi
Skersmuo – 22,25 mm
Masė – 5,74 g
Forma – gėlės žiedo („ispaniška gėlė“)
Spalva – aukso
Sudėtis – Šiaurės auksas
Briauna – lygi su įdubimais
Skersmuo – 19,75 mm
Masė – 4,10 g
Forma – apvali
Spalva – aukso
Sudėtis – Šiaurės auksas
Briauna – rantuota
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Skersmuo – 16,25 mm
Masė – 2,30 g
Forma – apvali
Spalva – vario
Sudėtis – variu dengtas plienas
Briauna – lygi

Eurų monetos
Šiuo metu naudojamos aštuonių nominalų apyvartinės eurų monetos,
jas kaldina visos euro zonos valstybės ir ne Europos Sąjungos šalys –
Monakas, Vatikanas, San Marinas ir Andora, naudojančios eurą kaip
savo pinigus.
Viena apyvartinių monetų pusė yra vienoda visoje Europos Sąjungoje
ir vadinama bendrąja puse, kita pusė kiekvienos euro zonos valstybės
yra savita ir vadinama nacionaline puse.
Monetų nacionalinėje pusėje panaudoti kiekvienai šaliai būdingi elementai, aplink juos apskritimu išdėstyta 12 Europos Sąjungos žvaigždžių. Nors nacionalinė pusė ir skiriasi, tačiau visos eurų monetos galioja visoje euro zonoje. Eurų monetos skiriasi savo dydžiu, svoriu,
forma ir metalo sudėtimi. Didelio nominalo – 1 ir 2 eurų – monetos
yra dvispalvės (sidabro ir geltonos spalvos). Vidutinio nominalo – 10,
20 ir 50 euro centų – geltonos spalvos, o mažo nominalo – 1, 2 ir 5
euro centų – vario spalvos.
Visų valstybių apyvartinės eurų monetos galioja visoje euro zonoje,
todėl atsiskaitymams jos turės būti priimamos ir Lietuvoje, kai mūsų
valstybė įsives eurą.
Būdama euro zonos nare, Lietuva irgi leis į apyvartą eurų monetas su
nacionaline puse.
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Europos Sąjungos šalys,
dar neįsivedusios euro
  Europos
šalys, dar
euro
Italijaneįsivedusios
Portugalija
Europos
SąjungosSąjungos
šalys, Airija
Kipras
Prancūzija
įsivedusios eurą:
Austrija
Latvija
Slovakija
Belgija
  Europos Sąjungos
šalys, įsivedusios
Liuksemburgaseurą:
Slovėnija
Estija
Malta
Suomija
Graikija
Nyderlandai
Vokietija
Ispanija
Airija
Italija
Portugalija
Lietuvai
įsivedus
eurą
nuo
2015
m.
eurą
naudos
338
mln.
europiečių
Austrija Kipras
Prancūzija

Belgija
Estija
Graikija
Ispanija

Latvija
Liuksemburgas
Malta
Nyderlandai

Visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, Vytį matyti
eurų apyvartinėse monetose
pageidavo dauguma apklaustų Lietuvos gyventojų.

Slovakija
Slovėnija
Suomija
Vokietija

Lietuvai įsivedus eurą nuo 2015 m. eurą
naudos 338 mln. europiečių

Vytis eurų žvaigždyne
Lietuvos išleistos eurų apyvartinės monetos turės skulptoriaus Antano Žukausko sukurtus tris vaizdus su Lietuvos valstybės herbo simboliu Vyčiu. Jį sups 12 žvaigždžių: 1 ir 2 eurų monetose – vertikalių
linijų fone; 10, 20 ir 50 euro centų monetose – horizontalių linijų fone;
1, 2 ir 5 euro centų monetose – lygiame fone.
Visos Lietuvoje išleistos apyvartinės eurų monetos tiks mokėjimams
visose euro zonos valstybėse ir kitose eurą naudojančiose šalyse. Tai
reiškia, kad lietuviškomis apyvartinėmis eurų monetomis bus galima
atsiskaityti, pavyzdžiui, Ispanijoje, o suomiškomis – Lietuvoje.
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Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai
tikrinimas ir įranga
Eurų banknotų autentiškumas ir tinkamumas apyvartai gali būti tikrinamas dviem būdais: automatiniu būdu, naudojantis klientų arba
profesionalių naudotojų valdomais banknotų tvarkymo aparatais,
arba rankiniu būdu, jį gali naudoti specialiai išmokytas personalas.
Grynųjų pinigų tvarkytojai eurų banknotus gali tikrinti 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimo ECB/2010/14 „Dėl eurų
banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą“ I priede nurodytais banknotų tvarkymo
aparatais, kurie yra įtraukti į ECB sėkmingai testuotų aparatų sąrašą,
skelbiamą ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu/euro/
cashprof/cashhand/recycling/html/tested.lt.html.
Padirbtiems banknotams atpažinti gali būti naudojamos ir kitos banknotų autentiškumo tikrinimo priemonės (pvz., didinamasis stiklas,
ultravioletinių spindulių lempa), kurios nelaikomos banknotų tvarkymo aparatais pagal ECB sprendimą ECB/2010/14. Šie padirbtų banknotų atpažinimo aparatai gali padėti mažmenininkams ir kitiems
naudotojams atpažinti padirbtus eurų banknotus. Jeigu verslininkai
nutartų įsigyti naujų eurų banknotų autentiškumo tikrinimo aparatų,
patartina juos rinktis iš ECB sėkmingai testuotų tokių aparatų sąrašo, nes šių aparatų programinė įranga nuolat atnaujinama atsiradus
naujo pavyzdžio padirbtiems eurų banknotams. Sąrašas skelbiamas
ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/devices/html/Devices-print.lt.html. Kilus klausimui, ar
litams tikrinti naudojami įrenginiai tinka eurams tikrinti, rekomenduojama pasitikrinti, ar jie įtraukti į ECB svetainėje skelbiamą sąrašą,
arba kreiptis į šiuos įrenginius aptarnaujančias įmones.
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VI. KITA NAUDINGA INFORMACIJA
1. Kur ir kaip galima daugiau sužinoti apie eurus?
INTERNETAS. Lietuvos banko užsakymu sukurtas filmukas apie eurų
monetų ir banknotų apsaugos priemones paskelbtas adresu https://
www.youtube.com/watch?v=g575HT7ncPM.
Apie eurų banknotus naudingos informacijos rasite adresu http://
www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.lt.html.
MOBILUSIS IŠMANUSIS TELEFONAS. Turintys jį gali atsisiųsti programėlę EURO-CASH-ACADEMY iš svetainės http://www.nauji-eurubanknotai.eu.
LEIDINIAI. Į kiekvienus namus iki euro įvedimo numatoma išsiųsti
lankstinuką, kuriame pateikta svarbiausia informacija apie grynuosius eurus ir jų apsaugos priemones.

2. „Euro“ santrumpa
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. balandžio 10 d. posėdyje nutarta teikti euro santrumpą –

Eur (plg. lito santrumpa – Lt).
Prireikus galima vartoti tarptautinį kodą

EUR arba simbolį €.
Piniginio vieneto dalies pavadinimo santrumpa ta pati –

ct (be taško).
Pereinamuoju laikotarpiu, kol apyvartoje bus ir lito centai, ir euro
centai, galima terpti žodį ar santrumpą, pvz.:
2 euro centai, 2 euro ct, 2 Eur ct.
Atkreiptinas dėmesys, kad santrumpa, kodas ar simbolis vartojami
po skaitmeninės raiškos (darant tarpą), pvz.:
250 eurų, 250 Eur, 250 EUR, 250 €.
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3. AB ir UAB įstatų pakeitimai, susiję su iki 2014 m. gruodžio
31 d. įsteigtų bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės perskaičiavimu į eurus
Akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB) nuo
euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį turės pakeisti savo įstatus.
Išsami pakeitimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose AB ir UAB įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios
vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatyme bei Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatymai įsigalios 2015 m. sausio 1 d.
AB ir UAB įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės
išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu supaprastintas iki euro įvedimo Lietuvoje dienos įsteigtų AB ir UAB įstatų keitimas, kai juose keičiama nurodyta valiuta iš litų į eurus. Nustatyta:
- kad visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui pakeisti įstatus,
kai juose keičiama tik nurodyta valiuta iš litų į eurus, priimti
pakanka paprastos susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų
daugumos;
- dvejų metų pereinamasis laikotarpis (iki 2016 m. gruodžio 31 d.),
per kurį bendrovės turėtų pakeisti įstatus.
Akcinių bendrovių įstatyme bendrovėms įtvirtinta pareiga įstatų pakeitimus, susijusius su euro įvedimu, atlikti kartu su pirmaisiais nuo
2015 m. sausio 1 d. įstatų pakeitimais.
Pakeistus įstatus bus galima teikti elektroniniu (per valstybės įmonės Registrų centro savitarnos svetainę) arba įprastu („popieriniu“)
būdu.
Elektroniniu būdu teikiami pakeisti UAB įstatai turi būti parengti pagal ūkio ministro patvirtintus pavyzdinius įstatus. Su šiais pavyzdiniais įstatais galima susipažinti Ūkio ministerijos interneto svetainėje. Elektroniniu būdu teikiami įstatai nėra teikiami notarui tvirtinti,
tad šiuo atveju bus patiriamos mažesnės įstatų keitimo išlaidos.
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