
MOKĖJIMO NURODYMŲ PAVYZDŽIAI 
 

Mokėjimai eurais (EUR) į ES 
Mokėjimai Rusijos rubliais (RUB) į Rusiją 
Mokėjimai Baltarusijos rubliais (BYN) į Baltarusiją 
Mokėjimai JAV doleriais (USD) ir kitomis valiutomis į bet kurią šalį 

 
 
 

Mokėjimai eurais (EUR) į ES 
Pervedant EUR į ES ir EEE valstybėje esantį banką, mokėjimo nurodyme privalote nurodyti: 

 

Mokėjimo valiuta EUR 
Gavėjo sąskaitos numeris Galiojantis gavėjo tarptautinis banko sąskaitos numeris IBAN 
Gavėjo banko kodas SWIFT (BIC) kodas 

 

Mokesčiai 
SHA – mokesčius mokės ir mokėtojas, ir gavėjas (t. y. mokėtojas sumokės tik „Citadele“ 
banko nustatytus mokesčius, o užsienio banko mokesčius sumokės gavėjas). 

 
Mokėjimai Rusijos rubliais (RUB) į Rusiją 
Pervedant RUB į Rusiją, mokėjimo nurodyme privalote nurodyti: 

 

 
 
 
Gavėjo bankas 

•  tikslų gavėjo banko pavadinimą, adresą (gatvę, miestą, šalį); 
•  gavėjo banko kodą BIK (kodą sudaro 9 skaitmenys); 
•  korespondentinę gavėjo banko sąskaitą Centriniame Rusijos Federacijos banke (sąskaitos 

numerį sudaro 20 skaitmenų, iš kurių trys paskutiniai sąskaitos numerio skaitmenys 
sutampa su trimis paskutiniais gavėjo banko kodo (BIK) skaitmenimis); 

•  gavėjo banko INN kodą. 
 

 
 
Gavėjas 

•  gavėjo sąskaitos numerį (20 skaitmenų); 
•  tikslų gavėjo pavadinimą, adresą (gatvę, miestą, šalį); 
•  gavėjo INN kodą, jei gavėjas yra juridinis asmuo ir Rusijos Federacijos rezidentas (10 

arba 12 skaitmenų kodas); 
•  gavėjo KPP kodas, jei jam toks suteiktas (9 skaitmenys). 

 
 
 
Mokėjimo paskirtis 

•  skaitmeninį operacijos valiuta kodą VO (didžiosios lotyniškos raidės VO ir toliau – 
skaitmeninis kodas, pvz.: (VO13010)); 

•  detalią mokėjimo paskirtį: sutarties numerį ir datą, sąskaitos faktūros numerį ir datą, 
prekės ar paslaugos pavadinimą; 

•  pridėtinės vertės mokesčio (NDS) sumą, o jei prekėms ar paslaugoms pridėtinės vertės 
mokestis netaikomas – Bez NDS. 

 
Mokėjimai Baltarusijos rubliais (BYN) į Baltarusiją 
Pervedant BYN į Baltarusiją, mokėjimo nurodyme privalote nurodyti: 

 

 

Gavėjo bankas 
•  gavėjo banko kodą SWIFT (BIC); 
•  tikslų gavėjo banko pavadinimą, adresą (gatvę, miestą, šalį). 

 
Gavėjas 

•  gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu (28 simboliai); 
•  tikslų gavėjo pavadinimą, adresą (gatvę, miestą, šalį); 
•  gavėjo UNP kodą (mokesčių mokėtojo kodas). 

 

Mokėjimo paskirtis 
•  tikslią mokėjimo paskirtį: už ką mokama (detalus prekių, paslaugų ar atliktų darbų aprašymas); 
•  sutarties numerį ir datą, sąskaitos faktūros numerį ir datą. 

 

 

Mokėjimai JAV doleriais (USD) ir kitomis valiutomis į bet kurią šalį 
Atlikdami mokėjimus USD ar kitomis konvertuojamomis valiutomis į užsienį, mokėjimo nurodyme privalote 
nurodyti: 

 

 
Gavėjo banko 
korespondentas 

Jei mokėjimo pavedimo valiuta yra ne tos šalies, į kurią pervedamos lėšos, valiuta, reikia nurodyti: 
•  gavėjo banko korespondento kodą SWIFT (BIC), ABA/FW, SC; 
•  tikslų gavėjo banko korespondento pavadinimą, adresą (gatvę, miestą, šalį); 
•  gavėjo banko korespondentinės sąskaitos numerį. 

 

Gavėjo bankas 
•  gavėjo banko kodą SWIFT (BIC), ABA/FW, SC; 
•  tikslų gavėjo banko pavadinimą, adresą (gatvę, miestą, šalį). 

 

Gavėjas 
•  gavėjo sąskaitos numerį; 
•  tikslų gavėjo pavadinimą, adresą (gatvę, miestą, šalį). 

 

Mokėjimo paskirtis 
•  tikslią mokėjimo paskirtį: už ką mokama (detalus prekių, paslaugų ar atliktų darbų aprašymas); 
•  sutarties numerį ir datą, sąskaitos faktūros numerį ir datą. 

 


