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1. SEPA plėtinio paskirtis 

SEPA (angl. Single Euro Payment Area) – bendra mokėjimų eurais erdvė. Tai pervedimų standartas, naudojamas 
Europos Sąjungoje bei dar keliose, jai nepriklausančiose šalyse. Šioje erdvėje visi mokėjimai eurais vyksta tokiomis 
pačiomis sąlygomis tiek šalies viduje, tiek kitose Europos valstybėse, esančiose SEPA erdvėje.  
Tam, kad Business Central sistemoje galėtumėte naudoti SEPA pervedimų standartą, adaptuotą Lietuvoje 
veikiantiems bankams, turi būti suinstaliuotas specialus SEPA plėtinys (angl. extension) SEPA for Lithuania. 
Šiame dokumente aprašoma SEPA plėtinio Lietuvai specifika: 

• kokie pagrindiniai nustatymai reikalingi naudojant SEPA plėtinį Lietuvai,   

• kaip reikia paruošti įmonės banko sąskaitų korteles, pirkėjų ir tiekėjų banko sąskaitų korteles, 

• kaip pasiruošti ir naudotis SEPA funkcionalumu eksportuojant/importuojant banko pervedimų operacijas, 

• kaip gali būti suimportuoti pradiniai nustatymai, jeigu jų sistemoje nėra (skirta diegėjams). 

2. Pagrindiniai SEPA nustatymai 

Po SEPA plėtinio SEPA for Lithuania instaliavimo, į sistemą įkeliami pradinių pagrindinių SEPA nustatymų 
duomenys. Turite galimybę juos naudoti tolimesniuose nustatymuose, kurie reikalingi importuojant ar eksportuojant 
SEPA bankų pervedimus. Esant poreikiui šie suimportuoti nustatymų duomenys gali būti keičiami, papildomi, 
sukuriami nauji. 
Šiame skirsnyje apžvelgsime pagrindinius SEPA nustatymus. 

2.1. Duomenų apsikeitimo formatai 

• Puslapyje Duomenų apsikeitimo formatai yra keturi iš anksto paruošti formatai, pritaikyti Lietuvos 

specifikai ir skirti SEPA pervedimų (banko išrašų) importo apdorojimui: 

 
• Nustatymai atspindi du aspektus: koks yra naudojamas XML failo duomenų formatas ir, kurioje sistemos 

vietoje reikės importuoti banko išrašus: 

Duomenų apsikeitimo 
formato kodas 

Pavadinimas XML failo 
formatas 

Banko išrašo importo vieta 

SEPA_LT_CAMT.052_GJ SEPA importas (camt.052) per bendrąjį žurnalą camt.052 Importavimas vykdomas bendrajame 
žurnale 

SEPA_LT_CAMT.052_PRJ SEPA importas (camt.052) per mokėjimų derinimo 
žurnalą 

camt.052 Importavimas vykdomas naudojant 
pinigų mokėjimo derinimo žurnalą 

SEPA_LT_CAMT.053_GJ SEPA importas (camt.053) per bendrąjį žurnalą camt.053 Importavimas vykdomas bendrajame 
žurnale 

SEPA_LT_CAMT.053_PRJ SEPA importas (camt.053) per mokėjimų derinimo 
žurnalą 

camt.053 Importavimas vykdomas naudojant 
pinigų mokėjimo derinimo žurnalą 

 

• Koks yra konkretaus banko išrašo XML failo formatas, galima sužinoti banke arba atidarius banko išrašo 

failą tekstų redaktoriumi (pvz. Notepad) ir pasižiūrėjus elementą: 

<Document  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xmlns="urn:iso:std:iso:20022: 

tech:xsd:camt.052.001.02"> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"> 

• Duomenų apsikeitimo formatai panaudojami kitame pagrindiniame nustatymų puslapyje -  Banko 

importavimo/eksportavimo nustatymas (lauke Duomenų apsikeit. numat. kodas kai lauko Kryptis  

reikšmė yra Importuoti).  

2.2. Banko importavimo / eksportavimo nustatymas 

• Puslapyje Banko importavimo / eksportavimo nustatymas yra iš anksto paruošti penki nustatymai, skirti 

SEPA pervedimų importo/eksporto apdorojimui ir pritaikyti Lietuvos specifikai. Keturi iš jų – banko išrašų 

importui, vienas – eksportui. Kurdami įmonės banko sąskaitų korteles, galėsite pasirinkti vieną iš nustatymo 

variantų laukuose, susijusiuose su banko išrašų importu ir eksportu (žr. skirsnį 3.Įmonės banko sąskaitų 

kortelių paruošimas). 
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o Kad būtų patogiau naudoti, banko importavimo kodai ir pavadinimai yra tokie pat, kaip duomenų 

apsikeitimo formatų kodai ir pavadinimai (apvesti žaliai). Koks bus panaudotas duomenų apsikeitimo 

formatas ir kur reikės vykdyti importavimo funkcijas, priklausys nuo lauke Duomenų apsikeit. numat. 

kodas nurodyto nustatymo. 

o Pervedimų eksportui yra skirtas eksporto nustatymas SEPA_LT_CT. Jeigu eksportuojant pervedimus 

aktualūs ne lotyniški simboliai, uždėkite varnelę lauke Išlaikyti ne lotyniškus simbolius. 

2.3. Užsakymo duomenų formulės naudojimas 

• Užsakymo duomenų formulė yra naudojama mokėjimo žurnaluose vykdant funkciją Įvesti užsakymo 

duomenis. Ši funkcija suformuoja ir užpildo žurnalo lauką Pranešimas gavėjui (plačiau apie tai žr. 

skirsnyje 5.Banko pervedimų paruošimas ir eksportas). 

• Norėdami koreguoti užsakymo duomenų formulę arba sukurti naują, naudokite puslapį Užsakymo 
duomenų formulė:  

  

• Formulei aprašyti naudojami šie parametrai (laukai): 

o Užsakymo duomenų formulės kodas – įvedamas kodas, 

o Užsakymo duomenų formulės aprašas – įvedamas norimas aprašas,  

o Užsakymo duomenų formulė - %1 %2 ir t.t. (iki %4) yra identifikuojami formulės laukai. Norint 

reikšmes atskirti pageidaujamu skirtuku, jį turite nurodyti šiame formulės lauke (pvz. galite naudoti 

kabliataškį „;“ ar kt.), 

o 1 (2, 3, 4) formulės lauko pavadinimas – pasirenkamas laukas, kurio reikšmę norite matyti 

suformuotame pranešimo gavėjui tekste. 

Pvz.: 

Mokėjimų žurnalo eilutė sugretinta su tiekėjų knygos įrašu, kurio Išorinis dokumento Nr. = 

IŠOR00001, o Registravimo data = 2019-01-01. 

Kaip 1 formulės lauką pasirinkus Išorinis dokumento Nr., o kaip 2 formulės lauką Registravimo 

data bei Užsakymo duomenų formulė lauke įvedus „%1, %2“, suformuotame tekste matysite 

„IŠOR00001, 2019-01-01“.  

o Knygos įrašo skyriklis – nurodoma, koks skiriamasis ženklas turi būti panaudotas atskiriant 

skirtingų įrašų tekstus, jeigu pvz. mokėjimas sugretintas su keliais knygos įrašais.  
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• Užsakymo duomenų formulės kodas turi būti nurodytas puslapyje Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai. 

   
 

• Lauke Užsakymo duomenų formulės kodas nurodžius užsakymo duomenų formulės kodą ir Mokėjimų 

žurnale pasinaudojus funkcija Įvesti užsakymo duomenis, pagal formulės parametrus suformuojamas ir 

užpildomas laukas Pranešimas gavėjui. 

 
Plačiau apie tai skaitykite skirsnyje 5.Banko pervedimų paruošimas ir eksportas. 
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2.4. Didžiosios knygos nustatymai 

Puslapyje DK nustatymai yra laukas, susijęs su banko išrašų importavimo metu vykdomu įrašų identifikavimu 
pagal sistemoje suformuotus mokėjimo pervedimus: 

 
o Kreditinio perkėlimo datos leistinas nuokrypis (dienomis) – čia galima nurodyti dienų skaičių, 

kurių ribose bus bandoma banko išrašo įrašus sutapatinti su mokėjimų žurnale įvestais, 

išeksportuotais ir Kredito perdavimo registro įrašuose išsaugotais pervedimo duomenimis. 

Pvz.: 

▪ naudojant mokėjimų žurnalą pervedimas suformuotas ir išeksportuotas 2021.12.10. 

▪ banko išraše pervedimo įvykdymo data yra 2021.12.12. 

▪ jeigu Kreditinio perkėlimo datos leistinas nuokrypis (dienomis) yra 2 dienos, banko 

išrašo importo metu bus ieškoma atitikmens ne tik tarp 2020.12.12 dieną išeksportuotų 

mokėjimo pervedimų duomenų Kredito perdavimo registro įrašuose, o ir +- 2 dienų 

įrašuose. Tai reiškia, kad paieškoje dalyvaus ir per mokėjimų žurnalą suformuotas bei 

išeksportuotas 2021.12.10 dienos įrašas. 

3. Įmonės banko sąskaitų kortelių paruošimas 

Įmonės banko sąskaitų kortelėse, kurios yra naudojamos eksportuojant banko pervedimus ar importuojant banko 

išrašus, turi būti atlikti nustatymai, susiję su banko pervedimų importu ir eksportu. Šie nustatymai atliekami 

puslapyje Banko sąskaitos kortelė. 

 
 
Atkreipkite dėmesį į šių laukų nustatymą: 



 
 

SEPA Lietuvai naudotojo vadovas 

 9 

• Pavadinimas – nurodykite banko pavadinimą, 

• Banko filialo nr. – įveskite banko filialo numerį, 

• Banko sąsk. Nr. – įveskite banko sąskaitos numerį, 

• Banko sąskaitos kortelėje galite nurodyti, į kokią sąskaitą bus nukreipiami neatpažinti pervedimai 

importuojant banko išrašą: 

o Neatpažintos sąskaitos tipas – nurodykite DK sąskaita. 

o Neatpažintos sąskaitos nr. – nurodykite DK sąskaitos numerį. 

Tai reiškia, kad importuojant banko išrašus į bendruosius žurnalus, neatpažintų įrašų bendrojo žurnalo 

eilutėse laukai Sąskaitos tipas ir Sąskaitos nr. bus užpildyti pagal šiuos nustatymus. 

 

• Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas – priskiriama reikšmė taip arba ne. Jeigu apskaitos įmonė turi 

verslo santykius su įmonėmis, kurios tuo pačiu metu yra ir tiekėjai, ir pirkėjai, įjungus nustatymą lauke 

Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas, banko išrašo importavimo  į bendruosius žurnalus funkcija 

pagal pervedimo sumos ženklą nustatys, ar tai iš pirkėjo gaunamas pinigų pervedimas, kurį reikia priskirti 

pirkėjui, ar mokėjimo pervedimas ir jį reikia priskirti tiekėjui.  

• Naudoti BOM SEPA eksporto failuose – nurodo, ar bus naudojamas BOM (lt. baitų eilės žymos, angl. 

Byte Order Marker) kodavimas eksportuojant banko pervedimų eksporto failą. Baitų eilės žymos yra baitų 

reikšmių seka, nurodoma, talpinama koduoto teksto srauto (arba failo) pradžioje. Ši seka leidžia 

skaitytojui teisingai nustatyti, kokį kodavimą naudoti dekoduojant gautą duomenų srautą, failą į simbolių 

seką.  

• SEPA CT pranešimo ID nr. serija – nurodykite numerių seriją, kuri bus naudojama formuojant banko 

pervedimus – eksportuojant pervedimų duomenis į XML failą.  

• Banko išrašo importavimo formatas – nurodykite reikiamą banko importavimo kodą. Prisiminkite, kad 

nuo kodo pasirinkimo priklauso tiek importuojamo išrašo XML failo formatas, tiek vieta sistemoje, kur 

vykdysite išrašų importą. Apie tai skaitykite skirsniuose 2.1 Duomenų apsikeitimo formatai ir 2.2 Banko 

importavimo / eksportavimo nustatymas. 

• Mokėjimo eksportavimo formatas – pasirinkite banko pervedimų eksporto formatą SEPA_LT_CT. 

• Užpildykite laukus SWIFT kodas ir IBAN – jie naudojami banko išrašų importo ir mokėjimų eksporto 

funkcijose: 

o SWIFT kodas – įrašykite banko SWIFT kodą; 

o IBAN – įrašykite banko sąskaitos IBAN (TBSN) kodą. 

4. Tiekėjų/pirkėjų, jų banko sąskaitų kortelių paruošimas  

Norint išeksportuoti SEPA mokėjimo pervedimus ar suimportuoti SEPA banko išrašus sistemoje juos susiejant  su 

konkrečiu tiekėju ar pirkėju bei jų banko sąskaitomis, svarbu nurodyti kuo daugiau parametrų, leidžiančių nustatyti 

šias sąsajas.  

• Jeigu tiekėjas/pirkėjas yra įmonė, jų kortelėse nurodykite įmonės Registracijos Nr. 

• Sukurkite su tiekėjo ir pirkėjo kortelėmis susijusias banko sąskaitų korteles. 

• Tiekėjų atveju: 

o Tiekėjų sąrašo arba kortelės veiksmų juostoje pasirinkite Susiję -> Tiekėjas -> Banko sąskaitos. 



 
 

SEPA Lietuvai naudotojo vadovas 

 10 

  
o Puslapyje Tiekėjo banko sąsk. sąrašas veiksmų juostoje pasirinkite + Naujas ir įveskite tiekėjo banko 

sąskaitos kortelės duomenis: 

 
Nepamirškite užpildyti laukų: 

▪ Pavadinimas – nurodykite banko pavadinimą, 

▪ Šalies/regiono kodas – nurodykite šalies kodą, 

▪ Valiutos kodas – jeigu banko sąskaitoje lėšos apskaitomos ne eurais, nurodykite valiutos kodą, 

▪ Banko filialo nr. – įveskite banko filialo numerį, 

▪ Banko sąsk. Nr. – įveskite banko sąskaitos numerį, 

▪ SWIFT kodas ir  IBAN – jie naudojami banko išrašų importo ir mokėjimų eksporto funkcijose. 

 

• Pirkėjų atveju: 

o Pirkėjų sąrašo arba kortelės veiksmų juostoje pasirinkite Susiję -> Pirkėjas -> Banko sąskaitos. 
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o Puslapyje Pirkėjo banko sąsk. sąrašas veiksmų juostoje pasirinkite + Naujas ir įveskite tiekėjo banko 

sąskaitos kortelės duomenis 

 
Nepamirškite užpildyti laukų: 

▪ Pavadinimas – nurodykite banko pavadinimą, 

▪ Šalies/regiono kodas – nurodykite šalies kodą, 

▪ Valiutos kodas – jeigu banko sąskaitoje lėšos apskaitomos ne eurais, nurodykite valiutos kodą, 

▪ Banko filialo nr. – įveskite banko filialo numerį, 

▪ Banko sąsk. Nr. – įveskite banko sąskaitos numerį, 

▪ SWIFT kodas ir  IBAN – jie naudojami banko išrašų importo ir mokėjimų eksporto funkcijose. 
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5. Banko pervedimų paruošimas ir eksportas  

Banko pervedimai ruošiami puslapyje Pinigų mokėjimo žurnalai. Iš šių žurnalų galima išeksportuoti SEPA  banko 
pervedimų failą XML formatu.  
Atkreipkite dėmesį: viename pervedimų faile gali būti tik tos pačios valiutos pervedimai ir iš tos pačios banko 
sąskaitos.  
 

• Mokėjimo žurnale vienam arba keliems tiekėjams sukurkite eilutes. Jas galima įvesti rankomis arba 

sugeneruoti pasinaudojant pasiūlymo funkcijomis:  

 

• Mokėjimo žurnale reikia užpildyti laukus, reikalingus banko pervedimo XML failo suformavimui: 

o Registravimo data – pervedimo formavimo ir registravimo data. 

o Dokumento Nr. – pervedimo dokumento Nr. 

o Pradinio mokėtojo sąsk. tipas – laukas pagal nutylėjimą užpildytas reikšme  Pirkėjas. Laukas 

naudojamas tik tuomet, kai turi būti nurodomas pradinis mokėtojas, t. y. asmuo ar įmonė už kurią 

yra daromas pervedimas. 

o Pradinio mokėtojo sąsk. Nr. – laukas pildomas priklausomai nuo lauko Pradinio mokėtojo sąsk. 

tipas pasirinkimo ir tik tuomet, kai turi būti nurodomas pradinis mokėtojas, t. y. asmuo ar įmonė, 

už kuriuos yra atliekamas pervedimas. 

o Gavėjo banko sąskaita – pasirinkite tiekėjo banko sąskaitą iš banko sąskaitų sąrašo. 

Priklausomai nuo banko sąskaitos IBAN (TBSN) kodo, nurodyto pinigų gavėjo banko kortelėje, 

sistema atpažįsta, ar tai SEPA mokėjimas ar ne. Jeigu banko IBAN kodas nepriklauso SEPA 

erdvei, pervedimas bus traktuojamas kaip tarptautinis.  

o Pranešimas gavėjui – pateikiama informacija gavėjui, už ką yra mokama.  

Atkreipkite dėmesį: Pranešimas gavėjui lauko ilgis pagal banko priimamą formatą yra 140 

simbolių, todėl nekonstruokite ilgų tekstų. 

Laukas Pranešimas gavėjui gali būti užpildomas funkcijos Įvesti užsakymo duomenis pagalba. 

Funkcijos pagalba lauką galima užpildyti vienai eilutei arba visoms išfiltruotoms eilutėms.  

 
  

Konstruodama pranešimo gavėjui tekstą, funkcija Įvesti užsakymo duomenis naudoja užsakymo 
duomenų formulę. Šios formulės kodą galite nurodyti puslapyje Pirkimo ir mokėtinų sumų 
nustatymai lauke Užsakymo duomenų formulės kodas, o pačią formulę aprašyti puslapyje 
Užsakymo duomenų formulė. Detaliau apie tai žr. skirsnyje 2.3.Užsakymo duomenų formulės 
naudojimas. 
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o Valiutos kodas – pervedimo valiutos kodas. 

o Įmokos kodas – mokėjimo gavėjo pateikiamas įmokos kodas, nusakantis mokėjimo paskirtį.  

o Bal. sąskaitos tipas – būtinai turi būti nurodyta reikšmė Banko sąskaita. 

o Bal. Sąskaitos  Nr. – banko sąskaitos Nr., iš kurios norima atlikti mokėjimo pervedimą. 

o Sugretinti su dokumento tipu, Sugretinti su dokumento Nr., Gretinti su išoriniu Dok. Nr.  – 

galima nurodyti (pasirinkti), su kuriuo skolos įrašu mokėjimas yra sugretintas. Jeigu gretinama su 

keletu skolų įrašų, šie laukai neužsipildo. 

• Svarbu žinoti, kaip užpildomi duomenys mokėjimo XML faile priklausomai nuo mokėjimo žurnalo laukų 

užpildymo.  

o XML faile gali būti suformuojami struktūrizuoti arba nestruktūrizuoti mokėjimo paskirties elementai 

(tik vienas iš jų), arba nesuformuojamas nė vienas paskirties elementas. 

Struktūrizuoto mokėjimo paskirties elemento pavyzdys: 

        <RmtInf> 

          <Strd> 

            <CdtrRefInf> 

              <Tp> 

                <CdOrPrtry> 

                  <Cd>SCOR</Cd> 

                </CdOrPrtry> 

              </Tp> 

              <Ref>12345</Ref> 

            </CdtrRefInf> 

          </Strd> 

        </RmtInf> 

Nestruktūrizuoto mokėjimo paskirties elemento pavyzdys: 

       <RmtInf> 

          <Ustrd> SF12121, 24-08-21</Ustrd> 

        </RmtInf> 

o Formuojant šiuos elementus dalyvauja keletas žurnalo eilutės laukų: 

 
▪ Įmokos kodas, 

▪ Pranešimas gavėjui, 

▪ Sugretinti su dok. tipu, Sugretinti su dokumento nr., Sugretinti su išorinio 

dokumento nr.,  

▪ Aprašas. 

o Mokėjimo žurnalo laukų užpildymo ir XML failo elementų formavimo sąryšiai pateikti lentelėje: 

Varianto 
Nr. 

Mokėjimo žurnalo laukų užpildymas  
(Taip - užpildytas, Ne - tuščias, Nesvarbu - užpildymas nedaro 

įtakos) 

XML failo mokėjimo 
paskirties elementas 
(Strd - 
struktūrizuotas, Ustrd 
- nestruktūrizuotas, 
Nėra - 
nesuformuojamas nė 
vienas elementas)  

Laukas, iš kurio 
formuojamas XML failo 
elemento turinys 

Įmokos 
kodas 

Pranešimas 
gavėjui 

Sugretinti su dok. 
tipu, Sugretinti su 
dokumento nr., 
Sugretinti su išorinio 
dokumento nr. Aprašymas 

1 Taip Nesvarbu Nesvarbu Nesvarbu Strd Įmokos kodas 

2 Ne Taip Nesvarbu Nesvarbu Ustrd Pranešimas gavėjui 

3 Ne Ne Taip Nesvarbu Ustrd 

Sugretinti su dok. Tipas + ' ' 
+ Sugretinti su išorinio 
dokumento nr. 

4 Ne Ne Ne Taip Ustrd Aprašymas 

5 Ne Ne Ne Ne Nėra Nėra 
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• Paruošę mokėjimų žurnalo eilutes, galite paruošti (išeksportuoti) banko pervedimų XML failą.  

o Veiksmų juostoje pasirinkite komandą Bankas -> Eksportuoti. 

 
o Banko pervedimo eksporto funkcija patikrina, ar pakanka duomenų pervedimo failui suformuoti. 

Jeigu nepakanka arba jie yra klaidingi, skirtuke Mokėjimo žurnalo klaidos pateikiama informacija 

apie klaidas: 

 
o Klaidų informaciją galite išsieksportuoti į Excel failą: 

 
o Jeigu pervedimui paruošti duomenų pakanka ir jie yra teisingi, panaudojus eksportavimo funkciją 

bus suformuotas XML failas, kurį galėsite išsaugoti.  

o Po mokėjimų XML failo išeksportavimo, mokėjimų žurnalo laukas Eksportuota į mokėjimų failą 

yra automatiškai pažymimas varnele.  

 
o Išeksportuotą failą išsaugokite norimoje vietoje, prisijungę prie el. bankininkystės galite jį įkelti į 

banko sistemas. 

• Eksportuojant pervedimus yra užsifiksuojama įrašų gretinimo duomenys, kurie vėliau bus panaudojami 

atpažįstant pervedimus banko išrašų importo metu. Šie duomenys matomi puslapyje Kredito perdavimo 

registro įrašai, kurį galima pasiekti mokėjimo žurnalo veiksmų juostoje pasirenkant Bankas -> Kredito 

perdavimo registro įrašai. 
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• Ištrynus mokėjimo žurnalo įrašus, kredito perdavimo registrų įrašai neištrinami, jų tik negalima pamatyti iš 

mokėjimų žurnalo. Juos galima surasti naudojant puslapį Kredito perdavimo registrai. Jame suraskite 

reikiamą registro įrašą ir puslapio veiksmų juostoje pasirinkite punktą Įrašai: 

 

6. Banko išrašų importavimas į pinigų mokėjimo derinimo žurnalus 

Suformuokite banko išrašo XML failą el. bankininkystėje ir jį išsisaugokite. 
 
Banko išrašų duomenys gali būti importuojami į Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus arba į Bendruosius 
žurnalus.  
Šiame skirsnyje aptariamas atvejis, kai XML failo duomenys yra importuojami į Pinigų mokėjimo derinimo 
žurnalus.  
Jeigu domina banko išrašų importas į Bendruosius žurnalus, skaitykite skirsnį 7.Banko išrašų importavimas į 
bendruosius žurnalus 

6.1. Reikalingi nustatymai 

• Norint banko išrašo importui naudoti Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus, įmonės banko sąskaitos 

kortelės lauke Banko išrašo importavimo formatas parinkite atitinkamą banko išrašo importavimo 

formatą (camt.052 arba camt.053 - priklausomai nuo banko naudojamo išrašo formato): 

o SEPA_LT_CAMT.052_PRJ 

o SEPA_LT_CAMT.053_PRJ. 
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• Pinigų mokėjimo derinimo žurnalo puslapyje sukurkite naują žurnalą:  

o Veiksmų juostoje pasirinkite: Apdoroti -> Naujas žurnalas 

o Pasirinkite banko sąskaitą iš atsivertusio Mokėjimo banko sąsk. sąrašas puslapio 

 
 

• Jeigu viename banko išraše bus duomenų skirtingomis valiutomis reikia: 

o Sukurti atskiras banko sąskaitų korteles kiekvienai valiutai, nors banko sąskaitos IBAN numeris yra 

toks pat. 

o Kiekvienai banko sąskaitos kortelei sukurti atskirą pinigų mokėjimo derinimo žurnalą. 

6.2. Banko išrašų importavimas ir apdorojimas 

Atlikite banko išrašo importavimo veiksmus: 

• Pinigų mokėjimo derinimo žurnalo  veiksmų juostoje pasirinkite: Procesas -> Importuoti banko 

operacijas. 

 
• Pasirinkite katalogą, kuriame išsaugotas banko išrašo XML failas, ir failą. 

• Jeigu banko išraše įrašai bus viena valiuta, Pinigų mokėjimo derinimo žurnale bus sukurti banko išrašo 

įrašai – žurnalo eilutės. 

• Jeigu viename banko išraše bus duomenų skirtingomis valiutomis: 

o gausite papildomą pranešimą – užklausą: 
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(Pateiktu atveju banko išraše yra įrašų su dviem valiutomis – EUR ir USD). 

o pažymėkite taškelį ties ta valiuta, kuri yra nurodyta banko sąskaitos kortelėje, susietoje su pinigų 

mokėjimo derinimo žurnalu ir paspauskite Gerai – bus sukurti tik pasirinktos valiutos banko išrašo 

įrašai . 

o pakartokite importo veiksmus su kitos valiutos banko sąskaitos kortele susietame Pinigų 

mokėjimo derinimo žurnale. 

Suimportavus banko išrašo duomenis, Pinigų mokėjimo derinimo žurnale turi būti atliekami standartiniai 
veiksmai, po kurių suimportuotus duomenis galima registruoti. Detaliau apie tai galima sužinoti Business Central 
produkto gamintojo Microsoft puslapyje https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/use-journals-dynamics-
365-business-central/ (angų kalba). 

 

7. Banko išrašų importavimas į bendruosius žurnalus  

Suformuokite banko išrašo XML failą el. bankininkystėje ir jį išsisaugokite. 

Banko išrašų duomenys gali būti importuojami į Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus arba į Bendruosius 
žurnalus.  
Šiame skirsnyje aptarsime atvejį, kai XML failo duomenys yra importuojami į Bendruosius žurnalus.  
Jeigu domina banko išrašų importas į Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus, skaitykite skirsnį 6.Banko išrašų 
importavimas į pinigų mokėjimo derinimo žurnalus. 

7.1. Reikalingi nustatymai 

• Nustatymai įmonės banko sąskaitos kortelėje: 

 
o Norint banko išrašo importui naudoti Bendruosius žurnalus, įmonės banko sąskaitos kortelės 

lauke Banko išrašo importavimo formatas parinkite atitinkamą banko išrašo importavimo 

formatą (camt.052 arba camt.053 - priklausomai nuo banko naudojamo išrašo formato): 

▪ SEPA_LT_CAMT.052_GJ 

▪ SEPA_LT_CAMT.053_GJ 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/use-journals-dynamics-365-business-central/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/use-journals-dynamics-365-business-central/
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• Bendrojo žurnalo paketų nustatymai: 

o Kiekvienai įmonės banko sąskaitai (kortelei), kurios išrašus norėsite importuoti į bendruosius 

žurnalus,  sukurkite atskirus bendrojo žurnalo paketus. 

o Paketuose kaip balansavimo sąskaitą nurodykite atitinkamą banko sąskaitą (sąskaitos kortelės 

numerį). 

 

• Jeigu viename banko išraše bus duomenų skirtingomis valiutomis reikia: 

o Sukurti atskiras banko sąskaitų korteles kiekvienai valiutai. 

o Kiekvienai banko sąskaitos kortelei sukurti atskirą bendrųjų žurnalų paketą.  

o Į atskirus bendrųjų žurnalų paketus, susietus su skirtingų valiutų banko sąskaitomis, išrašą 

importuoti tiek kartų, kiek skirtingų valiutų yra išraše.  

7.2. Išrašų importavimas ir apdorojimas 

Atlikite banko išrašo importavimo į bendrųjų žurnalų paketą veiksmus: 

• Bendrųjų žurnalų paketas, į kurį importuojate banko išrašą, turi būti tuščias – pašalinkite esamas eilutes, 
jeigu jų yra, priešingu atveju gausite klaidos pranešimą. 

• Banko išrašo importui bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkite funkciją Bankas -> Importuoti banko 

išrašą 

 
• Pasirinkite katalogą, kuriame išsaugotas banko išrašo XML failas ir failą. 

• Jeigu banko išraše įrašai bus viena valiuta, bendrųjų žurnalų pakete bus sukurti banko išrašo įrašai – 

žurnalo eilutės. 

• Jeigu viename banko išraše bus duomenų skirtingomis valiutomis: 

o gausite papildomą pranešimą – užklausą: 
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(Pateiktu atveju banko išraše yra įrašų su dviem valiutomis – EUR ir USD). 

o pažymėkite taškelį ties ta valiuta, kuri yra nurodyta banko sąskaitos kortelėje, susietoje su bendrųjų 

žurnalų paketu ir paspauskite Gerai – bus sukurti tik pasirinktos valiutos banko išrašo įrašai. 

o pakartokite importo veiksmus bendrųjų žurnalų pakete, susietame  su kitos valiutos banko 

sąskaitos kortele. 

Importuojamų duomenų atpažinimo taisyklės: 

• Tiekėjo/pirkėjo atpažinimas vykdomas pagal įmonės kodą, įmonės banko IBAN (TBSN) kodą. 

• Jeigu importavimo funkcija negali susieti banko išrašo įrašo su konkrečiu pirkėju ar tiekėju, suma bus 

nukreipta į neatpažintą sąskaitą, kuri nurodyta banko kortelėje. 

• Jeigu sistema randa daugiau nei vieną variantą (pvz. 2 pirkėjo kortelės su tuo pačiu įmonės kodu),  suma 

bus nukreipta į neatpažintą sąskaitą, kuri nurodyta banko kortelėje. 

 

• Jeigu apskaitos įmonė turi verslo santykius su įmonėmis, kurios tuo pačiu metu yra ir tiekėjai ir pirkėjai, 

įjungus nustatymą lauke Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas, banko išrašo importavimo  į bendruosius 

žurnalus funkcija pagal pervedimo sumos ženklą nustatys, ar tai iš pirkėjo gaunamas pinigų pervedimas, 

kurį reikia priskirti pirkėjui, ar mokėjimo pervedimas ir jį reikia priskirti tiekėjui.  

• Importuojant pervedimus importo funkcija ieško per mokėjimo žurnalus įvestų, išeksportuotų ir Kredito 

perdavimo registro įrašuose išsaugotų įrašų duomenų, o suradusi panaudoja juos gretinimui. Žurnale 

yra specialus laukas Įrašo atpažinimo būsena, kuris atspindi, kaip pavyko atpažinti įrašo gretinimą 

 
• Galimos lauko reikšmės: 

a. Naujas – įrašas nerastas kaip eksportuotas, 

b. Tikslus – įrašas identifikuotas, 

c. Nukrypimai – įrašas identifikuotas, bet yra nesutapimų ir naudotojas turi duomenis patikrinti. 

Galite peržiūrėti duomenis, kurie buvo panaudoti tiekėjo/pirkėjo atpažinimui: 
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• Pasirinkite suimportuotą Bendrojo žurnalo eilutę ir veiksmų juostoje pasirinkite komandą Veiksmai -> 

Bankas -> Identifikuoti subjektai (po įrašo užregistravimo, ši informacija neišsaugoma): 

 
 

Banko išrašo importo metu gali būti identifikuotos klaidos: 

• Klaidos atveju eilutės laukas Yra susijusių klaidų bus pažymėtas Taip. 

 
• Klaidos pranešimus galima peržiūrėti paspaudus nuorodą Taip lauke Yra susijusių klaidų: 

 

• Suimportuotus įrašus galima filtruoti bei klaidas panaikinti bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkus 

komandą Veiksmai -> Klaidos. 
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Suimportavus banko išrašo duomenis į Bendruosius žurnalus turi/gali būti atliekami ir standartiniai veiksmai, po 

kurių banko išrašo duomenys užregistruojami. Detaliau apie tai galima sužinoti Business Central produkto 

gamintojo Microsoft puslapyje https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-work-general-

journals (anglų kalba). 

8. Banko išrašų eksporto ir importo duomenų registravimas 

Svarbu žinoti:  

• Banko išrašų importas vykdomas į kitus sistemos žurnalus, nei įvedami, formuojami ir išeksportuojami 

banko pervedimai (žr. skirsnius 5.Banko pervedimų paruošimas ir eksportas, 6.Banko išrašų 

importavimas į pinigų mokėjimo derinimo žurnalus, 7.Banko išrašų importavimas į bendruosius žurnalus) 

• Turite pasirinkti, kuriuos duomenis registruosite:  

o Mokėjimo žurnaluose suformuotus ir išeksportuotus banko mokėjimo pervedimus, 

o į Pinigų mokėjimo derinimo arba Bendruosius žurnalus suimportuotus banko išrašų įrašus. 

• Jeigu Mokėjimo žurnaluose suformavote banko mokėjimo pervedimus ir juos užregistravote, 

suimportavus banko išrašo įrašus į Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus ar į Bendruosius žurnalus, 

mokėjimo pervedimus, kuriuos jau užregistravote mokėjimo žurnale, turite ištrinti. 

• Jeigu Mokėjimo žurnaluose suformavote pervedimus, bet jų neregistravote, t. y. registruosite 

suimportuotus banko išrašo duomenis Pinigų mokėjimo derinimo žurnaluose ar Bendruosiuose 

žurnaluose, ištrinkite neregistruotas mokėjimo žurnalo eilutes. 

Rekomendacija: 

• Registruokite tik banko patvirtintas operacijas, t. y. į Pinigų mokėjimo derinimo arba Bendruosius 

žurnalus suimportuotus banko išrašų įrašus, nes tai faktiškai įvykę bankinės operacijos. 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-work-general-journals
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-work-general-journals
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9. Informacija diegėjams 

9.1. Prielaidos 

Norint naudoti SEPA for Lithuania plėtinio funkcionalumą, prieš tai turi būti: 

• suinstaliuotas plėtinys Core Functionality for Lithuania. 

• suimportuoti pradiniai konfigūravimo paketai: 

o CORE1_Package_ADDITIONAL_SETUP_V02.rapidstart; 

o CORE2_Package_ADDITIONAL_SETUP_V02.rapidstart. 

9.2. SEPA nustatymų importas 

Instaliuojant plėtinį SEPA for Lithuania, SEPA pradinių nustatymų duomenys įkeliami į visas tuo metu sistemoje 
esančias apskaitos įmones. 

Kuriant naujas įmones po plėtinio instaliavimo, SEPA pradiniai nustatymai įkeliami į kuriamą įmonę. 

Jeigu dėl kokių nors priežasčių SEPA nustatymai buvo ištrinti, juos galite persikelti iš įmonių, kurios jau egzistavo 
sistemoje iki SEPA for Lithuania plėtinio instaliavimo, arba pasinaudoti paruoštais importo failais bei paketais. 

Pirmuoju atveju turėsite paruošti duomenų konfigūravimo paketus savarankiškai ir perkelti nustatymų duomenis iš 
vienos įmonės į kitą. Antruoju – galite pasinaudoti paruoštais importo failais bei paketais. Dėl jų reikėtų kreiptis į 
SEPA for Lithuania plėtinio vystytojus (Alna Business, UAB). 

Suimportuokite specialius duomenų apsikeitimo formatus, kurie bus naudojami Banko importavimo / 
eksportavimo nustatymuose: 

• Atverskite puslapį Duomenų apsikeitimo formatai, 

• Veiksmų juostoje pasirinkite Importuoti/Eksportuoti -> Importuoti duomenų apsikeitimo formatą ir 

suimportuokite keturis SEPA XML failus. 

Iš kiekvieno suimportuoto XML failo duomenų bus sukurti įrašai – banko duomenų importo formatai. Du iš jų 
skirti camt.052 banko išrašų formato apdorojimui, kiti du – camt.053 banko išrašų formato apdorojimui. 

 
 
Suimportuokite kitus pradinius nustatymus naudojant paketų konfigūravimo funkcionalumą (SEPA konfigūravimo 
paketas PackageSEPA 2.0.2.1.rapidstart): 

• Atverskite puslapį Paketų konfigūravimas, 

• Veiksmų juostoje pasirinkite Apdoroti -> Importuoti paketą ir suimportuokite SEPA konfigūravimo paketo 

failą PackageSEPA 2.0.2.1.rapidstart, 

• Žymekliui esant ant naujai suimportuoto paketo eilutės, paspauskite Apdoroti -> Tikrinti paketą, po to 

Apdoroti -> Taikyti paketą. 

• Po SEPA konfigūravimo paketo duomenų importo, sistemoje susikurs nustatymų duomenys:  

o Puslapyje Banko importavimo / eksportavimo nustatymas 
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o klasifikatoriaus Šalys / Regionai stulpelyje SEPA valstybės kodas konkretūs SEPA šalių kodai, 

 
o pradiniai nustatymai kituose susijusiuose puslapiuose: 

▪ Puslapis Užsakymo duomenų formulė 

 
▪ Puslapis Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai – laukas Užsakymo duomenų formulės kodas   

  
 

▪ naujas naudotojų teisių rinkinys, skirtas darbui su SEPA (SEPA_FOR_LITHUANIA).  
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Pastaba: Jeigu sistemos naudotojai turi teisių rinkinius, tiems naudotojams, kurie vykdys SEPA 
pervedimus, turi būti priskirtas SEPA_FOR_LITHUANIA teisių rinkinys. 

 
 

Apie suimportuotų nustatymų panaudojimą rašoma ankstesniuose šio dokumento skirsniuose. 

 


