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Einamosios sąskaitos apibrėžtis 

Einamoji sąskaita nėra banko sąskaita, tai – paprasta Tarnybos apskaitos sistemos sąskaita, 
įtraukta į gautinų sumų žurnalą. 

 

Visos iš tam tikro kliento gautos (pervestos) lėšos, išskyrus specialius, individualius 
mokėjimus, įskaitomos į einamąją sąskaitą. 

 

 
Einamosios sąskaitos debetavimo sistema 

Einamosios sąskaitos sistema – tai automatinio debetavimo sistema. Dauguma mokesčių ir 
rinkliavų automatiškai nuskaičiuojami iš procedūros su Tarnyba šalies einamosios sąskaitos, 
kitus mokesčius ir rinkliavas tiesiogiai nuskaičiuoja ekspertai. 

 
Jeigu procedūros šaliai atstovauja profesionalus atstovas, kaip numatyta Europos 
Sąjungos prekių ženklų reglamento (ESPŽR) 120 straipsnyje, mokesčiai ir rinkliavos 
nuskaičiuojami iš atstovo einamosios sąskaitos, jeigu atstovas tokią sąskaitą yra atidaręs. 

 
Debetavimo sistema užtikrinama, kad mokėjimas visada būtų atliktas laiku, jei tik einamojoje 
sąskaitoje pakanka lėšų. 

 

Jeigu pažymima, kad einamoji sąskaita debetuota, laikoma, kad mokestis arba rinkliava 
sumokėti. 

 

 
Einamosios sąskaitos atidarymas 

 
Einamąsias sąskaitas gali atidaryti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie yra Bendrijos prekių 
ženklo, dizaino savininkai arba turi kitų Tarnybos tvarkomų IN teisių, taip pat asmenys, 
Tarnyboje arba atstovaujančiosiose asociacijose atstovaujantys trečiosioms šalims. 

 

Norėdamas atidaryti einamąją sąskaitą, naudotojas turi užpildyti EUIPO interneto svetainės 
skiltyje User Area paskelbtą Prašymo dėl einamosios sąskaitos formą, ir šią formą nusiųsti 
Finansų skyriui: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Ispanija 
E. paštas: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Minimalus indėlis, norint atidaryti sąskaitą ir kad sąskaita veiktų, yra 1 000 EUR. 

Sąskaitoje laikyti minimalų 1 000 EUR likutį nereikalaujama. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Einamosios sąskaitos papildymas 
 

Mokėjimo būdai 
 

Einamąsias sąskaitas galima papildyti banko pavedimu. 

 
Papildymas įskaitomas į sąskaitą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2017/1001 179 straipsnį: 

 

• Tarnyba rekomenduoja mokėjimą inicijuoti iš anksto, kad jis būtų gautas iki termino. 
 

• Banko pavedimai įskaitomi į einamąją sąskaitą tą pačią dieną, kai Tarnyba gauna 
mokėjimą. 

 
 

Mokėjimo priskyrimas prie einamosios sąskaitos 
 

Norint užtikrinti, kad mokėjimai būtų tinkamai įskaityti, svarbu laikytis pirmiau minėto 
reglamento 179 straipsnyje išdėstytų nurodymų: 

 

„Vykdant mokėjimus kiekvieną kartą būtina nurodyti mokėtojo vardą ir pavardę ir pateikti 
reikiamą informaciją, kuri leistų Tarnybai iš karto nustatyti mokėjimo paskirtį.“ 

 

Todėl einamosios sąskaitos turėtojams atliekant mokėjimus reikėtų įrašyti reikiamą 
informaciją apie einamosios sąskaitos turėtoją ir einamosios sąskaitos numerį. 

 

Jokie specialūs duomenys apie konkrečius prekių ženklus ir (arba) mokesčius nereikalingi, 
todėl jų pateikti nereikėtų. 

 
Individualūs mokėjimai, kitaip tariant, mokėjimai, susiję su konkrečiais prekių ženklais ir 
(arba) mokesčiais, į einamąją sąskaitą nebus įskaitomi, todėl išraše nebus matomi, i r jie 
bus laikomi banko pavedimu. 

 

Tarnyba stebės einamosios sąskaitos turėtojų praktiką, kad klientai, užuot papildę savo 
sąskaitą, pakartotinai nepervedinėtų individualių mokėjimų. Individualūs mokėjimai turėtų 
būti išimtis, o ne įprasta praktika; kitu atveju bus laikoma, kad einamoji sąskaita 
naudojama netinkamai (žr. punktą apie netinkamą einamųjų sąskaitų naudojimą). 

 
 

Prašymas pateikti papildomą informaciją apie einamosios sąskaitos lėšų 
judėjimą 

 
Jeigu nori, einamosios sąskaitos turėtojai gali peržiūrėti lėšų judėjimą ir mokėtinas sumas 
internetu, Tarnybos interneto svetainės skiltyje User Area. 

 
 

Prašymus dėl papildomos informacijos apie mokesčių, kurie nuskaitomi iš sąskaitos, 
mokėjimą, sąskaitos papildymus arba kitą lėšų judėjimą galima pateikti Tarnybos Finansų 
skyriui: fee.information@euipo.europa.eu. Taip pat galima siųsti laišką šiuo adresu: 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Ispanija 
E. paštas: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Kai einamojoje sąskaitoje nepakanka lėšų 

 
Jeigu mokesčio tam tikrą datą nuskaičiuoti nepavyksta, Tarnyba pateikia pranešimą, kad 
lėšų nepakanka. 

 

1. Vos tik paaiškėja, kad lėšų nepakanka, visos sąskaitos debetavimo operacijos 
užblokuojamos ir sustabdomos, kol bus gautas kitas pranešimas. 

 

2. Jeigu lėšų ir toliau nepakanka, procedūra tęsiama. Einamoji sąskaita lieka užblokuota, 
o visos naujos debetavimo operacijos stabdomos. Parengiamas pranešimas ir tos 
dienos, kurią lėšų nepakankamumas pirmą kartą užfiksuotas, einamosios sąskaitos 
išrašas su administracinėmis sąnaudomis. 

 
3. Parengtas pranešimas patikrinamas viduje, tada išsiunčiamas klientui. 

 

Pranešimo, kad nepakanka lėšų, pasekmės 

 
Klientas per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo turi papildyti savo sąskaitą tokia suma 
lėšų, kurios pakaktų mokesčiams ir administracinėms rinkliavoms sumokėti: 

 

• Jeigu pakankama lėšų suma gaunama per vieną mėnesį, laikoma, kad mokėjimas 
atliktas iki jo pradinio termino. 

 
• Jeigu pakankama lėšų suma negaunama iki termino, Tarnyba laikys, kad pranešime 

nurodyti mokesčiai nesumokėti, ir atitinkamai tęs procedūrą. 

 
 

Pretenzijos 

 
Klientams, kurie mano, kad pranešimas nepagrįstas, Tarnyba siūlo pareikšti pretenziją. Tokiu 
atveju rašytinę pretenziją pakanka nusiųsti EUIPO Finansų skyriui. 

 
 

Sąskaitos nepapildymo pasibaigus terminui pasekmės 

 
Gavęs Finansų skyriaus pranešimą, kad reikia papildyti sąskaitą, sąskaitos turėtojas privalo 
šį reikalavimą įvykdyti per vieną mėnesį ir sumokėti bent mokesčių ir administracinių 
rinkliavų sumai lygią sumą. 

 
Jeigu sąskaitos turėtojas nepapildo savo einamosios sąskaitos, mokesčiai nebus sumokėti. 
Tolesnės teisinės pasekmės priklausys nuo mokesčio pobūdžio: 

 

• skundas, protestas arba prašymas dėl perdavimo registracijos bus laikomi 
nepateiktais, 

 
• jeigu tai pagrindinis mokestis už paraišką, pagal ESPŽR 180 straipsnio 2 dalį ir (arba) 

pagal 2021 m. liepos 21 d. Tarnybos pirmininko sprendimo Nr. EX-21-5 9 straipsnio 1 
dalį turi būti parengtas pranešimas. 

 

Nuo tada bus laikoma, kad automatinio debetavimo sistema (tai esminis einamosios 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
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sąskaitos sistemos principas) pažeista. 
 

Jeigu einamosios sąskaitos turėtojas nori sumokėti mokestį, tai gali padaryti dviem būdais: 
 

• papildyti einamąją sąskaitą, kad galėtų padengti nesumokėtus mokesčius ir 
administracines rinkliavas, 

 

• atlikti specialų pavedimą, kuriuo padengtų nesumokėtus mokesčius ir administracines 
rinkliavas. 

 
Pasibaigus pranešimo laikotarpiui bus galutinai laikoma, kad nesumokėti mokesčiai yra 
nesumokėti. 

 
Einamosios sąskaitos uždarymas 

 
Jeigu einamosios sąskaitos turėtojas nori uždaryti einamąją sąskaitą, jis turi užpildyti EUIPO 
interneto svetainėje pateiktą Prašymo uždaryti sąskaitą formą ir nusiųsti šią formą EUIPO 
Finansų skyriui: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Ispanija 
E. paštas: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Kad likusios lėšos būtų pervestos tinkamai, rekomenduojama nurodyti visą banko sąskaitos 
numerį ir užpildyti visus laukus (IBAN ir SWIFT kodus, kaip to reikalaujama). 

 
Gavusi nurodymą uždaryti einamąją sąskaitą, Tarnyba laikosi šios tvarkos: 

 

• einamoji sąskaita užblokuojama, veiklos padaliniai negali vykdyti tolesnių nurodymų 
nuskaityti mokesčius, 

 

• užbaigiamos visos mokesčių nuskaitymo operacijos, 
 

• galutinis sąskaitos išrašas siunčiamas klientui patvirtinti, 
 

• gavusi patvirtinimą, Tarnyba perveda lėšas į kliento banko sąskaitą. 
 

Einamosios sąskaitos turėtojas turėtų pasirūpinti, kad visi mokėtini mokesčiai būtų sumokėti 
prieš uždarant sąskaitą. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Netinkamas einamųjų sąskaitų naudojimas 
 

Pagal Tarybos pirmininko sprendimą Nr. EX-21-5 dėl mokesčių ir rinkliavų mokėjimo būdų 
bei nereikšmingų mokesčių ir rinkliavų sumų nustatymo Tarnyba pasilieka teisę uždaryti 
einamąją sąskaitą, pateikusi rašytinį pranešimą sąskaitos turėtojui. 

 
Kadangi einamosios sąskaitos sistema yra automatinio debetavimo sistema, netinkamas 
einamosios sąskaitos naudojimas gali reikšti, kad klientas nepaiso sistemos pobūdžio ir taip 
trukdo ją sklandžiai ir tinkamai valdyti. 

 

Atsižvelgdamas į ankstesnę patirtį, Finansų skyrius parengė keletą einamosios sąskaitos 
netinkamo naudojimo pavyzdžių: 

 
užuot papildžius einamąją sąskaitą, atliekami individualūs mokėjimai: kartais 
einamosios sąskaitos turėtojai tam tikram mokesčiui sumokėti atlieka lėšų pervedimus, 
o ne papildo savo einamąją sąskaitą. Tai ypač taikytina atvejams, kai klientas atsisako 
naudoti savo sąskaitą tam tikram mokesčiui sumokėti. Tačiau Finansų skyrius mano, 
kad pakartotinis individualių mokesčių mokėjimas, užuot įprasta tvarka papildžius 
sąskaitą, yra netinkamas sąskaitos naudojimas, nes taip negalima atlikti automatinio 
debetavimo. 

 
• Pasikartoja atvejai, kai nepakanka lėšų: einamosios sąskaitos turėtojai kartais 

nepapildo savo sąskaitos pakankama suma, todėl tenka teikti pranešimus, kad lėšų 
nepakanka, nustatomos administracinės rinkliavos. Kadangi einamosios sąskaitos 
sistema sukurta tam, kad tokių atvejų būtų išvengta, Finansų skyrius laiko, kad 
ilgalaikiai ir pasikartojantys atvejai, kai nepakanka lėšų, yra netinkamas sąskaitos 
naudojimas, nes tada negalima atlikti automatinio debetavimo. 

 

Finansų skyrius (Mokesčių, Apskaitos ir Iždo grupės) stebi, ar einamosios sąskaitos sistema 
naudojama tinkamai. Tais atvejais, kai einamoji sąskaita naudojama netinkamai, kreipiamasi 
į klientą ir stengiamasi aptarti galimas išeitis, kad nereikėtų uždaryti pačios sąskaitos. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

