NAUDINGA ŽINOTI
• Taupantiems laiką. Nors litai į eurus nuo 2015 m.
sausio 1 d. nemokamai bus keičiami net 690 vietų,
nenorint gaišti laiko keitimo vietose rekomenduojama
dar 2014 m. pervesti grynuosius pinigus į sąskaitą. Čia
2015 m. sausio 1 d. litai bus perskaičiuoti į eurus.
• Radusiems pamirštų santaupų. Lietuvos bankas litus
į eurus keis neribotą laiką, taigi turimus litus bus galima
nemokamai išsikeisti net praėjus dešimtmečiui.

BŪKIME BUDRŪS!
• Valiutos keitimu gali bandyti pasinaudoti sukčiai,
siekiantys apgaule išvilioti svetimus pinigus.
• Tokie asmenys gali apsimesti pareigūnais, bankų
tarnautojais ir siūlyti išsikeisti eurus „palankesniu
kursu“, „surašyti turimus banknotus“, „atidaryti naują
sąskaitą eurams“ ar pan.
• Atminkime:

• Įsigijusiems ilgalaikio galiojimo dovanų čekių ar
bilietų. Už litus įsigyti pašto ženklai, transporto bilietai,
atvirlaiškiai, išankstinio mokėjimo kortelės galios dar
dvejus metus po euro įvedimo, dovanų čekiai – visą jų
galiojimo laiką.

- litai į eurus nekeičiami nei namuose, nei gatvėje;

• Smalsiems. Susipažinti su lietuviškomis eurų ir euro
centų monetomis galima jau nuo 2014 m. gruodžio –
bankuose ir Lietuvos pašto skyriuose bus pradėti
platinti euro monetų rinkiniai. Vieną rinkinį, kurio
kaina – 40 litų (11,59 euro), sudarys 23 visų nominalų
lietuviškos euro monetos.

- apie sukčiavimo pavojus praneškime savo
artimiesiems, kaimynams, pažįstamiems;

- oficialus kursas – 1 euras už 3,45280 lito, o
palankesnio keitimo kurso nėra ir negali būti;
- valstybinės institucijos ar bankai niekada neprašo
telefonu pasakyti asmeninių duomenų;

- pastebėję galimus bandymus sukčiauti,
skambinkime bendruoju pagalbos telefonu 112.

Visą informaciją apie euro įvedimą galima rasti
svetainėje www.euras.lt arba sužinoti paskambinus
nemokama euro linija 8 800 34528.

EURO
GIDAS
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje bus pradėta
naudoti bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras.
Prisijungę prie euro zonos – didžiausios bendrą pinigų
politiką vykdančių valstybių grupės pasaulyje, įgysime
daugiau galimybių kurti naujas darbo vietas, saugesnę,
turtingesnę savo ir valstybės ateitį.
Šiame lankstinuke aprašomi pagrindiniai dalykai,
kuriuos naudinga žinoti ruošiantis valiutos pasikeitimui.
Daugiau informacijos galima sužinoti interneto
svetainėje www.euras.lt arba paskambinus nemokama
euro linija 8 800 34528.

TIK FAKTAI:

SUTARTYS LIKS GALIOTI, PAJAMOS NEMAŽĖS

KAINAS STEBI IR INSPEKTORIAI, IR VARTOTOJAI

• Neatšaukiamas ir nekeičiamas valiutos keitimo kursas
yra 3,45280 lito už vieną eurą.

• Gaunamos pajamos – atlyginimai, pensijos, kitos
socialinės išmokos – dėl euro įvedimo nesikeis.
Perskaičiuojant apvalinama iki euro cento – jeigu
trečias skaičius po kablelio yra didesnis nei nulis, gavėjo
naudai apvalinama į didesnę pusę. Pavyzdžiui:

•

Prekių ir paslaugų teikimo vietose kainas iki 2015 m. birželio
30 dienos privaloma skelbti litais ir eurais.

•

Kainos turi būti perskaičiuotos pagal oficialų kursą:
1 EUR = 3,45280 Lt.

•

Lietuvos statistikos departamentas kas mėnesį viešai skelbia
duomenis apie 100 populiariausių produktų ir paslaugų kainų
kitimą, šią informaciją galima rasti interneto svetainėse www.
stat.gov.lt ir www.euras.lt.

•

Daugiau nei 300 inspektorių iš 17 institucijų visoje Lietuvoje
kontroliuoja, ar kainos perskaičiuotos sąžiningai, ar jos
neklaidina vartotojų.

•

Už pažeidimus perskaičiuojant ir skelbiant kainas fiziniams
asmenims gresia iki 5 tūkst. Lt, juridiniams – iki 10 tūkst. Lt
baudos.

•

Kainų perskaičiavimą gali stebėti ir vartotojai: apie įtariamus
pažeidimus prašoma pranešti Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai el. paštu euras@vvtat.lt arba nemokama
linija 8 800 34528.

•

Iešokite parduotuvių ar paslaugų teikimo vietų, kurios yra
pažymėtos ženklu „Perskaičiuota sąžiningai“. Šis ženklas
reiškia, jog įmonė yra prisijungusi prie Geros verslo praktikos,
įvedant eurą, memorandumo ir viešai įsipareigojusi kainas
perskaičiuoti sąžiningai.

•

2015 m. sausio 1–15 d. bus dviejų valiutų apyvartos
laikotarpis. Šiuo laikotarpiu bus galima atsiskaityti ir litais,
ir eurais, o grąža su retomis išimtimis (taksi paslaugos,
automatinės degalinės) bus atiduodama tik eurais. Pardavėjai
ir paslaugų teikėjai per vieną atsiskaitymą neprivalo priimti
daugiau kaip 50 lito ar euro monetų, nepaisant jų vertės,
tačiau privalo priimti neribotą skaičių litų banknotų.

• Litai į eurus bus keičiami nemokamai nuo 		
2015 m. sausio 1 dienos:
- Lietuvos banke – neribotą laiką;
- komercinių bankų padaliniuose – iki 2015 m.
birželio 30 d. (89 bankų padaliniai šį terminą pratęs
iki 2015 m. gruodžio 31 d.);

- jeigu darbo užmokestis – 1540 litų: 1540 :
3,45280 = 446,01482... = 446,02 euro;
- jeigu pensija – 830 litų: 830 : 3,45280 =
240,38461... = 240,39 euro;

- Lietuvos pašto skyriuose ir 11 kredito unijų – iki
2015 m. kovo 1 d.

- jeigu motinystės pašalpa – 1170 litų: 1170 :
3,45280 = 338,85542... = 338,86 euro.

• Tikslias nemokamo keitimo vietas galima sužinoti
interneto svetainėje www.euras.lt arba paskambinus tel.
8 800 34528.

• Lito pakeitimas euru nekeičia teisinių dokumentų
sąlygų, todėl iki 2015 m. sausio 1 d. sudarytų sutarčių
nereikės keisti ar peržiūrėti.

• Kortelėse bei sąskaitose esantys litai 2015 m. sausio
1 d. bus perskaičiuoti į eurus.

• Paskolos ir indėliai litais bus automatiškai perskaičiuoti
į eurus. Tarpbankinė palūkanų norma VILIBOR bus
keičiama į mažesnę reikšmę turintį EURIBOR, todėl
palūkanų našta turėtų sumažėti.

• Prekybos vietose atsiskaityti ir litais, ir eurais galima
nuo 2015 m. sausio 1 iki sausio 15 d.
• Patvirtinta LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje
įstatymu.

• Mokesčių, rinkliavų, kitų įmokų ir su jomis susijusių
sumų (baudų, delspinigių, palūkanų) mokėjimo
operacijos bus tvarkomos eurais.

Euras – ne priežastis kelti kainas!

