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Informacijos pateikimo sąskaitos išraše taisyklės
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Lauke Mokėjimo tipas visada nurodoma reikšmė UBIL

Lauke Pradinio mokėtojo pavadinimas  pateikiamas subjekto, už kurį 

mokama įmoka, vardas ir pavardė (pavadinimas)

Lauke Pradinio mokėtojo kodas pateikiamas subjekto (objekto), už kurį 

mokama įmoka, kodas (kliento kodas, paslaugų gavėjo numeris arba knygelės 

numeris)
1 2 3

Lauke Unikalus mokėjimo kodas pateikiamas rašytinio dokumento, kurį 

gavėjas yra pateikęs mokėtojui, numeris (pvz., sąskaitos numeris, 

pranešimo ar sutarties numeris)

Lauke  Mokėtojo adresas pateikiamas subjekto (objekto), už kurį mokama 

įmoka, adresas



Mokėjimo paskirties laukas
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Laukas Mokėjimo paskirtis naudojamas, kai lėšų gavėjui nepakanka kitų 

mokėjimo nurodymo laukų (pvz., kai mokėtojui reikia pateikti skaitiklio 

rodmenis) 

Informacija mokėjimo paskirties lauke pateikiama pagal įmokų 

surinkimo paslaugos techninį standartą LST TS 2009:2016 (daugiau 

informacijos 4 ir 5 psl.)

Lauko Mokėjimo paskirtis ilgis negali viršyti 140 simbolių
140



Mokėjimo paskirties laukas
Techninis standartas LST TS 2009:2016

1. Mokėjimo paskirties elementai atskiriami dvitaškiu

<Ustrd> K:123456:D:160531:I1:105.2:N1:5.2:S1:100:A1:11.20:A2:3.00:T1:Už elektrą</Ustrd> 

2. Kiekvienas elementas turi savo kodą:

K – įmokos kodas

D – mokėjimo nurodymo pateikimo data

Nn – skaitiklio rodmuo „Nuo“, kur n žymi skaitiklio numerį 

In – skaitiklio rodmuo „Iki“, kur n žymi skaitiklio numerį

Sn – skirtumas tarp skaitiklio rodmenų „Iki“ ir „Nuo“, kur n žymi skaitiklio numerį

An – tarpinė lėšų suma eurais, kur n žymi tarpinės sumos (pvz., abonentinis mokestis) 

numerį 

Tn – laisvai mokėtojo įvedama tekstinė reikšmė, kur n žymi tekstinės reikšmės numerį

3. Mokėjimo paskirties elementų eiliškumas nėra svarbus.
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Mokėjimo paskirties laukas
Pavyzdys – mokėjimas už dujas

Mokėjimo paskirtis

<Ustrd> K:10001:I1:2129:S1:11:A1:0.56</Ustrd> 

K – įmokos kodas yra 10001 

I1 – skaitiklio rodmuo „Iki“ yra 2129

S1 – skirtumas tarp skaitiklio rodmenų „Iki“ ir „Nuo“ yra 11

A1 – tarpinė lėšų suma eurais yra 0,56 (šiuo atveju abonentinis mokestis)

Kita informacija mokėtojo įvesta informacija pateikiama ne mokėjimo paskirties 
lauke, bet specialiai tam skirtuose išrašo  laukuose:

Pradinio mokėtojo kodas – 11075880

Mokėtojo adresas – Laisvės pr. 143-58, Vilnius
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Papildoma informacija

� ISO20022 xml sąskaitos išrašo laukai

� Lietuvos standartizacijos departamento informacija 
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ISO20022 xml sąskaitos išrašo laukai 
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Mokėjimo nurodymo 
laukas

ISO20022 xml
sąskaitos išrašo 
lauko pavadinimas 

Schemos lauko angliškas 
pavadinimas 

Mokėjimo tipas Purpose Purpose

Pradinio mokėtojo 

pavadinimas

Ultimate Debtor Name The name of the Originator

Reference Party

Pradinio mokėtojo 

kodas

Ultimate Debtor

Identification

The identification code of the

Originator Reference Party

Mokėtojo adresas Debtor Address Line The address of the Originator

Unikalus mokėjimo 

kodas

Original End To End

Identification

The Originator’s reference of

the Credit Transfer Transaction

Mokėjimo paskirtis Remittance

Information

The Remittance Information, 

Unstructured



Standartizacijos departamento informacija 

Įmokų surinkimo paslaugos techninio standarto LST TS 2009:2016 kopiją galima įsigyti 

Lietuvos standartizacijos departamento el. parduotuvėje

http://www.lsd.lt/index.php?-336585343
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