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Nuo  2019 m. spalio 1 d.  n u s t a t a u  naują valstybės/savivaldybių mokesčių ir 
rinkliavų priėmimo paslaugos mokestį ir, atsižvelgdamas į tai, jog UAB „Perlas Finance“ direktoriaus 
2016-01-12 įsakymu Nr.3 patvirtintą UAB „Perlas Finance“ teikiamų paslaugų įkainių sąrašas buvo 
pildomas naujais įkainiais ir keisti esami įkainiai, išdėstau šį sąrašą nauja redakcija: 

 

Paslaugos pavadinimas ir teikimo sąlygos Komisinis atlyginimas  

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS 

ELEKTRONINIŲ PINIGŲ SĄSKAITŲ TVARKYMAS 

Sąskaitos atidarymas Nemokamai 

Sąskaitos uždarymas Nemokamai 

Sąskaitos tvarkymas Nemokamai 

MOKĖJIMO PERVEDIMAI EURAIS NEGRYNAISIAIS PINIGAIS  

Mokėjimo pervedimai į savo sąskaitas elektroninių pinigų įstaigos 
viduje. Vykdoma 24/7. 

Nemokamai 
 

Mokėjimo pervedimai į kitų asmenų sąskaitas elektroninių pinigų 
įstaigos viduje. Vykdoma 24/7. 

Nemokamai 
 

Paprastas mokėjimo pervedimas į kitas Lietuvoje registruotas kredito 
ir mokėjimo įstaigas. Įvykdomas tą pačią įstaigos darbo dieną jeigu 

nurodymas pateikiamas iki 16.15 val. 

Juridiniams asmenims - 0,15 EUR 
Fiziniams asmenims - nemokamai 

Paprastas mokėjimo pervedimas į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, 
Norvegiją ir Šveicariją. Įvykdomas tą pačią įstaigos darbo dieną jeigu 

nurodymas pateikiamas iki 16.15 val.  

Juridiniams asmenims - 0,15 EUR 
Fiziniams asmenims - nemokamai 

GAUTŲ LĖŠŲ EURAIS ĮSKAITYMAS  

Mokėjimo pervedimai gauti elektroninių pinigų įstaigos viduje Nemokamai 

Mokėjimo pervedimai gauti iš kitų Lietuvoje registruotų kredito ir 
mokėjimo įstaigų. Lėšų įskaitymas vykdomas iki 17.00 val. 

Nemokamai 

Lėšos, gautos iš kitų ES šalyse bei Islandijoje, Lichtenšteine, 
Norvegijoje ir Šveicarijoje veikiančių kredito įstaigų. Lėšų įskaitymas 

vykdomas iki 17.00 val. 

Nemokamai 

TARPTAUTINIAI MOKĖJIMO PERVEDIMAI UŽSIENIO VALIUTA 

Paprastas mokėjimo pervedimas Neteikiama 

Skubus mokėjimo pervedimas Neteikiama 

Labai skubus mokėjimo pervedimas Neteikiama 

PALSAUGOS, TEIKIAMOS PERLO TERMINALAIS 



 

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš elektroninių pinigų sąskaitos  Neteikiama 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į elektroninių pinigų sąskaitą (vienos 
operacijos maksimali suma 1000 EUR) 

0,50 EUR+ 0,04 % nuo sumos 

Valstybės/savialdybių mokesčių ir rinkliavų priėmimas (VMI, Sodra, 
Registrų centras ir pan.). Vienos operacijos maksimali suma 1000 EUR. 

Nuo 0,60 EUR iki 1,00 EUR už įmoką  
(tiksli paslaugos kaina priklauso nuo 

įmokos rūšies ir pranešama prieš 
atliekant mokėjimą) 

 
**pagal rinkliavų surinkimo sutartis 
su atskiromis savivaldybėmis, gali 

būti nustatytas mažesnė paslaugos 
kaina (tiksli paslaugos kaina 

pranešama prieš atliekant mokėjimą) 

Komunalinių mokesčių priėmimas akcijiniuose taškuose Nuo 0,19 EUR už įmoką   

Kitų (atskirai nenurodytų) įmokų mokėjimas/pinigų perlaida 
grynaisiais pinigais. Vienos operacijos maksimali suma 600 EUR. 

Nuo 0,00 EUR iki 1,00 EUR (tiksli 
paslaugos kaina priklauso nuo 

įmokos rūšies ir pranešama prieš 
atliekant mokėjimą) 

Paprastas mokėjimo pervedimas į  Lietuvoje registruotas kredito, 
elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąskaitas (IBAN formato), kai 

mokėtojas neturi sąskaitos elektroninių pinigų įstaigoje. Įvykdomas tą 
pačią įstaigos darbo dieną jeigu nurodymas pateikiamas iki 15.30 val. 

Jei Mokėjimo pavedimas pateikiamas po 15.30 val., jis įvykdomas 
sekančią įstaigos darbo dieną iki 12.00 val. Vienos operacijos 

maksimali suma 300 EUR. 

1,00 EUR 
 
 
 
 
 
 

Paprastas mokėjimo pervedimas į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, 
Norvegiją ir Šveicariją kai mokėtojas neturi sąskaitos elektroninių 

pinigų įstaigoje 

Neteikiama 

KITOS PASLAUGOS 

Slaptažodžių generatoriaus išdavimas 29 EUR už vnt. 

Operacijų pasirašymas mobiliuoju parašu  Nemokamai 

GSM operatorių papildymų pardavimas Nemokamai 

Įmoka už  Perlo terminale sudarytą TPVPCA draudimo polisą metų trukmės - 0,50 EUR/vnt  
trumpesnės nei metų trukmės – 1,00 

EUR/vnt. 

Įmokos už Perlo terminale sudarytus kitų rūšių draudimo polisus Nemokamai 

VALIUTOS KEITIMAS 

Negrynaisiais pinigais Neteikiama 

Grynaisiais pinigais  Neteikiama 

 
 

Direktorius     Kęstutis Gataveckas 
 


