Rusijos Banko 2017 metų rugpjūčio 16 dienos Instrukcijos Nr. 181-И
„Dėl rezidentų ir nerezidentų įgaliotiems bankams teikiamų patvirtinančių
dokumentų ir informacijos, susijusių su valiutinių operacijų vykdymu, teikimo tvarkos,
dėl valiutinių operacijų atskaitomybės ir apskaitos vieningųjų formų ir jų teikimo
tvarkos ir terminų“
1 priedas

Rezidentų ir nerezidentų operacijų tipų kodų
sąrašas
Operacijos
tipo kodas

Operacijų tipo pavadinimas
Rezidentų konversinės operacijos negrynaisiais pinigais

01
01

010

Rezidento vykdomas užsienio valiutos pardavimas už Rusijos Federacijos
valiutą.

01

030

Rezidento vykdomas užsienio valiutos pirkimas už Rusijos Federacijos
valiutą.

01

040

Rezidento vykdomas vienos užsienio valiutos pirkimas (pardavimas) už kitą
užsienio valiutą.
Nerezidentų konversinės operacijos negrynaisiais pinigais

02
02

010

Nerezidento vykdomas Rusijos Federacijos valiutos pirkimas už užsienio
valiutą.

02

020

Nerezidento vykdomas Rusijos Federacijos valiutos pardavimas už užsienio
valiutą.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų vykdant užsienio prekybą,
susijusią su prekių (įskaitant orlaivius, jūrų laivus, vidaus vandenų
laivus ir kosminius objektus) išvežimu iš Rusijos Federacijos teritorijos

10

10

100

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi išankstinio mokėjimo rezidentui už
prekes, išvežamas iš Rusijos Federacijos teritorijos (įskaitant prekes,
išvežamas pagal komiso (agentavimo, pavedimo) sutartį), forma (avansinis
mokėjimas), išskyrus atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 22 grupėje.

10

200

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidentui suteikus mokėjimo atidėjimą už
prekes, išvežtas iš Rusijos Federacijos teritorijos, įskaitant prekes, išvežtas
pagal komiso (agentavimo, pavedimo) sutartį (mokėjimo atidėjimas), išskyrus
atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 22 grupėje.

10

800

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto išvežant prekes iš Rusijos Federacijos teritorijos,
grąžinimu, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą 22800.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų vykdant užsienio prekybą,
susijusią su prekių (įskaitant orlaivius, jūrų laivus, vidaus vandenų
laivus ir kosminius objektus) įvežimu į Rusijos Federacijos teritoriją

11

11

100

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi išankstinio mokėjimo nerezidentui už
prekes, įvežamas į Rusijos Federacijos teritoriją (įskaitant prekes, įvežamas
pagal komiso (agentavimo, pavedimo) sutartį), forma (avansinis mokėjimas),
išskyrus atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 23 grupėje.

11

200

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidentui suteikus mokėjimo atidėjimą
už prekes, įvežtas į Rusijos Federacijos teritoriją, įskaitant prekes, įvežtas
pagal komiso (agentavimo, pavedimo) sutartį (mokėjimo atidėjimas), išskyrus
atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 23 grupėje.

11

900

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto įvežant prekes į Rusijos Federacijos teritoriją,
grąžinimu, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą 23900.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų, vykdomi už parduodamas
prekes, neįvežant prekių į Rusijos Federacijos teritoriją

12
12

050

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už prekes, parduodamas už
Rusijos Federacijos teritorijos ribų, neįvežant prekių į Rusijos Federacijos
teritoriją, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodus 22110, 22210,
22300.

12

060

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už prekes, parduodamas už
Rusijos Federacijos teritorijos ribų, neįvežant prekių į Rusijos Federacijos
teritoriją, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodus 23110, 23210,
23300.

12

800

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto parduodant prekes už Rusijos Federacijos
teritorijos ribų, grąžinimu, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą
22800.

12

900

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto parduodant prekes už Rusijos Federacijos
teritorijos ribų, grąžinimu, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą
23900.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų už prekes, parduodamas
Rusijos Federacijos teritorijoje

13
13

010

Nerezidento

atsiskaitymai,

vykdomi

rezidento

naudai

už

prekes,

parduodamas Rusijos Federacijos teritorijoje,
vykdomus pagal kodus 22110, 22210, 22300.

išskyrus

atsiskaitymus,

13

020

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai už prekes,
parduodamas Rusijos Federacijos teritorijoje, išskyrus atsiskaitymus,
vykdomus pagal kodus 23110, 23210, 23300.

13

800

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto parduodant prekes Rusijos Federacijos teritorijoje,
grąžinimu, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą 22800.

13

900

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto parduodant prekes Rusijos Federacijos teritorijoje,
grąžinimu, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą 23900.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų vykdant užsienio prekybą,
susijusią su rezidentų vykdomais darbais, jų teikiamomis paslaugomis,
rezidentų perduodama informacija ir intelektinės veiklos rezultatais
(įskaitant išskirtines teises į juos), taip pat pagal kilnojamojo ir (arba)
nekilnojamojo turto nuomos sutartis, išskyrus finansinės nuomos
(lizingo) sutartis

20

20

100

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi išankstinio mokėjimo forma už rezidento
vykdomus darbus, jo teikiamas paslaugas, informacijos ir intelektinės veiklos
rezultatų (įskaitant išskirtines teises į juos) perdavimą, įskaitant įsipareigojimų
vykdymą pagal komiso (agentavimo, pavedimo) sutartį, taip pat atsiskaitymai,
susiję su išankstiniu atlyginimo mokėjimu rezidentui-patikos valdytojui pagal
turto valdymo patikos principu sutartį, rezidentui-brokeriui pagal brokerio
paslaugų sutartį, rezidentui-tarpuskaitos (kliringo) organizacijai pagal
tarpuskaitos (kliringo) paslaugų sutartį (avansinis mokėjimas), išskyrus
atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą 20400, ir atsiskaitymus, nurodytus šio
Sąrašo 22 grupėje.

20

200

Nerezidento atsiskaitymai už rezidento atliktus darbus, jo suteiktas paslaugas,
perduotą informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines
teises į juos), įskaitant įsipareigojimus, įvykdytus pagal komiso (agentavimo,
pavedimo) sutartį, taip pat atsiskaitymai, susiję su atlyginimo mokėjimu
rezidentui-patikos valdytojui pagal turto valdymo patikos principu sutartį,
rezidentui-brokeriui pagal brokerio paslaugų sutartį, rezidentui-tarpuskaitos
(kliringo) organizacijai pagal tarpuskaitos (kliringo) paslaugų sutartį (mokėjimo
atidėjimas), išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą 20400, ir
atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 22 grupėje.

20

300

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidento naudai pagal kilnojamojo ir
(arba) nekilnojamojo turto nuomos sutartį, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus
pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį.

20

400

Nerezidento-komitento (principalo, įgaliotojo) atsiskaitymai, vykdomi
rezidento-komisionieriaus (agento, patikėtinio) naudai, susiję su apmokėjimu
už prekes, darbus, paslaugas, informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus

(įskaitant išskirtines teises į juos), įsigyjamus iš trečiųjų asmenų nerezidento
reikmėms pagal komiso (agentavimo, pavedimo) sutartį, išskyrus
atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 58 grupėje.
20

500

Rezidento-komisionieriaus (agento, laiduotojo) atsiskaitymai nerezidentokomitento (principalo, įgaliotojo) naudai už rezidento teikiamas nerezidento
prekių, darbų, paslaugų, informacijos ir intelektinės veiklos rezultatų (įskaitant
išskirtines teises į juos) realizavimo tretiesiems asmenims pagal komiso
(agentavimo, pavedimo) sutartį paslaugas, išskyrus atsiskaitymus, nurodytus
šio Sąrašo 58 grupėje.

20

800

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto už rezidento atliktus darbus, suteiktas paslaugas,
perduotą informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines
teises į juos) grąžinimu, išskyrus atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 22 ir 58
grupėse.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų vykdant užsienio prekybą,
susijusią su nerezidentų atliekamais darbais, jų teikiamomis
paslaugomis, nerezidentų perduodama informacija ir intelektinės
veiklos rezultatais (įskaitant išskirtines teises į juos), taip pat pagal
kilnojamojo ir (arba) nekilnojamojo turto nuomos sutartis, išskyrus
finansinės nuomos (lizingo) sutartis

21

21

100

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi išankstinio mokėjimo forma už nerezidento
vykdomus darbus, jo teikiamas paslaugas, perduodamą informaciją ir
intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos), įskaitant
nurodytų įsipareigojimų vykdymą pagal komiso (agentavimo, pavedimo)
sutartį, taip pat atsiskaitymai, susiję su išankstiniu atlyginimo mokėjimu
nerezidentui-patikos valdytojui pagal turto valdymo patikos principu sutartį,
nerezidentui-brokeriui pagal brokerio paslaugų sutartį, nerezidentuitarpuskaitos (kliringo) organizacijai pagal tarpuskaitos (kliringo) paslaugų
sutartį (avansinis mokėjimas), išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą
21400, ir atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 23 grupėje.

21

200

Rezidento atsiskaitymai už nerezidento atliktus darbus, jo suteiktas
paslaugas, perduotą informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant
išskirtines teises į juos), įskaitant nurodytų įsipareigojimų vykdymą pagal
komiso (agentavimo, pavedimo) sutartį, taip pat atsiskaitymai, susiję su
atlyginimo mokėjimu nerezidentui-patikos valdytojui pagal turto valdymo
patikos principu sutartį, nerezidentui-brokeriui pagal brokerio paslaugų sutartį,
nerezidentui-tarpuskaitos (kliringo) organizacijai pagal tarpuskaitos (kliringo)
paslaugų sutartį (mokėjimo atidėjimas), išskyrus atsiskaitymus, vykdomus
pagal kodą 21400, ir atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 23 grupėje.

21

300

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai pagal kilnojamojo ir
(arba) nekilnojamojo turto nuomos sutartį, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus
pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį.

21

400

Rezidento-komitento
(principalo,
įgaliotojo)
atsiskaitymai,
vykdomi
nerezidento-komisionieriaus (agento, patikėtinio) naudai, susiję su
apmokėjimu už prekes, darbus, paslaugas, informaciją ir intelektinės veiklos
rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos), įsigyjamus iš trečiųjų asmenų
rezidento reikmėms pagal komiso (agentavimo, pavedimo) sutartį, išskyrus
atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 58 grupėje.

21

500

Nerezidento-komisionieriaus (agento, laiduotojo) atsiskaitymai rezidentokomitento (principalo, įgaliotojo) naudai už nerezidento teikiamas rezidento
prekių, darbų, paslaugų, informacijos ir intelektinės veiklos rezultatų (įskaitant
išskirtines teises į juos) realizavimo tretiesiems asmenims pagal komiso
(agentavimo, pavedimo) sutartį paslaugas, išskyrus atsiskaitymus, nurodytus
šio Sąrašo 58 grupėje.

21

900

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto už nerezidento atliekamus darbus, teikiamas
paslaugas, perduodamą informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant
išskirtines teises į juos), grąžinimu, išskyrus atsiskaitymus, nurodytus šio
Sąrašo 23 ir 58 grupėse.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų, susiję su rezidentų
perduodamomis prekėmis, atliekamais darbais, teikiamomis
paslaugomis, rezidentų perduodama informacija ir intelektinės veiklos
rezultatais (įskaitant išskirtines teises į juos), pagal mišriojo tipo*
sutartis

22

22

100

Nerezidento
(įskaitant
nerezidentą-komitentą
(principalą,
įgaliotoją)
atsiskaitymai, vykdomi išankstinio mokėjimo rezidentui (įskaitant rezidentąkomisionierių (agentą, laiduotoją)) forma, už prekes, išvežamas iš Rusijos
Federacijos teritorijos, atliekamus darbus, teikiamas paslaugas, perduodamą
informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos)
(avansinis mokėjimas), išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodus 20100
ir 22110.

22

110

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi išankstinio mokėjimo rezidentui forma už
tiekiamas prekes, atliekamus darbus, teikiamas paslaugas, perduodamą
informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos)
pagal sutartis, nurodytas šios Instrukcijos 4.1 punkto 4.1.2 papunktyje
(avansinis mokėjimas).

22

200

Nerezidento (įskaitant nerezidentą-komitentą (principalą, įgaliotoją))
atsiskaitymai, vykdomi rezidentui (įskaitant rezidentą-komisionierių (agentą,
laiduotoją)) suteikus mokėjimo atidėjimą už iš Rusijos Federacijos teritorijos
išvežtas prekes, atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotą informaciją ir
intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos) (mokėjimo
atidėjimas) išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodus 20200 ir 22210.

22

210

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidentui suteikus mokėjimo atidėjimą už
pateiktas prekes, atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotą informaciją ir
intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos) pagal sutartis,

nurodytas šios
atidėjimas).

Instrukcijos

4.1

punkto

4.1.2

papunktyje

(mokėjimo

22

300

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, vykdomi pagal finansinės
nuomos (lizingo) sutartį).

22

800

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto pagal mišriojo tipo sutartis, grąžinimu.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų, susiję su nerezidentų
perduodamomis prekėmis, atliekamais darbais, teikiamomis
paslaugomis, jų perduodama informacija ir intelektinės veiklos
rezultatais (įskaitant išskirtines teises į juos), pagal mišriojo tipo sutartis

23

23

100

Rezidento (įskaitant rezidentą-komitentą (principalą, įgaliotoją)) atsiskaitymai,
vykdomi avansinio mokėjimo nerezidentui (įskaitant nerezidentą-komisionierių
(agentą, laiduotoją)) forma už prekes, įvežamas į Rusijos Federacijos
teritoriją, atliekamus darbus, teikiamas paslaugas, perduodamą informaciją ir
intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos) (avansinis
mokėjimas), išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodus 21100 ir 23110.

23

110

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi avansinio mokėjimo nerezidentui forma už
tiekiamas prekes, atliekamus darbus, teikiamas paslaugas, perduodamą
informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos),
pagal sutartis, nurodytas šios Instrukcijos 4.1 punkto 4.1.2 papunktyje.

23

200

Rezidento (įskaitant rezidentą-komitentą (principalą, įgaliotoją)) atsiskaitymai,
vykdomi nerezidentui (įskaitant nerezidentą-komisionierių (agentą, laiduotoją))
suteikus mokėjimo atidėjimą, už prekes, įvežtas į Rusijos Federacijos
Teritoriją, atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotą informaciją ir
intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos) (mokėjimo
atidėjimas), išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodus 21200 ir 23210.

23

210

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidentui suteikus mokėjimo atidėjimą
už pateiktas prekes, atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotą
informaciją ir intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant išskirtines teises į juos)
pagal sutartis, nurodytas šios Instrukcijos 4.1 punkto 4.1.2 papunktyje
(mokėjimo atidėjimas).

23

300

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, vykdomi pagal finansinės
nuomos (lizingo) sutartį.

23

900

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto pagal mišriojo tipo sutartis, grąžinimu.

30

Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų, susiję su nekilnojamojo
turto įsigijimu, išskyrus mokėjimus už orlaivius, jūrų laivus, vidaus
vandenų laivus ir kosminius objektus

30

010

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už nekilnojamąjį turtą, įsigyjamą
už Rusijos Federacijos teritorijos ribų, įskaitant atsiskaitymus, susijusius su
nerezidento dalyvavimu rezidento už Rusijos Federacijos teritorijos ribų
vykdomose nekilnojamojo turto statybose.

30

020

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už nekilnojamąjį turtą, įsigyjamą
už Rusijos Federacijos teritorijos ribų, įskaitant atsiskaitymus, susijusius su
rezidento dalyvavimu nerezidento už Rusijos Federacijos teritorijos ribų
vykdomose nekilnojamojo turto statybose.

30

030

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už nekilnojamąjį turtą, įsigyjamą
Rusijos Federacijos teritorijoje, įskaitant atsiskaitymus, susijusius su
nerezidento dalyvavimu rezidento Rusijos Federacijos teritorijoje vykdomose
nekilnojamojo turto statybose.

30

040

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už nekilnojamąjį turtą, įsigyjamą
Rusijos Federacijos teritorijoje, įskaitant atsiskaitymus, susijusius su rezidento
dalyvavimu nerezidento Rusijos Federacijos teritorijoje vykdomose
nekilnojamojo turto statybose.

30

800

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto už nekilnojamojo turto operacijas (įskaitant operacijas,
susijusias su dalyvavimu nekilnojamojo turto statybose), grąžinimu.

30

900

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto už nekilnojamojo turto operacijas (įskaitant operacijas,
susijusias su dalyvavimu nekilnojamojo turto statybose), grąžinimu.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų, vykdomi pagal reikalavimo
teisės perleidimo, skolos perkėlimo sutartis, sudarytas tarp rezidentų ir
nerezidentų

32

32

010

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidento naudai už rezidento
nerezidentui pagal reikalavimo perleidimo sutartį perleidžiamą reikalavimą.

32

015

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai už nerezidento
rezidentui pagal reikalavimo perleidimo sutartį perleidžiamą reikalavimą.

32

020

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidento naudai už nerezidento pagal
skolos perkėlimo sutartį rezidentui perkeliamą skolą.

32

025

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai už rezidento pagal
skolos perkėlimo sutartį nerezidentui perkeliamą skolą.

32

800

Rezidento atsiskaitymai, vykdomi nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų
perviršio, (klaidingai) gauto pagal reikalavimo teisės perleidimo (skolos
perkėlimo) sutartį, grąžinimu.

32

900

Nerezidento atsiskaitymai, vykdomi rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų

perviršio, (klaidingai) gauto pagal reikalavimo teisės perleidimo (skolos
perkėlimo) sutartį, grąžinimu.
Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų už kitas operacijas,
susijusias su užsienio prekyba ir tiesiogiai nenurodytas šio Sąrašo 1023 grupėse

35

35

030

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už kitas operacijas, susijusias su
užsienio prekyba ir tiesiogiai nenurodytas šio Sąrašo 10-23 grupėse.

35

040

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už kitas operacijas, susijusias su
užsienio prekyba ir tiesiogiai nenurodytas šio Sąrašo 10-23 grupėse.
Atsiskaitymai, susiję su rezidentų (išskyrus įgaliotus bankus)
nerezidentams pagal paskolos sutartis teikiamomis piniginėmis lėšomis

40
40

030

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai teikiant pinigines lėšas pagal
paskolos sutartį.

40

900

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto rezidentui teikiant paskolą nerezidentui pagal paskolos
sutartį, grąžinimu.
Atsiskaitymai, susiję su nerezidentų rezidentams (išskyrus įgaliotus
bankus) pagal kredito ir paskolos sutartis teikiamomis piniginėmis
lėšomis

41

41

030

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai teikiant pinigines lėšas pagal
kredito sutartį, paskolos sutartį.

41

800

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto nerezidentui teikiant rezidentui kreditą arba paskolą pagal
kredito sutartį, paskolos sutartį, grąžinimu.
Atsiskaitymai, susiję su rezidentų (išskyrus įgaliotus bankus)
įsipareigojimų, susijusių su pagal kredito ir paskolos sutartis pinigine
forma pritrauktais kreditais ir paskolomis, vykdymu

42

42

015

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su pagrindinės skolos
pagal kredito sutartį, paskolos sutartį, grąžinimu.

42

035

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su palūkanų mokėjimu
pagal kredito sutartį, paskolos sutartį.

42

050

Kiti rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su premijų (komisinių) ir
kitų piniginių lėšų mokėjimu pagal pritrauktą kreditą, paskolą.

42

900

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto rezidentui padengiant pagrindinę skolą pagal kredito sutartį,

paskolos sutartį, grąžinimu.
42

950

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su palūkanų perviršio,
(klaidingai) gauto pagal kredito sutartį, paskolos sutartį, grąžinimu.
Atsiskaitymai, susiję su nerezidentų įsipareigojimų, susijusių su pagal
paskolos sutartis pinigine forma pritrauktomis paskolomis, vykdymu

43
43

015

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su pagrindinės skolos
pagal paskolos sutartį grąžinimu.

43

035

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su palūkanų pagal
paskolos sutartį mokėjimu.

43

050

Kiti nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su premijų (komisinių) ir
kitų piniginių lėšų mokėjimu pagal pritrauktą paskolą.

43

800

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto nerezidentui grąžinant pagrindinę skolą pagal paskolos
sutartį, grąžinimu.

43

850

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto mokant palūkanas pagal paskolos sutartį, grąžinimu.
Atsiskaitymai, susiję su investicijomis kapitalo įdėjimų forma

50
50

100

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai vykdant operacijas su juridinio
asmens turto (kooperatyvo įstatinio arba įnašų kapitalo, pajinio fondo) dalimis,
įnašais, pajais, taip pat pagal tikrosios ūkinės bendrijos sutartį.

50

110

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai išmokant investicijų kapitalo
įdėjimų forma dividendus (pajamas).

50

200

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai vykdant operacijas su juridinio
asmens turto (kooperatyvo įstatinio arba įnašų kapitalo, pajinio fondo) dalimis,
įnašais, pajais, taip pat pagal tikrosios ūkinės bendrijos sutartį.

50

210

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai išmokant investicijų kapitalo
įdėjimų forma dividendus (pajamas).

50

300

Kiti rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai vykdant operacijas, susijusias
su investavimu kapitalo įdėjimų forma, išskyrus operacijas, vykdomas pagal
kodą 50100.

50

400

Kiti nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai vykdant operacijas, susijusias
su investavimu kapitalo įdėjimų forma, išskyrus operacijas, vykdomas pagal
kodą 50200.

50

800

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,

(klaidingai) gauto vykdant operacijas, susijusias su nerezidento vykdomu
juridinio asmens turto (įstatinio arba įnašų kapitalo, kooperatyvo pajinio fondo)
dalies, įnašo, pajaus apmokėjimu, taip pat įnašo pagal tikrosios ūkinės
bendrijos sutartį (investavimo kapitalo įdėjimų forma) grąžinimu nerezidentui,
taip pat juridinio asmens-rezidento likvidavimo atveju.
50

900

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto vykdant operacijas, susijusias su rezidento vykdomu
juridinio asmens turto (įstatinio arba įnašų kapitalo, kooperatyvo pajinio fondo)
dalies, įnašo, pajaus apmokėjimu, taip pat įnašo pagal tikrosios ūkinės
bendrijos sutartį (investavimo kapitalo įdėjimų forma) grąžinimu rezidentui,
taip pat juridinio asmens-nerezidento likvidavimo atveju.
Atsiskaitymai, susiję su nerezidentų iš rezidentų įsigyjamais vertybiniais
popieriais (teisėmis, kurias patvirtina vertybiniai popieriai), išskyrus
atsiskaitymus pagal šio Sąrašo 58 grupės kodus

51

51

210

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už įsigyjamas obligacijas, akcijas
ir kitus rezidentų vertybinius popierius.

51

215

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už įsigyjamas obligacijas, akcijas
ir kitus nerezidentų emisinius vertybinius popierius.

51

230

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už įsigyjamus investicinių fondų,
kurių steigėjas yra rezidentas, pajus.

51

235

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už įsigyjamus investicinių fondų,
kurių steigėjas yra nerezidentas, pajus.

51

250

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už įsigyjamus vekselius ir kitus
rezidento išleistus neemisinius vertybinius popierius.

51

255

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už įsigyjamus vekselius ir kitus
nerezidentų išleidžiamus neemisinius vertybinius popierius.

51

800

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto už vertybinių popierių (teisių, kurias patvirtina vertybiniai
popieriai) operacijas, ir piniginių lėšų, susijusių su tokiais neįvykdytais
įsipareigojimais, grąžinimu.
Atsiskaitymai, susiję su rezidentų iš nerezidentų įsigyjamais
vertybiniais popieriais (teisėmis, kurias patvirtina vertybiniai popieriai),
išskyrus atsiskaitymus pagal šio Sąrašo 58 grupės kodus

52

52

210

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už įsigyjamas obligacijas, akcijas
ir kitus rezidentų emisinius vertybinius popierius.

52

215

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už įsigyjamas obligacijas, akcijas
ir kitus nerezidentų emisinius vertybinius popierius.

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už įsigyjamus investicinių fondų,
kurių steigėjas yra nerezidentas, pajus.
Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už įsigyjamus investicinių fondų,
kurių steigėjas yra rezidentas, pajus.

52

230

52

235

52

250

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už įsigyjamus vekselius ir kitus
rezidentų išleidžiamus neemisinius vertybinius popierius.

52

255

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už įsigyjamus vekselius ir kitus
nerezidentų išleidžiamus neemisinius vertybinius popierius.

52

900

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto už operacijas su vertybiniais popieriais (teisėmis, kurias
patirtina vertybiniai popieriai), ir piniginių lėšų už tokius neįvykdytus
įsipareigojimus grąžinimu.
Atsiskaitymai, susiję su rezidentų ir nerezidentų įsipareigojimų pagal
vertybinius popierius vykdymu, išskyrus atsiskaitymus pagal šio Sąrašo
58 grupės kodus

55

55

210

Rezidento
atsiskaitymai
nerezidento
naudai,
rezidentui
vykdant
įsipareigojimus pagal obligacijas, akcijas ir kitus emisinius vertybinius
popierius.

55

230

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai išmokant pajamas iš investicinių
fondų pajų.

55

250

Rezidento
atsiskaitymai
nerezidento
naudai,
rezidentui
vykdant
įsipareigojimus pagal vekselius ir kitus neemisinius vertybinius popierius.

55

310

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, nerezidentui vykdant
įsipareigojimus pagal obligacijas ir kitus emisinius vertybinius popierius.

55

330

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai išmokant pajamas iš investicinių
fondų pajų.

55

350

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, nerezidentui vykdant
įsipareigojimus pagal vekselius ir kitus neemisinius vertybinius popierius.

55

800

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto vykdant įsipareigojimus pagal vertybinių popierių operacijas,
ir piniginių lėšų, susijusių su neįvykdytais įsipareigojimais, grąžinimu.

55

900

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto vykdant įsipareigojimus pagal vertybinių popierių operacijas,
ir piniginių lėšų, susijusių su neįvykdytais įsipareigojimais, grąžinimu.

56

Atsiskaitymai tarp rezidentų ir nerezidentų už išvestinių finansinių

priemonių operacijas ir kitus terminuotus sandorius
56

010

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už terminuotų ir išvestinių
finansinių priemonių (premijos, maržiniai ir garantiniai įnašai ir kitos piniginės
lėšos, pervedamos pagal tokių sutarčių sąlygas, išskyrus atsiskaitymus,
susijusius su bazinio aktyvo tiekimu) operacijas.

56

060

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už terminuotų ir išvestinių
finansinių priemonių (premijos, maržiniai ir garantiniai įnašai ir kitos piniginės
lėšos, pervedamos pagal tokių sutarčių sąlygas, išskyrus atsiskaitymus,
susijusius su bazinio aktyvo tiekimu) operacijas.

56

800

Rezidento atsiskaitymai, susiję su (klaidingai) pervestų piniginių lėšų
perviršio, taip pat piniginių lėšų už neįvykdytus įsipareigojimus, nurodytus
šioje grupėje, grąžinimu nerezidentui.

56

900

Nerezidento atsiskaitymai, susiję su (klaidingai) pervestų piniginių lėšų
perviršio, taip pat piniginių lėšų už neįvykdytus įsipareigojimus, nurodytus
šioje grupėje, grąžinimu rezidentui.
Atsiskaitymai pagal turto valdymo patikos principu sutartis

57
57

010

Rezidento-valdymo steigėjo atsiskaitymai rezidento-patikos valdytojo naudai
užsienio valiuta, įskaitant patikos valdytojo atlyginimo išmokas.

57

015

Rezidento-patikos valdytojo atsiskaitymai rezidento-valdymo steigėjo naudai
užsienio valiuta.

57

020

Nerezidento-valdymo steigėjo atsiskaitymai rezidento-patikos
naudai, išskyrus atlyginimo rezidentui-patikos valdytojui išmokas.

valdytojo

57

025

Rezidento-patikos valdytojo atsiskaitymai nerezidento-valdymo
naudai, išskyrus atsiskaitymus, vykdomus pagal kodą 57800.

steigėjo

57

030

Rezidento-valdymo steigėjo atsiskaitymai nerezidento-patikos valdytojo
naudai, išskyrus atlyginimo nerezidentui-patikos valdytojui išmokas.

57

035

Nerezidento-patikos valdytojo atsiskaitymai rezidento-valdymo
naudai, išskyrus atsiskaitymus, vykdomu pagal kodą 57900.

57

800

Rezidento atsiskaitymai, susiję su piniginių lėšų, (klaidingai) pervestų pagal
turto valdymo patikos principu sutartis, perviršio grąžinimu nerezidentui.

57

900

Nerezidento atsiskaitymai, susiję su piniginių lėšų, (klaidingai) pervestų pagal
turto valdymo patikos principu sutartis, perviršio grąžinimu rezidentui.

58

steigėjo

Atsiskaitymai, vykdomi pagal brokerio paslaugų sutartis, išskyrus
atsiskaitymus, vykdomus pagal šio Sąrašo 51-55 grupių kodus

58

010

Rezidento atsiskaitymai brokerio-nerezidento naudai, vykdomi pagal brokerio
paslaugų sutartį, išskyrus brokerio-nerezidento atlyginimo išmokas.

58

015

Brokerio-nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, vykdomi pagal brokerio
paslaugų sutartį, išskyrus atsiskaitymus pagal kodą 58900.

58

020

Nerezidento atsiskaitymai brokerio-rezidento naudai, vykdomi pagal brokerio
paslaugų sutartį, išskyrus brokerio-rezidento atlyginimo išmokas.

58

025

Brokerio-rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, vykdomi pagal brokerio
paslaugų sutartį, išskyrus atsiskaitymus pagal kodą 58800.

58

030

Atsiskaitymai tarp rezidentų užsienio valiuta, vykdomi pagal brokerio paslaugų
sutartį, įskaitant brokerio atlyginimo išmokas.

58

800

Rezidento atsiskaitymai, susiję su piniginių lėšų, (klaidingai) pervestų pagal
brokerio paslaugų sutartį, perviršio grąžinimu nerezidentui.

58

900

Nerezidento atsiskaitymai, susiję su piniginių lėšų, (klaidingai) pervestų pagal
brokerio paslaugų sutartį, perviršio grąžinimu rezidentui.
Atsiskaitymai, vykdomi pagal tarpuskaitos (kliringo) paslaugų sutartis,
sudarytas tarp rezidentų ir nerezidentų

59

59

010

Rezidento atsiskaitymai tarpuskaitos (kliringo) organizacijos-nerezidento
naudai pagal tarpuskaitos (kliringo) paslaugų sutartį, išskyrus atlyginimo
tarpuskaitos (kliringo) organizacijai-nerezidentui išmokas.

59

015

Tarpuskaitos (kliringo) organizacijos-nerezidento atsiskaitymai rezidento
naudai pagal tarpuskaitos (kliringo) paslaugų sutartį, išskyrus atsiskaitymus,
vykdomus pagal kodą 59900.

59

020

Nerezidento atsiskaitymai tarpuskaitos (kliringo) organizacijos-rezidento
naudai pagal tarpuskaitos (kliringo) paslaugų sutartį, išskyrus atlyginimo
tarpuskaitos (kliringo) organizacijai-rezidentui išmokas.

59

025

Tarpuskaitos (kliringo) organizacijos-rezidento atsiskaitymai nerezidento
naudai pagal tarpuskaitos (kliringo) paslaugų sutartį, išskyrus atsiskaitymus,
vykdomus pagal kodą 59800.

59

800

59

900

Rezidento atsiskaitymai, susiję su (klaidingai) pervestų piniginių lėšų perviršio
ir piniginių lėšų, susijusių su neįvykdytais įsipareigojimais pagal tarpuskaitos
(kliringo) paslaugų sutartį, grąžinimu nerezidentui.
Nerezidento atsiskaitymai, susiję su (klaidingai) pervestų piniginių lėšų
perviršio ir piniginių lėšų, susijusių su neįvykdytais įsipareigojimais pagal
tarpuskaitos (kliringo) paslaugų sutartį, grąžinimu rezidentui.

Nerezidentų pervedimai, grynosios Rusijos Federacijos valiutos
išėmimas (įskaitymas), vykdomi nerezidentų sąskaitose Rusijos
Federacijos valiuta

60

60

070

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš nerezidento banko sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta į kitą šio nerezidento banko (depozitinę) sąskaitą
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytą tame pačiame įgaliotame banke, iš
nerezidento depozitinės sąskaitos Rusijos Federacijos valiuta į šio
nerezidento banko sąskaitą, atidarytą tame pačiame įgaliotame banke.

60

071

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš nerezidento banko sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytos įgaliotame banke, į šio nerezidento
banko (depozitinę) sąskaitą Rusijos Federacijos valiuta, atidarytą kitame
įgaliotame banke, iš nerezidento depozitinės sąskaitos Rusijos Federacijos
valiuta į šio nerezidento banko sąskaitą, atidarytą kitame įgaliotame banke.

60

075

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš nerezidento banko sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytos įgaliotame banke, į šio nerezidento
banko (depozitinę) sąskaitą Rusijos Federacijos valiuta, atidarytą bankenerezidente.

60

076

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš nerezidento banko sąskaitos
(depozitinės sąskaitos) Rusijos Federacijos valiuta, atidarytos bankenerezidente, į šio nerezidento banko sąskaitą Rusijos Federacijos valiuta,
atidarytą įgaliotame banke.

60

080

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš nerezidento banko sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta į kito nerezidento banko (depozitinę) sąskaitą
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytą tame pačiame įgaliotame banke.

60

081

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš nerezidento banko sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytos įgaliotame banke, į kito nerezidento
banko (depozitinę) sąskaitą Rusijos Federacijos valiuta, atidarytą kitame
įgaliotame banke.

60

085

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš nerezidento banko sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytos įgaliotame banke, į kito nerezidento
banko (depozitinę) sąskaitą Rusijos Federacijos valiuta, atidarytą bankenerezidente.

60

086

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš nerezidento banko (depozitinės)
sąskaitos Rusijos Federacijos valiuta, atidarytos banke-nerezidente, į kito
nerezidento banko sąskaitą Rusijos Federacijos valiuta, atidarytą įgaliotame
banke.

60

090

Grynosios Rusijos Federacijos valiutos išėmimas iš nerezidento sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytos įgaliotame banke.

60

095

Grynosios Rusijos Federacijos valiutos įskaitymas į nerezidento sąskaitą
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytą įgaliotame banke.

60

200

Rusijos Federacijos valiutos nurašymas nuo nerezidento banko sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta, atidarytos įgaliotame banke, naudojant banko
kortelę.
Rezidentų atsiskaitymai ir pervedimai, rezidentų vykdomas grynosios
užsienio valiutos išėmimas (įskaitymas)

61

61

070

Atsiskaitymai tarp rezidentų užsienio valiuta pagal ekspedijavimo, vežimo ir
frachtavimo (čarterio) sutartis, ekspeditoriui, vežėjui ir frachtuotojui teikiant
paslaugas, susijusias su kroviniu, išvežamu iš Rusijos Federacijos arba
įvežamu į Rusijos Federaciją, krovinio tranzitiniu vežimu Rusijos Federacijos
teritorija, ir pagal nurodytų krovinių draudimo sutartis.

61

100

Užsienio valiutos pervedimai iš rezidento tranzitinės valiutinės sąskaitos į kitą
šio rezidento tranzitinę valiutinę sąskaitą arba atsiskaitomąją sąskaitą
užsienio valiuta.

61

115

Atsiskaitymai užsienio valiuta tarp rezidentų-komisionierių (agentų,
patikėtinių), ir rezidentų-komitentų (principalų, įgaliotojų), komisionieriams
(agentams, patikėtiniams) teikiant paslaugas, susijusias su prekių perdavimo,
darbų atlikimo, paslaugų teikimo, informacijos ir intelektinės veiklos rezultatų
(įskaitant išskirtines teises į juos) perdavimo sutarčių sudarymu su
nerezidentais ir jų vykdymu, įskaitant piniginių lėšų grąžinimo komitentams
(principalams, įgaliotojams) operacijas, išskyrus mokėjimus, vykdomus pagal
kodus 57010, 58030 ir 61162.

61

130

Užsienio valiutos pervedimai iš rezidento atsiskaitomosios sąskaitos užsienio
valiuta, atidarytos įgaliotame banke, į šio rezidento sąskaitą užsienio valiuta,
atidarytą tame pačiame įgaliotame banke, iš rezidento sąskaitos užsienio
valiuta, atidarytos įgaliotame banke, į šio rezidento atsiskaitomąją sąskaitą
užsienio valiuta, atidarytą tame pačiame įgaliotame banke.

61

135

Užsienio valiutos pervedimai iš rezidento atsiskaitomosios sąskaitos užsienio
valiuta, atidarytos įgaliotame banke, į šio rezidento sąskaitą užsienio valiuta,
atidarytą kitame įgaliotame banke, iš rezidento sąskaitos užsienio valiuta,
atidarytos įgaliotame banke, į šio rezidento atsiskaitomąją sąskaitą užsienio
valiuta, atidarytą kitame įgaliotame banke.

61

140

Užsienio valiutos arba Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš rezidento
sąskaitos, atidarytos banke-nerezidente, į šio rezidento sąskaitą, atidarytą
įgaliotame banke.

61

145

Užsienio valiutos pervedimai iš rezidento sąskaitos, atidarytos bankenerezidente, į kito rezidento sąskaitą, atidarytą įgaliotame banke.

61

150

Užsienio valiutos arba Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš rezidento

atsiskaitomosios sąskaitos, atidarytos įgaliotame banke, į šio rezidento
sąskaitą, atidarytą banke-nerezidente.
61

155

Užsienio valiutos pervedimai iš rezidento atsiskaitomosios sąskaitos,
atidarytos įgaliotame banke, į kito rezidento sąskaitą, atidarytą bankenerezidente.

61

160

Atsiskaitymai tarp rezidentų užsienio valiuta, susiję su individualaus,
kolektyvinio kliringo užtikrinimo ir (arba) kitokio užtikrinimo, įkaitant įnešto į
turto fondą (pulą), įnešimu ir grąžinimu pagal 2011 metų vasario 7 dienos
Federalinį tarpuskaitos (kliringo), tarpuskaitos veiklos ir centrinio kontragento
įstatymą Nr. 7-ФЗ (Rusijos Federacijos teisės aktų sąvadas, 2011, Nr. 7, 904
str.; Nr. 48, 6728 str.; Nr. 49, 7040 str., 7061 str.; 2012, Nr. 53, 7607
straipsnis; 2013, Nr. 30, 4084 straipsnis; 2014, Nr. 11, 1098 straipsnis; 2015,
Nr. 27, 4001 straipsnis; Nr. 29, 4357 straipsnis; 2016, Nr. 1, 23 str., 57 str.;
2017, Nr. 30, 4456 str.) (toliau – Federalinis tarpuskaitos (kliringo),
tarpuskaitos veiklos ir centrinio kontrahento įstatymas).

61

161

Atsiskaitymai tarp rezidentų užsienio valiuta už tarpuskaitos (kliringo),
vykdomos pagal Federalinį tarpuskaitos (kliringo), tarpuskaitos veiklos ir
centrinio kontrahento įstatymą, rezultatus.

61

162

Atsiskaitymai užsienio valiuta tarp rezidentų-komisionierių (agentų,
patikėtinių) ir rezidentų-komitentų (principalų, įgaliotojų), komisionieriams
(agentams, patikėtiniams) teikiant paslaugas, susijusias su sutarčių sudarymu
ir vykdymu, kuriomis prisiimti įsipareigojimai yra vykdytini pagal tarpuskaitos
(kliringo), vykdomos remiantis Federaliniu tarpuskaitos (kliringo), tarpuskaitos
veiklos ir centrinio kontrahento įstatymu, rezultatus, įskaitant paslaugas,
susijusias su piniginių lėšų grąžinimu komitentams (principalams,
įgaliotojams).

61

163

Atsiskaitymai užsienio valiuta tarp rezidentų, susiję su sutarties, kuri yra
išvestinė finansinė priemonė, vykdymu ir (arba) nutraukimu.

61

164

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš rezidento sąskaitos, atidarytos
banke-nerezidente, į kito rezidento sąskaitą, atidarytą įgaliotame banke.

61

165

Rusijos Federacijos valiutos pervedimai iš rezidento sąskaitos, atidarytos
įgaliotame banke, į kito rezidento sąskaitą, atidarytą banke-nerezidente.

61

170

Grynosios užsienio valiutos išėmimas iš rezidento sąskaitos užsienio valiuta,
atidarytos įgaliotame banke.

61

175

Grynosios užsienio valiutos įskaitymas į rezidento sąskaitą užsienio valiuta,
atidarytą įgaliotame banke.

61

176

Atsiskaitymai tarp finansinio agento (faktoriaus)-rezidento ir rezidento
užsienio valiuta ir Rusijos Federacijos valiuta, vykdomi pagal tarp šių
rezidentų sudarytas finansavimo perleidžiant piniginį reikalavimą (faktoringo)
sutartis.

61

177

Atsiskaitymai užsienio valiuta, vykdomi tarp rezidentų, susiję su valiutinių
vertybių įsigijimu ir pardavimu, naudojamų įsipareigojimo, numatyto REPO
sutartyje, sutartyje, kuri yra išvestinė finansinė priemonė, ir (arba) kitokio tipo
sutartyje, sudarytose generaliniame susitarime (vieningoje sutartyje)
nustatytomis sąlygomis, įvykdymui užtikrinti, su sąlyga, kad viena iš tokios
sutarties šalių yra įgaliotasis bankas arba profesionalus vertybinių popierių
rinkos dalyvis.

61

200

Atsiskaitymai, vykdomi naudojant banko kortelę, išskyrus atsiskaitymus pagal
sutartį, kurioje nustatytas reikalavimas įrašyti į įskaitą vadovaujantis šios
Instrukcijos II skyriumi, susiję su užsienio ir (arba) Rusijos Federacijos
valiutos nurašymu rezidento arba nerezidento naudai iš rezidento
atsiskaitomosios sąskaitos įgaliotame banke, vykdant operacijas nerezidento
naudai.
Neprekybinės operacijos

70
70

010

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su mokesčių, muitų ir kitų
rinkliavų sumokėjimu, išskyrus atsiskaitymus pagal kodą 70120.

70

020

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su mokesčių, muitų ir kitų
rinkliavų sumokėjimu, išskyrus atsiskaitymus pagal kodą 70125.

70

030

Atsiskaitymai, susiję su nerezidento rezidentui mokamomis pensijomis,
pašalpomis ir kitomis socialinėmis išmokomis, išskyrus atsiskaitymus pagal
kodą 70120.

70

040

Atsiskaitymai, susiję su rezidento nerezidentui mokamomis pensijomis,
pašalpomis ir kitomis socialinėmis išmokomis, išskyrus atsiskaitymus pagal
kodą 70125.

70

050

Atsiskaitymai, susiję su nerezidento rezidentui mokamu darbo užmokesčiu ir
kitais darbo apmokėjimo tipais, išskyrus atsiskaitymus pagal kodą 70120.

70

060

Atsiskaitymai, susiję su rezidento nerezidentui mokamu darbo užmokesčiu ir
kitais darbo apmokėjimo tipais, išskyrus atsiskaitymus pagal kodą 70125.

70

090

Atsiskaitymai, susiję su nerezidento rezidentui teikiama neatlygintina
finansine pagalba, išskyrus atsiskaitymus pagal kodą 70100.

70

095

Atsiskaitymai, susiję su rezidento nerezidentui teikiama neatlygintina
finansine pagalba, išskyrus atsiskaitymus pagal kodą 70105.

70

100

Atsiskaitymai, susiję su nerezidento rezidentui teikiama labdaringa pagalba,
aukų rinkimu, subsidijų išmokėjimu (gavimu) ir kitomis išmokomis,
vykdomomis neatlygintinu pagrindu.

70

105

Atsiskaitymai, susiję su rezidento nerezidentui teikiama labdaringa pagalba,
aukų rinkimu, subsidijų išmokėjimu (gavimu) ir kitomis išmokomis,
vykdomomis neatlygintinu pagrindu.

70

110

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su draudimo išmokos
išmokėjimu pagal draudimo arba perdraudimo sutartį.

70

115

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su draudimo išmokos
išmokėjimu pagal draudimo arba perdraudimo sutartį.

70

120

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su teismų sprendimų
vykdymu.

70

125

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su teismų sprendimų
vykdymu.

70

200

Kiti nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai už neprekybines operacijas,
išskyrus atsiskaitymus pagal kodus 70010, 70030, 70050, 70090, 70100,
70110, 70120.

70

205

Kiti rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai už neprekybines operacijas,
išskyrus atsiskaitymus pagal kodus 70020, 70040, 70060, 70095, 70105,
70115, 70125.

70

800

Rezidento atsiskaitymai nerezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto už neprekybines operacijas, grąžinimu.

70

900

Nerezidento atsiskaitymai rezidento naudai, susiję su piniginių lėšų perviršio,
(klaidingai) gauto už neprekybines operacijas, grąžinimu.
Atsiskaitymai tarp įgalioto banko ir nerezidento, vykdomi Rusijos
Federacijos valiuta, ir atsiskaitymai tarp įgalioto banko ir rezidento,
vykdomi užsienio valiuta, išskyrus atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo
01, 02, 57 ir 58 grupėse**

80

80

010

Atsiskaitymai tarp nerezidento ir įgalioto banko Rusijos Federacijos valiuta,
vykdomi pagal kredito sutartį.

80

020

Rusijos Federacijos valiutos nurašymas nuo nerezidento banko sąskaitos
Rusijos Federacijos valiuta, vykdomas ryšium su akredityvo atidarymu.

80

021

80

050

Rusijos Federacijos valiutos įskaitymas į nerezidento banko sąskaitą Rusijos
Federacijos valiuta, vykdomas ryšium su akredityvo įvykdymu.
Atsiskaitymai tarp nerezidento ir įgalioto banko Rusijos Federacijos valiuta už
kitas operacijas, išskyrus atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 02, 57 ir 58
grupėse, ir atsiskaitymus pagal kodus 80010, 80020, 80021.

80

110

Atsiskaitymai tarp rezidento ir įgalioto banko užsienio valiuta pagal kredito
sutartį.

80

120

Užsienio valiutos, Rusijos Federacijos valiutos nurašymas nuo rezidento
atsiskaitomosios sąskaitos įgaliotame banke ryšium su akredityvo atidarymu
nerezidento naudai.

80

121

Užsienio valiutos, Rusijos Federacijos valiutos įskaitymas į rezidento
atsiskaitomąją sąskaitą įgaliotame banke ryšium su akredityvo įvykdymu.

80

150

Atsiskaitymai tarp rezidento ir įgalioto banko užsienio valiuta už kitas
operacijas, išskyrus atsiskaitymus, nurodytus šio Sąrašo 01, 57 ir 58 grupėse,
ir atsiskaitymus pagal kodus 80110, 8012, 80121.
Atsiskaitymai už kitas operacijas, tiesiogiai nenurodytas šio Sąrašo 0180 grupėse

99

99

010

Per klaidą nurašytų (įskaitytų) piniginių lėšų grąžinimas rezidentui, įskaitant
tokius atvejus, kai pinigines lėšas grąžina bankai korespondentai.

99

020

Per klaidą nurašytų (įskaitytų) piniginių lėšų grąžinimas nerezidentui, įskaitant
tokius atvejus, kai pinigines lėšas grąžina bankai korespondentai.

99

030

Atsiskaitymai tarp rezidento ir nerezidento (kurie veikia kaip tretieji asmenys
arba laiduotojas), susiję su nerezidento įvykdytais kito rezidento
įsipareigojimais, kylančiais iš sutarties, sudarytos tarp rezidentų.

99

035

Atsiskaitymai tarp nerezidento ir rezidento (kurie veikia kaip tretieji asmenys
arba laiduotojas), susiję su rezidento įvykdytais kito nerezidento
įsipareigojimais, kylančiais iš sutarties, sudarytos tarp nerezidentų.

99

090

Atsiskaitymai už operacijas, nenurodytas šio Sąrašo 01-80 grupėse, išskyrus
mokėjimus pagal kodus 99010, 99020, 99030, 99035.

* Šios Sąrašo grupės ir Sąrašo 23 grupės operacijų tipų kodai naudojami, jeigu
pervedimo suma apima prekių ir paslaugų ir (arba) darbų ir (arba) informacijos ir (arba)
intelektinės veiklos rezultatų (įskaitant išskirtines teises į juos) perdavimo kainą (be galimybės
jos išskirti), pagal toliau nurodytas sutartis, kurios šio priedo tikslams pripažįstamos mišriojo
tipo sutartimis:
pagal sutartis, numatančias rezidento vykdomą prekių išvežimą (įvežimą) iš (į) Rusijos
Federacijos teritorijos (teritoriją), su sąlyga, kad bus vykdomi darbai ir (arba) teikiamos
paslaugos ir (arba) perduodama informacija ir (arba) intelektinės veiklos rezultatai (įskaitant
išskirtines teises į juos), įskaitant prekių išvežimą (įvežimą) perdirbti, remontuoti
(modernizuoti), objektams statyti užsienyje arba Rusijos Federacijoje.
pagal sutartis, nurodytas šios Instrukcijos 4.1 punkto 4.1.2 papunktyje:

pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis;
pagal agentavimo (komiso, pavedimo) sutartis, kuriose numatytas prekių įvežimas į
(išvežimas iš) Rusijos Federacijos teritoriją (Rusijos Federacijos teritorijos).

** 80 grupės operacijų tipų kodus įgaliotasis bankas naudoja rezidentų ir nerezidentų
atliktų operacijų duomenims saugoti. Be to, nurodytieji operacijų tipų kodai naudojami
nurašant pinigines lėšas nuo rezidento arba nerezidento sąskaitos, atidarytos įgaliotame
banke, siekiant pervesti šias lėšas kito įgalioto banko naudai pagal tarp jų sudarytas sutartis
arba įskaitant pinigines lėšas, įplaukusias iš kito įgalioto banko pagal tarp jo ir rezidento arba
nerezidento sudarytas sutartis, į rezidento arba nerezidento sąskaitą, atidarytą įgaliotame
banke.

