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Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos 
paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė 
teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja 
fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei 
apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda 
viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo 
užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai 
yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies 
žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. 
Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos 
akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką.

J. Navikienė prisideda prie verslumo Lietuvoje skatinimo – aktyviai 
dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose, yra Nacionalinio mentorių 
tinklo profesionalė ir padeda jauniems verslininkams suteikdama jėgų 
judėti pirmyn. Kaip Jurgita teigia, „mentoriaus vaidmuo pradedančiojo 
verslininko kelyje yra daugialypis – tai ne vien dalijimasis profesine 
patirtimi, dalykinėmis žiniomis, bet ir mokinio asmeninių savybių 
vertinimas bei pasiūlymas jam lygiagrečiai tobulinti tam tikras mažiau 
išreikštas asmenines kompetencijas“.



PAPILDOMA 
INFORMACIJA  • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 
15 straipsniu kopijuoti ir platinti šią mokymo medžiagą be UAB „Mokesčių srautas“ 
sutikimo yra griežtai draudžiama.
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Programa:
1. Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.

2. Kokią apskaitos politiką turėtų pasirinkti sporto federacija, klubas ar kitas pelno nesiekiantis vienetas? 

o Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ypatumai;

o Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika;

o Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios prievolės;

o Finansinių ataskaitų stebėsena.

3. Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams: 

o Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;

o Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;

o Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;

o Neapmokestinamosios pajamos;

o Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Apmokestinamojo pelno panaudojimas viešiesiems 
interesams tenkinti;

o Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;

o Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas ir klaidų taisymas.

4. Gyventojų pajamų mokestis ir darbo užmokesčio pakeitimai: 

o Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys 2022 m.;

o Darbo užmokesčio skaičiavimas 2022 m.:

	 VDI nuomonė įvairiais darbo santykių klausimais;

	 Atostoginių skaičiavimas. Naujausia VDI nuomonė dėl vidutinio darbo užmokesčio 
taikymo;



Sporto federacijų ir klubų mokesčiai ir apskaita 2022 m. Dažniausiai daromos klaidos ir jų koregavimas

5
BCPlius – paprastas  

finansų valdymas www.balco.lt

	 Kilnojamojo pobūdžio darbo kompensacijos tvarkos pakeitimai;

	 Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.

o Pajamos natūra;

o Prizų ir laimėjimų steigimas ir apmokestinimas;

o Neapmokestinamosios pajamos 2022 m.;

o Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai;

o Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas;

o Darbas pagal sportinės veiklos sutartis ir mokesčių ypatumai.

5. Paramos gavimas ir panaudojimas: 

o Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;

o Metinės paramos deklaracijos.

6. PVM apskaičiavimas: 

o PVM įstatymo nuostatų taikymas;

o Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai;

o Paslaugų apmokestinimo vietos nustatymas;

o Pelno nesiekiančių vienetų PVM neapmokestinamoji veikla;

o PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimas;

o PVM deklaracijų pildymo tvarka.
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Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas  
(įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
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Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSINĖS APSKAITOS

Į S TAT YM A S

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 
Vilnius

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas
1. Šio įstatymo tikslas – reglamentuoti finansinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą siekiant užtikrinti finan-

sinės apskaitos informacijos tinkamumą ataskaitoms parengti ir subjekto ar informacijos vartotojų ekonominiams 
sprendimams priimti.

2. Šis įstatymas nustato ūkinių operacijų registravimo ir pagrindimo reikalavimus, finansinės apskaitos organi-
zavimą ir tvarkymą.

3. Šis įstatymas taikomas šiems subjektams:
1) ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, išskyrus šeimynas;
2) neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims;
3) išteklių ir mokesčių fondams;
4) Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nurodytiems fondų fondams arba finansinėms priemonėms, kai 

fondų fondas nesteigiamas (toliau – fondų fondas);
5) pensijų fondams;
6) investiciniams fondams;
7) gyventojams, kurie vykdo ekonominę veiklą, įskaitant individualią veiklą (toliau – ekonominė veikla);
8) užsienio juridinių asmenų ar kitokių užsienio valstybės organizacijų, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio 

valstybės įstatymus pripažįstamų teisės subjektu, filialams ir atstovybėms Lietuvos Respublikoje.
4. Lietuvos banko finansinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą reglamentuoja šis įstatymas, jeigu kiti Lie-

tuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys Lietuvos banko veiklą, nenustato kitaip.
5. Šio įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Didžioji knyga – suvestinis finansinės apskaitos registras, kuriame kaupiami duomenys iš kitų finansinės 

apskaitos registrų ir apskaičiuojami ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos didžiosios knygos sąskaitų likučiai, 
jų padidėjimo ir sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį sumos.
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2. Didžiosios knygos sąskaita (toliau – sąskaita) – informacijos apie ūkines operacijas grupavimo straipsnis, 
pagal kurį subjekto pasirinktu arba teisės aktuose, reglamentuojančiuose finansinės apskaitos tvarkymo reikala-
vimus, nustatytu detalumu finansinės apskaitos registruose kaupiama ir grupuojama informacija subjekto turtui, 
nuosavam kapitalui arba grynajam turtui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms nu-
statyti.

3. Didžiosios knygos sąskaitų planas (toliau – sąskaitų planas) – subjekto naudojamų sąskaitų sąrašas.
4. Dvejybinis įrašas – finansinės apskaitos registro įrašas, kai tos pačios ūkinės operacijos vertė įrašoma į vieną 

sąskaitą (sąskaitas), o jai lygi priešinga suma – į kitą (kitas) sąskaitą (sąskaitas).
5. Finansinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų pagrindimo, vertinimo, registravimo sistema, skirta 

gauti finansinei informacijai, reikalingai finansinių ataskaitų rinkiniui (toliau – finansinės ataskaitos), mokesčių de-
klaracijoms ir kitoms ataskaitoms, kuriose pateikiama finansinė informacija (toliau kartu – ataskaitos), parengti ir 
(arba) informacijos vartotojų ekonominiams sprendimams priimti.

6. Finansinės apskaitos dokumentas (toliau – apskaitos dokumentas) – ūkinę operaciją patvirtinanti tekstinė 
informacija, nepaisant jos parengimo ar pateikimo būdo, formos ir laikmenos.

7. Finansinės apskaitos informacinė sistema (toliau – apskaitos informacinė sistema) – veiklos valdymo in-
formacinė sistema, skirta apskaitai tvarkyti ir (arba) ataskaitoms rengti, neįskaitant kompiuterio programų pake-
tuose esančių skaičiuoklių.

8. Finansinės apskaitos registras (toliau – apskaitos registras) – remiantis apskaitos dokumentais parengta 
ūkinių operacijų suvestinė, kurioje užregistruoti ir (arba) apibendrinti ūkinių operacijų duomenys, nepaisant jos 
sudarymo būdo, formos ir laikmenos.

9. Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktinių likučių palyginimas su apskaitos registrų 
duomenimis.

10. Įsipareigojimas – prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų, už kurias subjektas privalo arba pri-
valės ateityje atsiskaityti turtu arba paslaugomis ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti.

11. Nuosavas kapitalas – subjekto turto dalis, liekanti iš viso turto atėmus įsipareigojimus.
12. Paprastasis įrašas – įrašas apskaitos registre, kai nedaromas dvejybinis įrašas.
13. Subjekto vadovas:
1) juridinio asmens vadovas arba jo administracijos vadovas;
2) išteklių, mokesčių fondą ar fondų fondą administruojančio (jį tvarkančio) subjekto vadovas;
3) subjekto, kuris neturi vadovo, savininkas arba mažosios bendrijos atstovas;
4) kolektyvinio investavimo subjektą ar pensijų fondą valdančios valdymo įmonės vadovas;
5) ūkinės bendrijos tikrasis narys, paskirtas atlikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje 

nurodytas valdymo organo pareigas;
6) asociacijos, labdaros ir paramos fondo valdymo organo narys, paskirtas atlikti Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 

3 dalyje nurodytas valdymo organo pareigas.
14. Supaprastinta finansinė apskaita (toliau – supaprastinta apskaita) – apskaita, tvarkoma darant paprastąjį 

įrašą.
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15. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai – tarptautiniai apskaitos standartai, kaip jie apibrėžti 
Reglamente (EB) Nr. 1606/2002.

16. Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai – Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sek-
toriaus apskaitos standartų valdybos patvirtinti viešojo sektoriaus subjektų ūkinių operacijų registravimo apskai-
toje ir finansinių ataskaitų parengimo principai.

17. Turtas – vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja subjektas ir kurias naudojant tikimasi 
gauti ekonominės naudos.

18. Ūkinė operacija – subjekto veikla arba nuo subjekto priklausantis ar nepriklausantis įvykis, keičiantis turto 
ir (arba) nuosavo kapitalo arba grynojo turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų dydį ir (arba) 
struktūrą.

19. Vadovaujamos pareigos – juridinio asmens valdymo ir priežiūros organų narių pareigos ir darbuotojų, tu-
rinčių įgaliojimus duoti pavaldiems asmenims nurodymus, priimti reikšmingus sprendimus, susijusius su juridinio 
asmens valdymu ir veikla, pareigos.

20. Veiklos valdymo informacinė sistema – visuma organizacinių, techninių ir programinių priemonių, skirtų 
subjekto vykdomos veiklos procesams koordinuoti, automatizuoti ir efektyvinti bei su šiais procesais susijusiai 
informacijai kaupti ir apdoroti.

21. Vidaus kontrolė – visuma subjekto nusistatytų kontrolės priemonių, kuriomis užtikrinamas bent šių aps-
kaitai keliamų reikalavimų laikymasis:

1) laiku ir teisingai parengti apskaitos dokumentus;
2) laiku ir teisingai užregistruoti ūkines operacijas;
3) apsaugoti prieigas prie apskaitos informacinių sistemų ir apskaitos registrų;
4) faktiniais turto ir įsipareigojimų likučiais pagrįsti apskaitos registrų duomenis;
5) saugoti apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus, o juos praradus arba sugadinus – atkurti.
22. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių 

atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų 
ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mo-
kesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės infor-
macinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kolek-
tyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme.

23. Kai šiame įstatyme teikiamos nuorodos į tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos finan-
sinės atskaitomybės standartus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, vartojama 
sąvoka „standartai“.
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3 straipsnis. Bendrieji ūkinių operacijų pagrindimo ir registravimo reikalavimai
1. Ūkinės operacijos pagrindžiamos apskaitos dokumentais.
2. Visos ūkinės operacijos turi būti užregistruotos apskaitos registruose.
3. Ūkinės operacijos turi būti užregistruojamos ūkinės operacijos dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai 

padaryti, bet ne vėliau kaip iki ataskaitų parengimo dienos, o grynaisiais pinigais atliekamos ūkinės operacijos 
(toliau – grynųjų pinigų operacijos) – ne vėliau kaip paskutinę einamojo mėnesio dieną. 

4. Apskaita tvarkoma darant dvejybinį įrašą, išskyrus atvejus, kai šio įstatymo 4 straipsnyje nurodyti subjektai 
pasirenka supaprastintą apskaitą.

5. Duomenys apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose išreiškiami eurais, o prireikus – ir eurais, ir už-
sienio valiuta.

4 straipsnis. Subjektai, turintys teisę pasirinkti supaprastintą apskaitą
Supaprastintą apskaitą gali pasirinkti:
1) gyventojai, kurie vykdo ekonominę veiklą;
2) neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi 

samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais;
3) pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie neturi samdomų darbuotojų atas-

kaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir kurių pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir 
užpraeitus finansinius metus neviršijo 30  000 eurų, išskyrus juridinius asmenis, priskiriamus viešojo sektoriaus 
subjektams, taip pat religines bendruomenes, bendrijas ir centrus;

4) religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, kurių pajamos iš ūkinės komercinės veiklos per praėjusius fi-
nansinius metus neviršijo 15 000 eurų.

5 straipsnis. Euro ir užsienio valiutos santykis
1. Subjektai turi pasirinkti, kokios dienos euro ir užsienio valiutos santykį taiko apskaitoje ūkinių operacijų, kurių 

atlikimas ir buvimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, sumoms perskaičiuoti, ir konkretų euro ir 
užsienio valiutos santykio paskelbimo šaltinį.

2. Subjektai gali pasirinkti:
1) Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį arba Lietuvos banko paskelbtą 

orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos 
Centrinis Bankas neskelbia, arba

2) kituose visuotinai pripažintuose rinkos informacijos šaltiniuose paskelbtą rinkos euro ir užsienio valiutos 
santykį.

3. Subjektai, pasirinkę šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą euro ir užsienio valiutos santykio paskelbimo 
šaltinį, gali taikyti:

1) ūkinės operacijos dieną paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį, o jeigu tą dieną euro ir užsienio valiutos 
santykis nebuvo paskelbtas, – paskutinį paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį arba
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2) paskutinį iki ūkinės operacijos dienos paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį.
4. Viešojo sektoriaus subjektai taiko šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytame euro ir užsienio valiutos san-

tykio paskelbimo šaltinyje paskelbtą šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą euro ir užsienio valiutos santykį.
5. Subjektai, pasirinkę šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą euro ir užsienio valiutos santykio paskelbimo 

šaltinį, taiko šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą euro ir užsienio valiutos santykį.

II SKYRIUS
APSKAITOS DOKUMENTAI IR APSKAITOS REGISTRAI

6 straipsnis. Apskaitos dokumentų parengimas, pateikimas ir priėmimas
1. Apskaitos dokumentai parengiami ūkinės operacijos metu arba jai įvykus ar pasibaigus ir pateikiami (išsiun-

čiami) gavėjui nedelsiant, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos po įvykusios ar pasibaigusios ūkinės operacijos 
dienos.

2. Už nuolatinio pobūdžio paslaugų teikimą ekonominės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims apskaitos 
dokumentai šalių susitarimu gali būti nerengiami.

3. Elektroniniai apskaitos dokumentai jų gavėjams teikiami elektroninį apskaitos dokumentą parengusio su-
bjekto pasirinktomis priemonėmis, kai yra išankstinis apskaitos dokumento gavėjo sutikimas, išskyrus atvejus, 
kai elektroniniai apskaitos dokumentai, teikiami šio straipsnio 4 dalyje nurodytiems subjektams, atitinka Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ar teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 
Elektroninis apskaitos dokumentas suprantamas kaip apskaitos dokumentas, parengtas, perduotas ir gautas tokiu 
elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę jį apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, 
kurie yra perkančiosios organizacijos, teikiami tik elektroniniai apskaitos dokumentai ir šiuos dokumentus viešojo 
sektoriaus subjektai ir kiti subjektai, kurie yra perkančiosios organizacijos, priima ir apdoroja naudodamiesi infor-
macinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

7 straipsnis. Apskaitos dokumentams taikomi reikalavimai
1. Apskaitos dokumente, kuriuo pagrindžiama tarp dviejų arba daugiau subjektų, taip pat tarp subjekto ir eko-

nominės veiklos nevykdančio fizinio asmens įvykusi ūkinė operacija, nurodoma ši privaloma informacija:
1) subjekto, atlikusio ūkinę operaciją, pavadinimas (vardas, pavardė), juridinio asmens kodas;
2) apskaitos dokumento parengimo data;
3) ūkinės operacijos turinys;
4) ūkinės operacijos laikotarpis arba data, jeigu apskaitos dokumento parengimo data nesutampa su ūkinės 

operacijos laikotarpiu arba data;
5) ūkinės operacijos rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Kai ūkinės operacijos rezultatas nurodomas 

kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
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6) apskaitos dokumento pavadinimas ir apskaitos dokumento gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė), juridinio 
asmens kodas, išskyrus atvejus, kai pagal mokesčių įstatymus ar jų pagrindu priimtus teisės aktus ši informacija 
nėra privaloma;

7) kita informacija, nustatyta mokesčių įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose.
2. Kitais atvejais, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, apskaitos dokumente, kuriuo pagrindžiama ūkinė ope-

racija, pateikiama informacija, pagal kurią galima nustatyti ūkinės operacijos laikotarpį arba datą, turinį ir sumą. 
Subjektas prireikus turi pagrįsti apskaičiuotą ūkinės operacijos sumą.

3. Apskaitos dokumente, kuriuo pagrindžiama grynųjų pinigų operacija, be šio straipsnio 1 dalyje nustatytos 
informacijos, privalo būti nurodyta asmens (asmenų), kuris (kurie) turi teisę parengti ir pasirašyti arba tik pasirašyti 
apskaitos dokumentus, vardas (vardai) arba pirmoji (pirmosios) vardo (vardų) raidė (raidės), pavardė (pavardės), 
parašas (parašai) ir grynuosius pinigus gavusio asmens vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas. Šis rei-
kalavimas netaikomas, kai pagal mokesčių įstatymus ar jų pagrindu priimtus teisės aktus šio straipsnio 1 dalies 
6 punkte nurodyta informacija nėra privaloma ir (arba) grynųjų pinigų operacijos atliekamos naudojant finansų 
įstaigos savitarnos įrenginį.

4. Apskaitos dokumentai, kai jie turi būti pasirašyti, pasirašomi 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Ta-
rybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažin-
ties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatyta tvarka arba asmeniškai.

5. Apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pinigais atliekamos ūkinės operacijos, taisyti draudžiama. 
Jeigu apskaitos dokumente, kuriuo pagrindžiama pinigais atliekama ūkinė operacija, padaroma klaida, paren-
giamas naujas apskaitos dokumentas. Apskaitos dokumentas, kuriame padaryta klaida, laikomas negaliojančiu ir 
saugomas kartu su kitais ataskaitinio laikotarpio apskaitos dokumentais.

6. Mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams taikomus reikalavimus nustato Vyriausybė 
arba jos įgaliota institucija.

7. Šiame straipsnyje nurodyta apskaitos dokumentuose privaloma informacija neprivaloma užsienio subjektų 
rengiamiems apskaitos dokumentams.

8 straipsnis. Apskaitos registrams taikomi reikalavimai
1. Apskaitos registrų skaičių, sudarymo būdą ir formą pasirenka subjektai. Kiekviename subjekte, išskyrus šio 

įstatymo 4 straipsnyje nurodytus supaprastintą apskaitą pasirinkusius subjektus, nepriklausomai nuo pasirinktų 
sudaryti apskaitos registrų, turi būti sudaroma didžioji knyga. Jeigu subjektas atlieka grynųjų pinigų operacijas, 
turi būti sudaromas grynųjų pinigų apskaitos registras.

2. Darant įrašą apskaitos registre nurodoma ši informacija:
1) ūkinės operacijos laikotarpis arba data ir užregistravimo apskaitos registre data;
2) įrašo unikalus numeris, kai apskaita tvarkoma naudojant apskaitos informacinę sistemą;
3) ūkinės operacijos turinys;
4) dvejybiniu įrašu pagal sąskaitas arba paprastuoju įrašu įrašyta suma;
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5) nuoroda į apskaitos dokumentą.
3. Didžioji knyga ir grynųjų pinigų apskaitos registras nepasirašomi, jeigu laikomasi bent vieno iš šių reikala-

vimų:
1) apskaitos registre įrašas yra nekeičiamas ir identifikuojamas jį arba, kai įrašas atliekamas automatiškai, su juo 

susijusį įrašą padaręs ir (arba) patvirtinęs asmuo, įrašo padarymo data;
2) apskaitos registre pakeitus arba pašalinus įrašą, identifikuojamas pakeitimą padaręs ir (arba) patvirtinęs 

asmuo, įrašo pakeitimo arba pašalinimo padarymo data ir išsaugoma prieš įrašo pakeitimą arba pašalinimą buvusi 
šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

4. Kitais atvejais, negu nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, didžioji knyga ir grynųjų pinigų apskaitos registras turi 
būti pasirašomi subjekto vadovo nustatyta tvarka.

5. Kai subjekto ūkinių operacijų informacija kaupiama ir (arba) apskaitos registrai sudaromi ir saugomi keliose 
veiklos valdymo informacinėse sistemose ir (arba) kituose subjektuose, įrašai subjekto apskaitos registruose gali 
būti daromi nurodant ūkinių operacijų, užregistruotų kitose veiklos valdymo informacinėse sistemose ir (arba) 
kituose subjektuose, sumas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, jeigu tokios sumos gali būti pagrįstos šio įstatymo 
nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Standartinė apskaitos duomenų rinkmena
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyti subjektai, kurie apskaitą tvarko apskaitos informacinėse 

sistemose, turi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka užtikrinti galimybę savo apskaitos duo-
menis į valstybės informacinę sistemą – išmaniąją mokesčių administravimo informacinę sistemą (i.MAS) teikti 
standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. Standartinė apskaitos duomenų rinkmena yra informacijos apie 
ūkines operacijas pateikimo forma pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengtą standartinės aps-
kaitos duomenų rinkmenos techninę specifikaciją ir techninius reikalavimus.

10 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka
1. Apskaitos dokumentai, apskaitos registrai saugomi subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Doku-

mentų ir archyvų įstatymu.
2. Į informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikti elektroniniai apskaitos dokumentai arba elektroniniai apskaitos 

dokumentai, parengti pagal Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir pateikti į veiklos valdymo informa-
cines sistemas, kurių valdytojai užtikrina prieigą prie elektroninių apskaitos dokumentų juos pateikusiems ir gavu-
siems subjektams, priimtų elektroninių apskaitos dokumentų saugojimą pagal Dokumentų ir archyvų įstatymą ir 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ir pateikimą (kai pateikimas privalomas) valstybės institucijoms ir kitiems as-
menims, laikomi saugomais subjekto. Šiuo atveju subjektas turi išsaugoti į informacinę sistemą „E. sąskaita“, kitas 
veiklos valdymo informacines sistemas pateiktų elektroninių apskaitos dokumentų sąrašą kartu su kitais ataskai-
tinio laikotarpio apskaitos dokumentais. 
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III SKYRIUS
APSKAITAI TAIKOMI REIKALAVIMAI IR METODINIS VADOVAVIMAS

11 straipsnis. Apskaitos tvarkymo reikalavimai
1. Subjektai apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų parengimą:
1) pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus šie subjektai:
a) finansų maklerio įmonės;
b) reguliuojamos rinkos operatorius;
c) Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas;
d) draudimo įmonės, perdraudimo įmonės;
e) valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos infor-

muotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternaty-
viųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pen-
sijų kaupimo įstatymą;

f) kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas;
g) valstybės valdomos įmonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą priski-

riamos viešojo intereso įmonėms;
2) pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus arba tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 

šie subjektai:
a) pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus šio straipsnio 1 punkte nurodytus 

subjektus;
b) investiciniai fondai;
c) profesinių pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą;
d) neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kai savo nuožiūra nusprendžia parengti finansines atas-

kaitas arba kai Įmonių atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas parengti;
3) pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus šie subjektai:
a) pensijų fondai, veikiantys pagal Pensijų kaupimo įstatymą ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įsta-

tymą;
b) kredito unijos;
c) viešojo sektoriaus subjektams nepriskiriami pelno nesiekiantys juridiniai asmenys;
4) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus – viešojo sektoriaus subjektai.
2. Parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas privalantys subjektai, kurių vertybiniais popieriais leista pre-

kiauti reguliuojamoje rinkoje, apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą 
pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato apskaitos tvarką, taikomą:
1) ūkininkams;
2) kitiems gyventojams, kurie vykdo individualią veiklą.
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4. Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai apskaitą tvarko pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės stan-
dartus arba savo kanonuose, statutuose ar kituose veiklos dokumentuose nustatyta tvarka tiek, kiek ji nepriešta-
rauja šio įstatymo nuostatoms.

12 straipsnis. Metodinis vadovavimas apskaitai
1. Bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos teisę 

ir atsižvelgdama į tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos 
standartus atlieka Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

2. Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartus tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministras.

3. Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai rengiami vadovaujantis Europos Sąjungos teise ir atsižvelgiant 
į tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

4. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai rengiami atsižvelgiant į tarptautinius vie-
šojo sektoriaus apskaitos standartus ir kitą Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sektoriaus apskaitos stan-
dartų valdybos rengiamą metodiką (nurodymus, studijas).

5. Finansų ministerija:
1) rengia ir skelbia viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų metodines rekomenda-

cijas;
2) rengia, tvirtina ir Teisės aktų registre skelbia viešojo sektoriaus subjektams privalomąjį bendrąjį sąskaitų 

planą;
3) teikia konsultacijas viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų klausimais.
6. Vyriausybės įgaliota įstaiga rengia, suderinusi su Finansų ministerija, skelbia ir teikia konsultacijas dėl:
1) Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų metodinių rekomendacijų ir pavyzdinio sąskaitų plano ribotos 

civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, finansines ataskaitas rengiantiems pagal Lietuvos finansinės atskai-
tomybės standartus;

2) rekomendacijų subjektams, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus, dėl apskaitą tvarkančio asmens pasirin-
kimo;

3) rekomendacijų subjektams, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus, dėl vidaus kontrolės organizavimo;
4) rekomendacijų apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams dėl apskaitos paslaugų teikimui taikomos darbo 

organizavimo ir kontrolės tvarkos;
5) finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties (toliau – sutartis) pavyzdinės formos;
6) subjektų, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus, apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai 

tvarkyti reikalingos informacijos perdavimo akto, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, 
pavyzdinės formos.

7. Atlikdama šiame straipsnyje nurodytas funkcijas, Finansų ministerija gali iš valstybės ir (arba) savivaldybių 
institucijų, aukštųjų mokyklų, profesinių organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovų sudaryti patariamąjį aps-
kaitos komitetą ar keletą jų. Tokio komiteto ar komitetų užduotį (užduotis) nustato finansų ministras.
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IV SKYRIUS
APSKAITOS ORGANIZAVIMAS IR TVARKYMAS

13 straipsnis. Apskaitos organizavimas
1. Subjekto vadovas organizuoja subjekto apskaitą:
1) parenka apskaitą tvarkantį asmenį, išskyrus atvejus, kai tokia teisė įstatymuose, reglamentuojančiuose su-

bjekto veiklą, nustatyta kitiems subjekto valdymo organams;
2) užtikrina, kad apskaitą tvarkančiam asmeniui būtų laiku pateikta teisinga, tiksli, išsami informacija apie ūkines 

operacijas ir apie turto ir įsipareigojimų vertės nustatymui taikytinas prielaidas;
3) nustato ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką;
4) nustato vidaus kontrolės priemones ir užtikrina jų taikymą;
5) užtikrina, kad, keičiantis apskaitą tvarkančiam asmeniui arba subjekto vadovui, apskaitos dokumentai, aps-

kaitos registrai ir kita apskaitai tvarkyti reikalinga informacija būtų laiku perduoti kitam apskaitą tvarkančiam as-
meniui arba subjekto vadovui;

6) užtikrina galimybę pagal šio įstatymo 9 straipsnį apskaitos duomenis į valstybės informacinę sistemą – išma-
niąją mokesčių administravimo informacinę sistemą (i.MAS) teikti standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje;

7) užtikrina finansinės informacijos ir informacijos apie nustatytas vidaus kontrolės priemones teikimą vidaus ir 
išorės informacijos vartotojams, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę ją gauti.

2. Subjekto vadovas užtikrina, kad turto ir įsipareigojimų sąskaitų likučiai būtų pagrindžiami inventorizacijos 
duomenimis:

1) nedelsiant, kai inicijuojamas nemokumo procesas;
2) nedelsiant, kai priimamas sprendimas dėl subjekto likvidavimo, reorganizavimo arba pertvarkymo;
3) vadovo nustatytu periodiškumu ir atvejais, išskyrus šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus atvejus.
3. Kai subjekto apskaitą pagal sutartį tvarko apskaitos paslaugas teikiantis subjektas, kai kuriuos šio straipsnio 

1 dalyje nurodytus veiksmus gali atlikti šis apskaitą tvarkantis subjektas, jeigu taip nustatyta sutartyje.

14 straipsnis. Apskaitos tvarkymas
1. Apskaitą tvarkantys asmenys tvarko subjekto apskaitą:
1) registruoja ūkines operacijas laikydamiesi šiame įstatyme ir taikomuose standartuose nustatytų reikalavimų 

subjekto vadovo nustatyta subjekto ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka;
2) keičiantis apskaitą tvarkančiam asmeniui, laiku perduoda apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir kitą 

apskaitai tvarkyti reikalingą informaciją subjekto vadovui arba jo nurodytam asmeniui.
2. Apskaitos paslaugas teikiančio arba apskaitos funkciją atliekančio juridinio asmens vadovaujamas pareigas 

einančiais asmenimis, dalyviais arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu negali būti asmenys, 
kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams 
interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams padarymo, 
kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

3. Apskaitos paslaugas teikiantis arba apskaitos funkciją atliekantis subjektas turi nusistatyti apskaitos paslaugų 
teikimo organizavimo ir kontrolės tvarką ir jos laikytis.

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITAI

15 straipsnis. Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimo ir tvarkymo reikalavimai
1. Viešojo sektoriaus subjektų, kurie finansinę apskaitą tvarko patys, finansinės apskaitos tvarkymo ir organi-

zavimo tvarką, atsižvelgdama į šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, 
nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

2. Viešojo sektoriaus subjektai apskaitą tvarko naudodami:
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1) Finansų ministerijos valdomą veiklos valdymo informacinę sistemą, skirtą viešojo sektoriaus subjektų aps-
kaitos procesams optimizuoti atsižvelgiant į viešojo sektoriaus apskaitai ir atskaitomybei keliamus reikalavimus, 
vadovaudamiesi finansų ministro nustatyta tvarka, ir (arba)

2) kitas bendras Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos ar savivaldybės administracijos direktoriaus nusta-
tytas viešojo sektoriaus veiklos valdymo informacines sistemas, vadovaudamiesi Vyriausybės arba jos įgaliotos 
institucijos ar savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

TAR pastaba. 15 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos nuo bendros viešojo sektoriaus veiklos valdymo informa-
cinės sistemos įdiegimo viešojo sektoriaus subjekte dienos.

3. Viešojo sektoriaus subjektams taikomą inventorizacijos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

16 straipsnis. Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimo ir tvarkymo reikala-
vimai

1. Sprendimus dėl viešojo sektoriaus subjektų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, ir dėl biudžetinės (biu-
džetinių) įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai tvarko viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, priima:

1) dėl Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų įstaigos, ministrų valdymo 
sritims priskirtų įstaigų prie ministerijų, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vy-
riausybė arba jos įgaliota institucija, ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų – Vyriausybė;

2) dėl savivaldybių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų – savivaldybių tarybos;
3) dėl šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytų viešojo sektoriaus subjektų – to viešojo sektoriaus subjekto va-

dovas.
2. Viešojo sektoriaus subjektų centralizuotai organizuojamos ir tvarkomos apskaitos tvarką nustato Vyriausybė 

arba jos įgaliota institucija.

17 straipsnis. Ūkinių operacijų registravimas ir susiejimas su valstybės informacinių sistemų duome-
nimis viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje

1. Valstybės ir savivaldybių turto, kurio erdviniai duomenys yra Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros in-
formacinėje sistemoje, apskaitos registrų duomenys turi būti Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta 
tvarka susieti su šios informacinės sistemos erdviniais duomenimis.

TAR pastaba. 17 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2025-01-01.
2. Jeigu apskaitos dokumentas taikant teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitos organizavimą, nusta-

tytas procedūras negali būti pateiktas apskaitą tvarkančiam asmeniui, ūkinė operacija registruojama subjekto 
vadovo nustatyta subjekto ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS
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Kokią apskaitos politiką turėtų pasirinkti sporto federacija, klubas ar kitas 
pelno nesiekiantis vienetas? 

• Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ypatumai;

• Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika;

• Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios 
prievolės.

• Finansinių ataskaitų stebėsena.
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Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASOCIACIJŲ

Į S T A T Y M A S

2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis Įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, steigimą, valdymą, veiklą, 

pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus.
2. Asociacijoms, kurių veiklą reglamentuoja kiti įstatymai, šio Įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jos ne-

prieštarauja kitų įstatymų nuostatoms.
3. Šio Įstatymo nuostatos dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimo, pateikimo ir 

paskelbimo asociacijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamos 
prie viešojo sektoriaus subjektų, taikomos tiek, kiek Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas nenustato kitaip.

2 straipsnis. Asociacijos samprata 
1. Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordi-

nuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. 
2. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfede-

racija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti.
3. Asociacijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
4. Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.

3 straipsnis. Asociacijos veiklos pagrindai
1. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), šio bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą 
grindžia savo įstatais.

2. Draudžiama steigtis ir veikti asociacijoms, kurių tikslas arba veikimo būdai – prievarta nuversti ar pakeisti 
Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką arba pažeisti Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą, propaguoti 
karą ir smurtą, autoritarinį ar totalitarinį valdymą, kurstyti rasinę, religinę, socialinę nesantaiką, pažeisti žmogaus 
teises ir laisves, viešąją tvarką bei atlikti veiksmus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir visuotinai 
pripažintoms tarptautinės teisės normoms, veikti dėl kitų valstybių interesų, jeigu jie yra priešingi Lietuvos vals-
tybės interesams.
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ANTRASIS SKIRSNIS
ASOCIACIJOS STEIGIMAS IR REGISTRAVIMAS

(...)

8 straipsnis. Visuotinis narių susirinkimas
1. Visuotinis narių susirinkimas:
1) keičia asociacijos įstatus;
2) skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip;
3) skiria (renka) ir atšaukia kitų kolegialių organų, jei tokie organai numatyti asociacijos įstatuose, narius, jeigu 

asociacijos įstatai nenustato kitaip;
4) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, jei asociacijos 

įstatuose mokėjimo tvarka nenustatyta;
5) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba 

metinę ataskaitą, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atve-
jais asociacija likviduojama;

TAR pastaba. 8 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos taikomas rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių atas-
kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

6) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, jeigu aso-

ciacijos įstatai nenustato kitaip;
8) priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito 

įmonę.
TAR pastaba. 8 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatos taikomos rengiant 2019-01-01 ir vėliau prasidedančių atas-

kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.
Papildyta straipsnio punktu:
Nr. XIII-1179, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09070
 
(...)

9 straipsnis. Valdymo organai
1. Valdymo organas veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius 

asociacijos vardu.
2. Valdymo organas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje numatytų funkcijų, priima į darbą ir iš jo atleidžia 

darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis. Valdymo organas taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių 
steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a9545d80658e11e8ac27abd8fa093003
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finansų valdymas www.balco.lt

TAR pastaba. 9 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos rengiant 2019-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių lai-
kotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

3. Valdymo organas atsakingas už:
1) finansinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;
TAR pastaba. 9 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos taikomas rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių atas-

kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.
2) finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančio asmens parinkimą ir (arba) paskyrimą;
TAR pastaba. 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatos taikomas rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių atas-

kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.
3) teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms 

ataskaitoms ar metinei ataskaitai parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančiam as-
meniui;

TAR pastaba. 9 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatos taikomas rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių atas-
kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

4) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada 
(tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių 
asmenų registro tvarkytojui ir visuotiniam narių susirinkimui;

5) duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;
6) metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių atas-

kaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą asociacijos interneto svetainėje, jeigu asociacija ją turi;
7) sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir audi-

toriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metine ataskaita asociacijos buveinėje 
sudarymą;

8) viešos informacijos paskelbimą;
9) savanoriškos veiklos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka organizavimą;
10) kitų valdymo organo pareigų, numatytų šiame Įstatyme ir asociacijos įstatuose, atlikimą.
TAR pastaba. 9 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos rengiant 2019-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių lai-

kotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.
 
4. Jeigu asociacijoje sudaromi keli valdymo organai, asociacijos įstatuose turi būti nustatyta kiekvieno valdymo 

organo kompetencija.
5. Už asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.
6. Kolegialaus valdymo organo nariais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir asociacijos narių – juridinių 

asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Asociacijos įstatuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai kolegialaus val-
dymo organo nariui.

7. Kolegialus valdymo organas gali priimti sprendimus, kai jo posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių.
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10 straipsnis. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita. Metinė ataskaita
1. Asociacijos įstatuose nurodytas valdymo organas, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį, pasibaigus 

finansiniams metams turi parengti ir visuotiniam narių susirinkimui pateikti:
1) metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
2) veiklos ataskaitą.
2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) finansinės būklės ataskaita, kurioje rodomas visas asociacijos turtas, nuosavas kapitalas, finansavimo sumos 

ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
2) veiklos rezultatų ataskaita, kurioje rodomos visos asociacijos ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir 

veiklos rezultatai – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai);
3) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojamos ir paaiškinamos asociacijos finansinės bū-

klės ataskaitoje ir veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos sumos, nurodomas finansines ataskaitas parengęs asmuo 
ir laikotarpis, už kurį jis parengė finansines ataskaitas, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija ir kita 
šiame Įstatyme nurodyta informacija.

TAR pastaba. 10 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatos taikomas rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių atas-
kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

3. Asociacijos, kuri per ataskaitinius finansinius metus gavo paramą, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 
taip pat turi būti nurodyta informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę (nefinansinei paramai priskiriant ir turtą, 
gautą naudotis panaudos teise) paramą ir jos panaudojimą. Pateikiant informaciją apie paramos teikėjus, turi būti 
atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė. Jeigu pa-
ramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo 
užmokesčių  ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų asociacijos per ataskaitinius finansinius metus visos gautos 
paramos ir (arba) visų gautų finansavimo sumų, paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas.

4. Veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1) asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos 

tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
2) asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, atskirai išskiriant 

vienijamų juridinių asmenų skaičių ir jų pavadinimus, teisinę formą, kodus. Nurodyti vienijamų juridinių asmenų 
skaičių, pavadinimus, teisinę formą ir kodus turi asociacijos, kurios yra nevyriausybinės organizacijos.

 
5. Veiklos ataskaitoje gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią nusprendžia pateikti asociacijos valdymo or-

ganas ar visuotinis narių susirinkimas.
6. Asociacijos, kuri, vadovaudamasi Finansinės apskaitos įstatymu, yra pasirinkusi supaprastintą finansinę aps-

kaitą, įstatuose nurodytas valdymo organas vietoj šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų gali rengti ir visuo-
tiniam narių susirinkimui pateikti metinę ataskaitą, kurioje turi būti pateikta informacija, nurodyta šio straipsnio 
2 dalies 1 ir 2 punktuose ir 3, 4 ir 5 dalyse.
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TAR pastaba. 10 straipsnio 6 dalies nuostatos taikomas rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių 
laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

7. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių finansinių ataskaitų ir metinės ataskaitos parengimo tvarka 
nustatoma Lietuvos finansinės atskaitomybės standarte.

TAR pastaba. 10 straipsnio 7 dalies nuostatos taikomas rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių 
laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

101  straipsnis.  Metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir metinės ataskaitos pasira-
šymas, skelbimas ir teikimas, finansinių ataskaitų kokybės stebėsena

1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita ir metinė ataskaita turi būti pasirašyti asociacijos įsta-
tuose nurodyto valdymo organo nario. Šiuose dokumentuose turi būti nurodytas pasirašančio asmens pareigų 
pavadinimas, vardas ir pavardė.

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finan-
sinių ataskaitų auditas atliktas), taip pat metinė ataskaita yra vieši dokumentai. Šie dokumentai ne mažiau kaip 
už paskutinius 3 finansinius metus, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal įstatymus, reglamen-
tuojančius fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą, viešai neskelbiami, turi būti paskelbti asociacijos interneto 
svetainėje, jeigu asociacija ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais 
susipažinti asociacijos buveinėje.

3. Asociacijos veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metinių finan-
sinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finan-
sinių ataskaitų rinkiniu turi būti pateikta ir auditoriaus išvada. Asociacijos, kuri priskiriama prie viešojo sektoriaus 
subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o tais atvejais, kai auditas atliktas, audituotas metinių finansinių 
ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiami Vyriausybės arba jos 
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Asociacija, kuri turi teisę rengti metinę ataskaitą šio Įstatymo 10 straipsnio 
6 dalyje nurodytu atveju, metinę ataskaitą turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Juridinių asmenų 
registro tvarkytojui pateikti dokumentai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos neatlygintinai skelbiami 
Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato Juridinių asmenų registre viešai skel-
biamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją, atliksiančią šią stebėseną.

TAR pastaba. 101 straipsnio nuostatos taikomas rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių 
metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.
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KETVIRTASIS SKIRSNIS
ASOCIACIJOS VEIKLA

11 straipsnis. Asociacijos teisės ir pareigos 
1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, 

nustatytiems Civiliniame kodekse, šiame Įstatyme ir asociacijos įstatuose. 
2. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams 

bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

12 straipsnis. Asociacijos įstatai 
1. Asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje.
2. Asociacijos įstatuose turi būti nurodyta:
1) asociacijos pavadinimas;
2) asociacijos teisinė forma – asociacija;
3) asociacijos buveinės keitimo tvarka;
4) asociacijos veiklos tikslai, kurie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis;
5) asociacijos narių teisės ir pareigos;
6) stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka, jeigu įstatuose nėra nurodyta, kad ji bus patvirtinta 

atskiru dokumentu;
7) naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos;
8) visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesuda-

romas kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas visuotinio narių susirin-
kimo teises;

9) organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas ar dalį visuotinio narių susi-
rinkimo teisių, jo kompetencija, sušaukimo atvejai ir tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, narių dalyvavimo bei 
atstovavimo jiems šiame organe tvarka, jeigu toks organas sudaromas;

10) valdymo organai, jų kompetencija, kolegialaus valdymo organo, jei toks organas sudaromas, narių ir pir-
mininko (prezidento) skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialus valdymo 
organas sudaromas;

11) kiti kolegialūs organai, jei tokie organai sudaromi, jų kompetencija, narių bei pirmininko (prezidento) sky-
rimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialūs organai sudaromi;

12) dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka, jeigu įstatuose nėra nuro-
dyta, kad ji bus patvirtinta atskiru dokumentu;

13) pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija;
14) filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka;
15) asociacijos įstatų keitimo tvarka;
16) veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
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17) lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat asociacijos veiklos kontrolės tvarka.
3. Asociacijos įstatuose gali būti numatytos ir kitos asociacijos veiklos nuostatos, jeigu jos neprieštarauja Kons-

titucijai, Civiliniam kodeksui, šiam ar kitiems įstatymams.
4. Steigiamos asociacijos įstatus turi pasirašyti steigimo sutartyje nurodytas ar steigiamojo susirinkimo įgaliotas 

asmuo. Šis asmuo turi pasirašyti įstatus ne vėliau kaip per tris dienas nuo steigiamojo susirinkimo dienos. 
5. Įsteigtos asociacijos pakeistus įstatus pasirašo valdymo organas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas 

asmuo.
6. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais asocia-

cija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją). 
7. Įstatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.
(...)

16 straipsnis. Asociacijos veiklos ribojimai 
1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti 

juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo 
siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nusta-
tytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).

2. Net ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:
1) neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, 

asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, 
išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

2) mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš perviršio (pelno) dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos 
turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

TAR pastaba. 16 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatos taikomos rengiant 2019-01-01 ir vėliau prasidedančių atas-
kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant perviršį (pelną), jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir 
paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu 
dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais 
susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas pas-
laugas ar parduotas prekes;

TAR pastaba. 16 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatos taikomos rengiant 2019-01-01 ir vėliau prasidedančių atas-
kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

4) suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užti-
krinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolina-
masi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų 
pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
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5) skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai 
skolinamasi iš kredito įstaigų; 

6) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas; 
7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama 

labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
8) parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama lab-

dara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
9) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo da-

lyviu;
10) vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administra-

vimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
11) vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar 

kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių as-
menų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam 
tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

12) ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numa-
tytus atvejus.

3. Šio straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose numatytas su nariu susijęs asmuo yra:
1) asociacijos nario – fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) 

artimasis giminaitis;
2) juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų asociacijos nario – juridinio asmens organe;
3) juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi asociacijos narys, šios dalies 1 ir 2 punktuose nu-

rodytas asmuo ar šie asmenys kartu.
4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos 

davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo 
laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs 
asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti ki-
tiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

(...)
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Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SPORTO 

ĮSTATYMAS
 

1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1151
Vilnius

 
 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

(...)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
(...)
29. Sporto šakos federacija – narystės pagrindu įsteigta nevyriausybinė organizacija, kuri tam tikroje terito-

rijoje (visoje valstybės teritorijoje ar jos administraciniame vienete) yra atsakinga už tam tikrą sporto šaką: plėtoja 
tą sporto šaką, atstovauja jos atstovų interesams, nustato jai būdingus reikalavimus ir (ar) užtikrina jų laikymąsi, 
rengia ir įgyvendina įvairias tos sporto šakos populiarinimo priemones. 

(...)
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Kokia atsakomybė numatyta už neteisingų juridinio asmens duomenų bei dokumentų, taip pat finan-
sinių ataskaitų rinkinių pateikimą arba nepateikimą laiku? Kam nuobauda gali būti skiriama?

Laiku nepateikus Juridinių asmenų registrui pakeistų duomenų ir dokumentų, taip pat metinių finansinių atas-
kaitų rinkinio, pažeidžiamos Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatos. Vadovaujantis Juridinių as-
menų registro nuostatais ir Akcinių bendrovių įstatymuo ir kitų įstatymų nuostatomis už dokumentų ir duomenų, 
taip pat finansinės atskaitomybės  pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens va-
dovas ar kitas įstatymuose nurodytas atsakingas asmuo. 

Pagal ANK 223 straipsnio 1 dalį neteisingų juridinio asmens dokumentų, duomenų ir kitos teiktinos informa-
cijos pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarky-
tojui arba juridinio asmens duomenų ir kitos teiktinos informacijos nepateikimas Juridinių asmenų registro tvar-
kytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui laiku teisės aktų nustatyta tvarka užtraukia 
baudą juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ar atstovybių 
vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno 
tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį neteisingų juridinio asmens finansinių ataskaitų pateikimas Juridinių asmenų 
registro tvarkytojui arba juridinio asmens finansinių ataskaitų  nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui 
laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems įstatymuose 
arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/XmJgbEJJPg
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E302593CE80/fFiuNMFypu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E302593CE80/fFiuNMFypu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E22116F1B0E0/hlNOtsBAbW
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Finansinių ataskaitų nepateikusiems – Registrų centro priminimai
2022 m. birželio 13 d.

Kiekvienais metais juridiniai asmenys vasarą pasitinka Registrų centrui teikdami finansinės atskaito-
mybės dokumentus už praėjusius metus. Maždaug pusė Lietuvoje registruotų įmonių šią prievolę įvykdo 
laiku ar nežymiai pavėlavę. Deja, bet nemaža dalis juridinių asmenų tai padaro pavėlavę arba duomenų 
apie praėjusių metų rezultatus apskritai nepateikia.

Šiuo metu Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentus už 2021 metus yra pateikę beveik 78 tūkst. 
juridinių asmenų. Tai yra 13 proc. daugiau palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai buvo pateikta apie 
69 tūkst. finansinių ataskaitų. Daugiausiai finansinių ataskaitų kaip įprasta sulaukta iš uždarųjų akcinių bendrovių 
– beveik 51 tūkst. Šiemet aktyviai ataskaitas taip pat teikė mažosios bendrijos – per 15 tūkst., asociacijos (daugiau 
nei 6 tūkst.) bei viešosios įstaigos (4 tūkst.).

Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius Kazys Maksvytis pastebi, kad finansinių ataskaitų nepateikimas 
gali turėti neigiamų pasekmių įmonės ar organizacijos reputacijai.

„Finansinių ataskaitų teikimas užtikrina juridinių asmenų skaidrumą, gerina jų reputaciją, tuo tarpu duomenų 
apie savo rezultatus nepateikusių įmonių vadovams gali grėsti ir teisinės pasekmės, įmonė gali susilaukti baudų 
bei netekti paramos gavėjo statuso, susidurti su kitais veiklos trukdžiais“, – pastebi K. Maksvytis.

Visgi, jis džiaugiasi, kad didelė dalis įmonių ir organizacijų ataskaitas pateikė laiku, bei teigia, kad tiems, kas to 
dar nepadarė, bus skirtas papildomas dėmesys.

„Siekiame palaikyti atvirą dialogą su verslu ir pelno nesiekiančiomis organizacijomis – kaip ir kasmet, ataskaitų 
iki šiol nepateikusių juridinių asmenų vadovams elektroniniais laiškais išsiųsime priminimus apie prievolę bei pa-
teiksime pagrindinę informaciją, kaip tai padaryti, o esant poreikiui pasiūlysime ir konsultacinę pagalbą. Tikimės, 
kad taip paskatinsime daugiau įmonių ir organizacijų pateikti savo ataskaitas“, – teigia Registrų centro atstovas.

Kodėl svarbu pateikti
Juridinių asmenų teikiamų ataskaitų tikslas – patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informa-

ciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, kurie daugeliui finansinių ataskaitų vartotojų 
padeda priimti ekonominius sprendimus. Tai ne tik didina verslo ir organizacijų skaidrumą, prisideda prie visuo-
menės pasitikėjimo verslo aplinka, bet ir padeda priežiūrą vykdančioms institucijoms, žiniasklaidai ir visuomenei 
objektyviai vertinti juridinių asmenų veiklą ir jų finansinę padėtį, geriau atlikti savo darbą. 

Nors skaičiuojama, kad prievolę pateikti finansines ataskaitas už 2021 metus turi daugiau kaip 194 tūkst. juri-
dinių asmenų, iš šio skaičiaus reikėtų eliminuoti  kelias dešimtis tūkstančių juridinių asmenų, kurie jau ne vienerius 
metus Registrų centrui išvis neteikia jokių duomenų apie save ar savo veiklą ir jiems Registrų centras inicijuoja 
likvidavimą. K. Maksvytis atkreipia dėmesį, kad finansinės atskaitomybės dokumentus turi pateikti ir šiuo metu 
veiklos nevykdantys juridiniai asmenys.

http://www.registrucentras.lt
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„Svarbu pastebėti, kad finansines ataskaitas turi pateikti ir tie juridiniai asmenys, kurių veikla yra sustabdyta. 
Teisės aktuose nėra numatyta atleisti nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jeigu juridinis asmuo laikinai 
nevykdo veiklos ir Valstybinė mokesčių inspekcija yra priėmusi sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių 
deklaracijų pateikimo. Taigi, nepaisant to, kad įmonė jau kurį laiką veiklos nevykdo, ji savo finansines ataskaitas vis 
tiek turi pateikti. Na, o jeigu neketinama juridinio asmens veiklos atkurti, tuomet patartina priimti sprendimą tokį 
juridinį asmenį likviduoti, o atlikus likvidavimo veiksmus – išregistruoti“, – komentuoja jis.

Gresia baudos
Laiku nepateikus finansinės ataskaitos rizikuojama užsitraukti administracinę atsakomybę – Administracinių 

nusižengimų kodekse numatyta, kad finansinių ataskaitų nepateikimas laiku užtraukia baudą juridinio asmens va-
dovui nuo 200 iki 3 tūkst. eurų. Svarbu pažymėti, kad atsakomybė tenka asmeniui, kuris oficialiai Juridinių asmenų 
registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas.

Be to, vėluojantys ar finansinių ataskaitų apskritai neteikiantys juridiniai asmenys gali būti likviduoti ir išre-
gistruoti iš Juridinių asmenų registro, taip pat rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso ar susidurti su keblumais 
dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie finansines ataskaitas pateikiami   info.registrucentras.lt 
puslapyje – neradus atsakymo į jums rūpimą klausimą, galite jį užduoti šioje sistemoje.  Daugiau informacijos apie 
ataskaitų teikimą ir vartotojo vadovą rasite Registrų centro interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt/FA.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE VIEŠAI SKELBIAMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS STEBĖSENOS

2022 m. kovo 16 d. Nr. 1K-93
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respu-
blikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo 
12 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 101 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos fi-
nansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių 
grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymą“ 2.1.4 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. bir-
želio 9 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą“ 
3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1147 „Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą“ 1.2.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 729 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 
asociacijų įstatymą“ 3 punktu:

1. T v i r t i n u  Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarkos 
aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. S k i r i u  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos atlikti Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėseną.

3. N u s t a t a u, kad:
3.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.;
3.2. šis įsakymas taikomas atliekant Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau pra-

sidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų kokybės stebėseną;
3.3. atliekant Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų 2021 m. sausio 1 d. prasidedančio ataskaitinio laiko-

tarpio finansinių ataskaitų kokybės stebėseną, šiuo įsakymu tvirtinamo Aprašo 2 punkte nurodytos stebėsenos 
gairės paskelbiamos iki 2022 m. birželio 1 d.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1K-93

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE VIEŠAI SKELBIAMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS STEBĖSENOS 
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarkos apraše regla-
mentuojama subjektų – pelno siekiančių juridinių asmenų ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų, išskyrus viešojo 
sektoriaus subjektus, – patvirtintų ir Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės (ati-
tikties reikalavimams, nustatytiems jų finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose) stebė-
senos tvarka.

II SKYRIUS
STEBĖSENOS TVARKA

2. Institucija, atliekanti finansinių ataskaitų kokybės stebėseną (toliau – Institucija), suderinusi su valstybės 
įmone Registrų centru (toliau – Registrų centras), kasmet iki vasario 1 dienos savo interneto svetainėje paskelbia 
tų metų stebėsenos gaires, kuriose nurodoma:

2.1. kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkamos subjektų finansinės ataskaitos, kurių kokybė bus vertinama;
2.2. subjektų grupės (pagal teisinę formą, pateiktų elektroninio formato rinkinių formą ir pan.), pagal kurias bus 

atrenkamos finansinės ataskaitos, kurių kokybė bus vertinama;
2.3. konkreti finansinė ataskaita arba jos dalis, į kurios kokybę bus kreipiama daugiausia dėmesio (pavyzdžiui, 

finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinių ataskaitų aiškinamajame 
rašte pateiktos informacijos apie gautą, panaudotą paramą pateikimas ir pan.).

3. Vertinama praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų kokybė. Institucijos sprendimu gali būti vertinama 
ir to paties subjekto ankstesnių metų finansinių ataskaitų kokybė.

4. Institucija pateikia Registrų centrui prašymą atrinkti tam tikrų subjektų finansines ataskaitas vadovaujantis 
stebėsenos gairėmis.

5. Gavęs Institucijos prašymą Registrų centras atrenka ir pateikia Institucijai tam tikrų subjektų finansines atas-
kaitas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

6. Registrų centrui, valstybės institucijoms ir įstaigoms kilus abejonių dėl tam tikro subjekto finansinių atas-
kaitų kokybės, Registrų centras, valstybės institucijos ir įstaigos gali pateikti Institucijai motyvuotą (nurodytos 
aplinkybės, kuriomis pagrindžiama abejonė dėl finansinių ataskaitų kokybės) prašymą atlikti konkretaus subjekto 
finansinių ataskaitų kokybės stebėseną.

7. Institucija finansinių ataskaitų kokybę vertina pagal savo parengtą ir su Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterija suderintą kontrolinį klausimyną. Numatoma tikrinti finansinių ataskaitų informacija gali būti tikrinama ir 
naudojantis kitais Institucijai prieinamais informacijos šaltiniais.
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III SKYRIUS
STEBĖSENOS REZULTATAI

PIRMASIS SKIRSNIS
VERTINIMO ATASKAITA

8. Stebėsenos metu Institucija rengia vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:
8.1. subjekto, kurio finansinių ataskaitų kokybė buvo vertinta, pavadinimas;
8.2. teisės aktai, kuriais vadovaujantis subjektas parengė vertintas finansines ataskaitas;
8.3. nustatyti finansinių ataskaitų kokybės trūkumai;
8.4. rekomendacijos dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo.
9. Vertinimo ataskaitą Institucija pateikia subjektui, kurio finansinių ataskaitų kokybė buvo vertinta, ir Registrų 

centrui.
10. Jeigu konkretaus subjekto finansinių ataskaitų kokybė buvo vertinta pagal valstybės institucijos ar įstaigos 

prašymą, vertinimo ataskaitą Institucija taip pat pateikia prašymą teikusiai valstybės institucijai ar įstaigai. Jeigu 
buvo atliktas finansinių ataskaitų, kurių kokybė buvo vertinta, auditas, vertinimo ataskaitą institucija taip pat pa-
teikia finansinių ataskaitų auditą atlikusiam auditoriui.

11. Jeigu Institucija įtaria, kad nustatyti finansinių ataskaitų kokybės trūkumai turi administracinio nusižengimo 
požymių, ji gali teikti Registrų centrui siūlymą pradėti administracinio nusižengimo teiseną.

ANTRASIS SKIRSNIS
STEBĖSENOS APŽVALGA

12. Institucija kasmet apibendrina metų vertinimo ataskaitų duomenis ir parengia metinę stebėsenos apžvalgą, 
kurioje turi būti nurodyta:

12.1. subjektų grupės (pagal teisinę formą, pateiktų elektroninio formato rinkinių formą ir pan.), kurių finansinių 
ataskaitų kokybė buvo vertinta tam tikrais metais;

12.2. finansinių ataskaitų kokybės trūkumai, kurie buvo nustatyti daugiau negu vieno subjekto finansinėse 
ataskaitose;

12.3. rekomendacijos, kurios buvo teiktos dėl kiekvienos subjektų grupės finansinių ataskaitų.
13. Institucija metinę stebėsenos apžvalgą skelbia savo interneto svetainėje kiekvienais metais iki vasario 

10 dienos. Institucijos interneto svetainėje skelbiamos ne mažiau kaip 3 pastarųjų kalendorinių metų stebėsenos 
apžvalgos.

14. Kasmet iki kovo 10 dienos Institucija organizuoja stebėsenos apžvalgos pristatymą visuomenei.

_________________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 99, 148, 205 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS
 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-691
Vilnius

 
1 straipsnis. 99 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 99 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Tyčinis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, 

kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas 
arba darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į finansinės apskaitos dokumentus, 
išmokėjimas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių 
šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 
2 straipsnis. 148 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 148 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„148 straipsnis. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas
1. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas privatizavimo institucijoms arba informacijos, žinant, 

kad ji neteisinga, pateikimas užtraukia baudą privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir finan-
sinę  apskaitą tvarkantiems asmenims  ar finansinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams 
arba pagal sutartį finansinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 
nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Informacijos apie privatizavimo objektą, žinant, kad ji neteisinga, viešas paskelbimas užtraukia baudą priva-
tizavimo institucijų atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Informacijos apie privatizavimo objektą, laikomos konfidencialia informacija arba pramonine ar komercine 
paslaptimi, atskleidimas kitam asmeniui, kurio susipažinimas su šia informacija nenumatytas privatizuojant vals-
tybės ir savivaldybių akcijas, užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims, privatizavimo 
objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims ar finansinę apskaitą tvar-
kančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį finansinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių 
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt eurų.“

 
3 straipsnis. 205 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 205 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„205 straipsnis. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas
1. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
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Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 
vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, kai dėl to nesumokama nuo trisdešimt iki 
penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie pagal įstatymus turėjo būti sumokėti už ti-
krinamąjį laikotarpį, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvi-
dešimt eurų.

4. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, kai dėl to nesumokama daugiau kaip pen-
kiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti 
pagal įstatymus, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų 
eurų.

5. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas  ir (arba) organizavimas siekiant nuslėpti arba nuslepiant nuo 
dešimt iki penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti 
sumokėti pagal įstatymus, užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų devynias-
dešimt eurų.

6. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas siekiant nuslėpti arba nuslepiant dau-
giau kaip penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti 
sumokėti pagal įstatymus, užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

7. Bendrų viešojo sektoriaus veiklos valdymo informacinių sistemų naudojimo reikalavimų pažeidimas už-
traukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 
4 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 589 straipsnio 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 185, 195 straipsniuose, 196 straipsnio 1 dalyje, 

205 straipsnio 7 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.
2. Pakeisti 589 straipsnio 82 punktą ir jį išdėstyti taip:
„82) savivaldybių administracijų – dėl šio kodekso 45, 46, 48, 78, 114 straipsniuose, 144  straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168 straipsniuose, 205 straipsnio 7 dalyje, 223, 224 straipsniuose, 
225 straipsnio 1 dalyje, 281, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 319, 332 straipsniuose, 333 straipsnio 7 da-
lyje, 335, 336, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 359, 360, 365, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 1, 2, 3, 4 da-
lyse, 371, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2 dalyje, 418, 419 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnyje, 
434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446, 447, 448, 449, 4491, 457, 459, 484, 4841, 485, 488, 491, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 
502, 503, 505, 5051, 507, 516, 5171, 5172, 5173, 5174, 518, 519, 526, 529, 530, 546, 549 straipsniuose numatytų adminis-
tracinių nusižengimų;“.

 
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
 
 
 
Respublikos Prezidentas  Gitanas Nausėda
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
BAUDŽIAMOJO KODEKSO 222 IR 223 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS
 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-692
Vilnius

 
1 straipsnis. 222 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 222 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„222 straipsnis. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas
1. Tas, kas apgaulingai tvarkė ir (arba) organizavo teisės aktų reikalaujamą finansinę apskaitą arba paslėpė, su-

naikino ar sugadino finansinės apskaitos dokumentus ir (arba) finansinės apskaitos registrus, jeigu dėl to negalima 
visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“
 
2 straipsnis. 223 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 223 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„223 straipsnis. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas
1. Tas, kas privalėjo tvarkyti ir (arba) organizuoti, bet netvarkė ir (arba) neorganizavo teisės aktų reikalaujamos 

finansinės apskaitos arba aplaidžiai tvarkė ir (arba) organizavo teisės aktų reikalaujamą finansinę apskaitą, arba 
įstatymų nustatytą laiką nesaugojo finansinės apskaitos dokumentų ir (arba) finansinės apskaitos registrų, jeigu 
dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar 
struktūros,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų 
metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“
 
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
 
Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-1/finansiniu-ataskaitu-kokybes-stebesena

https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-1/finansiniu-ataskaitu-kokybes-stebesena
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BCPlius – paprastas  
finansų valdymas www.balco.lt

LIETUVOS RESPUBLKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 134 „DĖL VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1K-320
Vilnius

2 0 2 0 .  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl Vidu-
tinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VIDUTINIO METINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PAGAL SĄRAŠĄ 

APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi ir Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lie-
tuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įsta-
tymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“ 2.2 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisykles (pridedama).“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių lai-

kotarpių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą.

Finansų ministras Vilius Šapoka
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VIDUTINIO METINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PAGAL SĄRAŠĄ APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

1. Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pelno 
siekiančių juridinių asmenų (toliau – juridiniai asmenys) vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą (to-
liau – vidutinis darbuotojų skaičius) apskaičiavimo tvarką rengiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pra-
nešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymo nuostatomis.

2. Taisyklėse vartojama sąvoka „darbuotojas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 21 straipsnio 2 dalyje.

3. Skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, neįtraukiami darbuotojai, kurie ataskaitinių finansinių metų (toliau 
– ataskaitiniai metai) tam tikro mėnesio paskutinę dieną: 

3.1. yra nėštumo ir gimdymo atostogose; 
3.2. yra tėvystės atostogose;
3.3. yra atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; 
3.4. atlieka privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
4. Vidutinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:

kur:
D – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;
Dgr0 – darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną;
Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 dieną;
Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario mėnesio paskutinę dieną;
... – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų kiekvieno kito iš eilės einančio mėnesio paskutinę dieną;
Dl – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 dieną;
Dgr1– darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną.
5. Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi darbuotojai, neatsižvelgiant į jų per ataskaitinius 

metus dirbtą laiką.
6. Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai trumpesni arba ilgesni negu 12 mėnesių, skaičiuojant vidutinį darbuo-

tojų skaičių, dalijama iš 12, neatsižvelgiant į mėnesių, kuriais juridinis asmuo vykdė veiklą, skaičių.
7. Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, skaičiuojant vidutinį darbuotojų 

skaičių pagal Taisyklių 4 punkte nurodytą formulę, atitinkamai imamas praėjusių ataskaitinių metų paskutinio mė-
nesio ir ataskaitinių metų iš eilės einančių 12 mėnesių darbuotojų skaičius.

8. Jei ataskaitinių metų paskutinė tam tikro mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, skaičiuojant vidutinį 
darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius paskutinę to mėnesio darbo dieną.

9. Apskaičiuotas vidutinis darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių 
apvalinimo taisykles.
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Suvestinė redakcija nuo 2018-12-22

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1K-372 „DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ 
RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATEIKIMO IR POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ NEATLYGINTINAI GAUTO 
TURTO IR PASLAUGŲ ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. gruodžio 18  d. Nr. 1K-443
Vilnius

2 0 2 0 .  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr.  1K-372 „Dėl 
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių 
patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ, 

VEIKLOS ATASKAITOS, METINĖS ATASKAITOS RENGIMO IR NEATLYGINTINAI GAUTO TURTO IR 
PASLAUGŲ (NEPINIGINIŲ AUKŲ) ĮVERTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi, 2 straipsnio 14 da-
limi, 31 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 
Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi, 
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 
fondų įstatymo 11 straipsnio 6 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir 
Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“ 2.1 papunkčiu, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1711 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1463 ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais 
galios“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 
rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1147 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 
fondų įstatymą“ 2.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 729 „Dėl įga-
liojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą“:

1. T v i r t i n u  pridedamus:
1.1. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo 

taisykles;
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1.2. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašą;
1.3. Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą;
1.4. Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašą.“
2 .  N u s t a t a u ,  kad:
2.1. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo 

taisykles:
2.1.1. taiko šie pelno nesiekiantys juridiniai asmenys – viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, 

daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, politinės par-
tijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (toliau – pelno nesiekiantys juridi-
niai asmenys), išskyrus pelno nesiekiančius ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, kurie pagal Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų ir taiko viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

2.1.2. netaiko pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie buhalterinę apskaitą tvarko ir metinę ataskaitą rengia 
pagal Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą;

2.1.3. gali pasirinkti taikyti profesinės sąjungos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai arba pasirinkti 
taikyti savo nusistatytą buhalterinės apskaitos tvarką;

2.2. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašą:
2.2.1. taiko viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai;
2.2.2. netaiko pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie buhalterinę apskaitą tvarko ir metinę ataskaitą rengia 

pagal Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą;
2.3. Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą taiko pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu yra pasirinkę supaprastintą buhalterinę 
apskaitą;

2.4. Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašą taiko Pelno nesie-
kiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles arba Supa-
prastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą taikantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, politinių kampa-
nijų dalyviai, įvertindami neatlygintinai gautą turtą ir paslaugas (nepinigines aukas);

2.5. šis įsakymas taikomas rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių 
finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas (metinius pranešimus) ir metines ataskaitas.

Finansų ministras Vilius Šapoka
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1K-443
redakcija)

PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
SUDARYMO IR PATEIKIMO 

TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo 
taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 
(toliau – pelno nesiekiantys juridiniai asmenys):

1.1. buhalterinės apskaitos (toliau – apskaita) tvarka;
1.2. finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo tvarka.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Apskaitinis įvertis – remiantis prielaidomis, atsižvelgiant į dabartinę turto ir įsipareigojimų vertę ir tikėtiną 

naudą ar įsipareigojimus nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti. 
2.2. Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos metodo tai-

kymo, neteisingo ūkinės operacijos ar įvykio registravimo ar dėl apsirikimo.
2.3. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas pelno nesiekiančio juridinio asmens metinių arba 

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys. 
2.4. Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį pelno nesiekiantis juridinis asmuo sunaudoja pajamoms uždirbti per 

vienus metus arba per vieną pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos ciklą.
2.5. Finansavimo pajamos – gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį 

pelno nesiekiančio juridinio asmens turėtoms sąnaudoms kompensuoti.
2.6. Finansavimo sumos – valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos 

fondų arba kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, skirtos pelno nesiekiančio juridinio 
asmens įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

2.7. Finansinė nuoma (lizingas) – nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui perduodama didžioji dalis turto 
nuosavybės rizikos ir naudos. Nuosavybės teisė į turtą vėliau gali būti perduodama arba neperduodama.

2.8. Finansinės būklės ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje rodomas visas pelno nesiekiančio juridinio as-
mens turtas, nuosavas kapitalas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.
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2.9. Finansiniai metai – metinis ataskaitinis laikotarpis, kuriam sudaromas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
2.10. Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis 

priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė 
teisė gauti pinigus ar kitą šiame papunktyje nurodytą turtą iš kito subjekto.

2.11. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas) – finansinė ataskaita, kurioje de-
talizuojamos ir paaiškinamos pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose 
nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse atas-
kaitose. Į šį aiškinamąjį raštą įtraukiama pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą reglamentuojančiuose teisės 
aktuose reikalaujama pateikti informacija.

2.12. Finansinių ataskaitų rinkinys – periodiškai rengiamas ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai 
duomenys apie pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

2.13. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – ilgalaikio materialiojo turto vertės mažėjimas, išreiš-
kiamas sistemingai paskirstant to turto nudėvimąją vertę per jo naudingo tarnavimo laiką. 

2.14. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, kuris teikia pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui 
ekonominės naudos ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už to 
juridinio asmens nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

2.15. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – sumokėta ar mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma ar kito 
mainais atiduoto ar sunaudoto turto vertė įsigyjant ar pasigaminant turtą.

2.16. Išlaidos – išleisti pinigai ar kiti pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklai panaudoti ištekliai. 
2.17. Likvidacinė vertė – suma, kurią pasibaigus naudingo tarnavimo laikui tikimasi gauti už turtą, įvertinus 

būsimas likvidavimo ar perleidimo išlaidas. 
2.18. Nematerialiojo turto amortizacija – pelno nesiekiančio juridinio asmens nematerialiojo turto vertės 

mažėjimas išreiškiamas sistemingai paskirstant to turto amortizuojamąją vertę per jo naudingo tarnavimo laiką.
2.19. Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų pelno nesiekiančio juridinio asmens 

nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo tas juridinis asmuo disponuoja, ir kurį naudo-
damas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos.

2.20. Nuoma – už tam tikrą mokestį nuomotojo suteikta teisė nuomininkui sutartą laiką valdyti ir naudoti turtą.
2.21. Nuomininkas – juridinis ar fizinis asmuo, pagal nuomos sutartį valdantis ir naudojantis nuomotojo per-

duotą turtą.
2.22. Nuomotojas – juridinis ar fizinis asmuo, pagal nuomos sutartį išnuomojantis turtą.
2.23. Pajamos – gauta, gaunama arba gautina ekonominė nauda už paslaugų teikimą, prekių ir paslaugų par-

davimą per ataskaitinį laikotarpį arba įsipareigojimų sumažėjimas, dėl ko padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus 
papildomus dalyvių įnašus.

2.24. Panauda – teisė sutartą laiką neatlygintinai valdyti ir naudoti turtą.
2.25. Panaudos davėjas – juridinis ar fizinis asmuo, pagal panaudos sutartį perdavęs panaudos gavėjui naudoti 

turtą.
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2.26. Panaudos gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, pagal panaudos sutartį valdantis ir naudojantis panaudos 
davėjo perduotą turtą.

2.27. Prekės – turtas, pirktas perparduoti, ir pelno nesiekiančio juridinio asmens pagaminta produkcija, skirta 
parduoti.

2.28. Reikšminga informacija – informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti fi-
nansines ataskaitas ir paveikti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamus sprendimus.

2.29. Rizikos perdavimo momentas – momentas, kai pardavėjas ima nebevaldyti ir nebekontroliuoti turto, o 
pirkėjas tampa atsakingas už turtą ir turi teisę gauti turto nuosavybės teikiamą naudą.

2.30. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo 
ir prisiimtų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo 
mažinimą.

2.31. Turto balansinė vertė – suma, kuria turtas rodomas pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinės bū-
klės ataskaitoje. 

2.32. Valiutinis straipsnis – straipsnis, kuriame pateikta pinigų ar kito finansinio turto ar įsipareigojimų suma 
bus gauta ar sumokėta fiksuota arba aiškiai nustatoma suma užsienio valiuta ir kuris buhalterinėje apskaitoje įver-
tinamas valiuta, kuria sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys. 

2.33. Veiklos rezultatų ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos pelno nesiekiančio juridinio 
asmens ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – perviršis (pelnas) ar deficitas (nuostoliai).

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos įstatyme ir kituose buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS
BENDROSIOS APSKAITOS TVARKYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO NUOSTATOS

4. Finansinės ataskaitos turi būti sudarytos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų pelno nesiekiančio juridinio as-
mens turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. 

5. Pelno nesiekiančio juridinio asmens vadovas pasitvirtina apskaitos politiką ir savo poreikiams pritaikytą sąs-
kaitų planą, atsižvelgdamas į Taisyklių 1 priede pateiktą pavyzdinį sąskaitų planą. 

6. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, vadovaujasi 
šiais bendraisiais apskaitos principais:

6.1. subjekto;
6.2. veiklos tęstinumo;
6.3. periodiškumo;
6.4. pastovumo;
6.5. piniginio mato;
6.6. kaupimo;
6.7. palyginimo;
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6.8. neutralumo;
7. Subjekto principas reiškia, kad kiekvienas finansines ataskaitas sudarantis pelno nesiekiantis juridinis asmuo 

laikomas atskiru apskaitos vienetu ir kad į finansines ataskaitas turi būti įtraukiama tik jo turtas, nuosavas kapitalas, 
finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

8. Veiklos tęstinumo principas reiškia, kad sudarant finansines ataskaitas daroma prielaida, kad:
8.1. pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos laikotarpis neribotas;
8.2. pelno nesiekiančio juridinio asmens nenumatoma likviduoti.
9. Jei pelno nesiekiantis juridinis asmuo įsteigiamas ribotam laikotarpiui, visas jo ilgalaikis materialusis turtas 

nudėvimas (nematerialusis turtas amortizuojamas) per numatytą pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos lai-
kotarpį. Jei pelno nesiekiantį juridinį asmenį numatoma likviduoti per 12 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos, visas jo turtas ir įsipareigojimai laikomi trumpalaikiais.

10. Periodiškumo principas reiškia, kad: 
10.1. finansinės ataskaitos turi būti sudaromos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Vė-

liau įvykusios ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai (toliau kartu – ūkinės operacijos) įtraukiami į apskaitą ir rodomi 
kito ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose;

10.2. paprastai finansiniai metai trunka 12 mėnesių, tačiau jeigu pelno nesiekiantis juridinis asmuo pradeda 
veiklą, yra reorganizuojamas, likviduojamas arba priimamas sprendimas pakeisti finansinių metų pradžią, finan-
siniai metai gali trukti ne 12 mėnesių. Veiklą pradedančio pelno nesiekiančio juridinio asmens pirmieji finansiniai 
metai yra laikotarpis nuo jo įsteigimo dienos iki finansinių metų pabaigos. Savo finansinius metus keičiančio pelno 
nesiekiančio juridinio asmens finansinių metų pabaiga yra naujų finansinių metų pabaiga, jei laikotarpis nuo finan-
sinių metų pradžios iki naujų finansinių metų pabaigos yra ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. Jei laikotarpis yra ilgesnis 
negu 18 mėnesių, nustatomi pereinamieji finansiniai metai, kurių pradžia yra senų finansinių metų pabaiga, o 
pabaiga – naujų finansinių metų pradžia. 

11. Pastovumo principas reiškia, kad pelno nesiekiantis juridinis asmuo pasirinktą apskaitos politiką turi taikyti 
nuolat arba gana ilgą laiką, nebent reikšmingi įvykiai ar aplinkybės priverstų ją pakeisti. Apskaitos politika gali būti 
keičiama, kai pasikeičia apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai arba kai paaiškėja, 
kad taikomi apskaitos metodai neleidžia tikrai ir teisingai parodyti pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinės 
būklės ir veiklos rezultatų. 

12. Piniginio mato principas reiškia, kad visas pelno nesiekiančio juridinio asmens turtas, nuosavas kapitalas, 
įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose išreiškiami pinigais. 

13. Kaupimo principas reiškia, kad ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos, kai jos įvyksta, ir pateikiamos tų 
laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

14. Palyginimo principas reiškia, kad: 
14.1. per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas; 
14.2. finansinės ataskaitos turi būti rengiamos taip, kad jų informacijos vartotojai galėtų palyginti jose pateiktą 

informaciją su kitų ataskaitinių laikotarpių ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiama informacija ir tei-
singai įvertinti pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinės būklės ir veiklos rezultatų pokyčius; 
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14.3. visose finansinėse ataskaitose turi būti pateikiama ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų lyginamoji in-
formacija. Jei buvo pakeistas finansinių ataskaitų straipsnių grupavimas, praėjusių finansinių metų duomenų per-
grupuoti nereikia. Jei pergrupavimai reikšmingi, informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

15. Neutralumo principas reiškia, kad finansinėse ataskaitose teikiama informacija turi būti objektyvi ir neša-
liška. Pateikta informacija neturi paveikti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų, kad jie priimtų nepagrįstai 
palankius pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui sprendimus, ir (arba) neturi būti siekiama iš anksto numatyto 
rezultato.

16. Finansinėse ataskaitose turtas ir įsipareigojimai pateikiami atskirai, negali būti daroma turto ir įsipareigo-
jimų užskaita, išskyrus atvejus, kai tenkinamos abi šios sąlygos:

16.1. turtas ir įsipareigojimai yra susiję su tuo pačiu asmeniu;
16.2. leidžiama daryti turto ir įsipareigojimų užskaitą arba atlikti kitokius įskaitymus teisės aktų, reglamentuo-

jančių apskaitos tvarkymą, nustatyta tvarka (pvz., daroma avansu sumokėto pelno mokesčio ir (ar) pelno mokesčio 
permokos užskaita su mokėtino pelno mokesčio įsipareigojimu) arba yra susitarimas dėl tokio turto ir įsipareigo-
jimų užskaitos ir toks susitarimas nėra draudžiamas pagal teisės aktų, reglamentuojančių užskaitą, reikalavimus.

17. Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose turi būti pateikiamos atskirai. Galimas tik kai kurių ūkinių ope-
racijų grynojo rezultato pateikimas finansinėse ataskaitose (pvz., grynasis rezultatas rodomas perleidus ilgalaikį 
turtą, kompensavus patirtas sąnaudas arba pasikeitus valiutos santykiui).

18. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje turi būti užregistruotos visos pelno nesiekiančio juridinio as-
mens ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos.

19. Metinių finansinių ataskaitų duomenys turi būti pagrįsti turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duome-
nimis.

20. Jeigu Taisyklėse nereglamentuotos nuostatos, būtinos pelno nesiekiančio juridinio asmens ūkinėms ope-
racijoms užregistruoti, ir finansinės ataskaitos teisingai neparodo pelno nesiekiančio juridinio asmens turto, nuo-
savo kapitalo, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų, pelno nesiekiantis juridinis asmuo gali pasi-
rinkti taikyti verslo apskaitos standartus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus arba 
tarptautinius apskaitos standartus (toliau kartu – apskaitos standartai) ir apie tai nurodyti aiškinamajame rašte. 
Jeigu ūkinės operacijos vertinamos ir registruojamos vadovaujantis apskaitos standartų nuostatomis, pelno ne-
siekiančio juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis nesikeičia ir finansinės ataskaitos turi būti patei-
kiamos pagal Taisyklių prieduose nustatytas formas.
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III SKYRIUS
TURTO APSKAITA

PIRMASIS SKIRSNIS
NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA

21. Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje, jei 
atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir visus šiuos pripažinimo kriterijus:

21.1. pelno nesiekiantis juridinis asmuo pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos. Ekonominę 
naudą, gaunamą iš nematerialiojo turto ateinančiais laikotarpiais, galima pagrįsti galimybe vykdyti pelno nesie-
kiančio juridinio asmens veiklą, pajamų padidėjimu arba galimybe teikti daugiau ar geresnės kokybės paslaugų, 
išlaidų sumažėjimu ar kita nauda, gaunama iš pelno nesiekiančio juridinio asmens naudojamo nematerialiojo 
turto;

21.2. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto;
21.3. pelno nesiekiantis juridinis asmuo turi visas šias su turtu susijusias teises: turtą valdyti, naudoti ir juo dis-

ponuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Galimybė turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti ir jo teikiama 
ekonominė nauda gali priklausyti nuo juridinių teisių į tą turtą atsiradimo arba nuo jų pasikeitimo.

22. Nematerialusis turtas pagal savo pobūdį gali būti skirstomas į grupes:
22.1. patentai, licencijos, programinė įranga ir jos licencijos – pelno nesiekiančio juridinio asmens įsigytos kom-

piuterių programos, duomenų bazės ir jų naudojimo licencijos;
22.2. kitas nematerialusis turtas (pvz., autorių teisės, prekių ženklai ar pan.);
22.3. sumokėti avansai už nematerialųjį turtą – išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą, kol jis bus gautas, 

ir už visų išvardytų grupių nematerialiojo turto kūrimo projektus, kol nematerialusis turtas dar nevisiškai paruoštas 
naudoti. 

23. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro už šį turtą sumokėta ar 
mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius. Prie turto įsigijimo savikainos taip pat 
priskiriamos kitos tiesiogiai su nematerialiojo turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos. 

24. Kitos tiesiogiai prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos priskirtinos išlaidos:
24.1. atlygis už teisines paslaugas;
24.2. išmokos darbuotojams, trečiosioms šalims ir panašios išlaidos, atsirandančios dėl šio turto parengimo 

naudoti;
24.3. testavimo, skirto nustatyti, ar nematerialusis turtas tinkamai veikia, išlaidos. 
25. Į nematerialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaičiuojamas grąžinamas pridėtinės vertės mokestis. Negrąži-

namas (neatskaitomas) pridėtinės vertės mokestis gali būti įskaičiuojamas į turto įsigijimo savikainą arba iš karto 
pripažįstamas veiklos sąnaudomis.

26. Į nematerialiojo turto įsigijimo savikainą neįtraukiamos, o nurašomos į sąnaudas, išlaidos gali būti:
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26.1. išlaidos nuo tada, kai turtas tampa tokios būklės, kad galima pradėti jį naudoti pelno nesiekiančio juridinio 
asmens numatomu būdu;

26.2. išlaidos, kurios nėra būtinos, norint paruošti turtą numatomam naudojimui;
26.3. išlaidos, padaromos turto naudojimo pradžioje, prieš pasiekiant planuotą pajėgumą;
26.4. palūkanos ir kitos skolinimosi išlaidos, jei turtas įsigyjamas iš skolintų lėšų.
27. Nematerialųjį turtą gavus neatlygintinai, turtas pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje registruo-

jamas verte, nustatyta pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašą, 
patvirtintą finansų ministro įsakymu (toliau – Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo tvarkos aprašas), 
kuri laikoma turto įsigijimo savikaina, ir ta pačia suma registruojamos finansavimo sumos.

28. Paties pelno nesiekiančio juridinio asmens sukurtas turtas nematerialiuoju turtu nepripažįstamas.
29. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina amortizuojama ir pripažįstama sąnaudomis tolygiai per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. 
30. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas atsižvelgiant į:
30.1. numatomą turto naudojimo trukmę ir intensyvumą;
30.2. informaciją apie panašaus turto, kurį naudojant atliekamos panašios funkcijos, naudingo tarnavimo laiką;
30.3. turto technologinį ir kitokį senėjimą;
30.4. jeigu pelno nesiekiantis juridinis asmuo kontroliuoja nematerialųjį turtą turėdamas teisių, kurios buvo 

suteiktos ribotam laikui, nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas neturi viršyti tų teisių galiojimo laiko.
31. Nematerialiojo turto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po jo įsigijimo ir nebe-

skaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba perleidimo ir tuo atveju, kai visa nematerialiojo turto 
vertė perkeliama į sąnaudas.

32. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičia-
vimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal formulę:

T
VN =                 ,

kur 
N – metinė amortizacijos suma;
V – nematerialiojo turto įsigijimo vertė (pasigaminimo savikaina);
T – naudingo tarnavimo laikas, metais.

33. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas gali būti peržiūrimas ir, jei reikia, tikslinamas, gavus naujos 
informacijos. Jeigu tikėtinas turto naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių įvertinimų, nea-
mortizuotos nematerialiojo turto dalies naudingo tarnavimo laikas turi būti patikslintas.

34. Nematerialiojo turto atnaujinimo, eksploatavimo, priežiūros ar tobulinimo išlaidos priskiriamos prie veiklos 
sąnaudų tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. 

35. Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo 
turto pripažinimo kriterijų.
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36. Praradus ar nurašius nevisiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstami turto nurašymo nuostoliai, 
kurie veiklos rezultatų ataskaitoje rodomi kaip veiklos sąnaudos.

ANTRASIS SKIRSNIS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITA

37. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje, 
jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

37.1. pelno nesiekiantis juridinis asmuo ketina jį naudoti ilgiau nei vienus metus;
37.2. pelno nesiekiantis juridinis asmuo pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos; 
37.3. pelno nesiekiantis juridinis asmuo gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
37.4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savi-

kainą, pelno nesiekiančio juridinio asmens nusistatytą kiekvienai turto grupei;
37.5. pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui perduota rizika, susijusi su ilgalaikiu materialiuoju turtu. Rizikos 

perdavimu laikomas momentas, kai pelno nesiekiantis juridinis asmuo įgyja teisę valdyti, naudoti ilgalaikį mate-
rialųjį turtą ir juo disponuoti, tampa atsakingas už ilgalaikį materialųjį turtą ir jam priklauso ilgalaikio materialiojo 
turto teikiama nauda. Rizikos perdavimo momentas paprastai aptariamas sutartyje, kurios pagrindu turtas prii-
mamas. Jei ilgalaikis materialusis turtas priklauso pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui nuosavybės teise arba 
pelno nesiekiantis juridinis asmuo valdo, naudoja turtą ir juo disponuoja patikėjimo teise ir tai įteisinančioje su-
tartyje nenumatytas kitas rizikos perdavimo momentas, laikoma, kad su turtu susijusi rizika pelno nesiekiančiam 
juridiniam asmeniui perduota tokios sutarties sudarymo momentu.

38. Ilgalaikis materialusis turtas, sudarantis prielaidas pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui veikti ateinan-
čiais laikotarpiais, nors ir neduodantis ekonominės naudos tiesiogiai, pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu. 
Pavyzdžiui, turtas, įsigytas darbo saugos, gamtosaugos, valdymo tikslams.

39. Pelno nesiekiančio juridinio asmens naudojamas panašaus pobūdžio ir pagal atliekamas funkcijas panašus 
ilgalaikis materialusis turtas gali būti skirstomas į grupes:

39.1. žemė;
39.2. pastatai ir statiniai; 
39.3. mašinos ir įranga;
39.4. transporto priemonės;
39.5. kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai;
39.6. nebaigti statyti objektai (turtas);
39.7. kitas ilgalaikis materialusis turtas;
39.8. sumokėti avansai – išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą, kol jis bus gautas.
40. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 
41. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą sudaro:
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41.1. už turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė) atėmus grąžinamo pridė-
tinės vertės mokesčio sumą;

41.2. atvežimo išlaidos;
41.3. muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai;
41.4. projektavimo darbų išlaidos;
41.5. sumontavimo išlaidos;
41.6. instaliavimo išlaidos;
41.7. parengimo naudoti išlaidos;
41.8. remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išlaidos;
41.9. išbandymo išlaidos;
41.10. infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos;
41.11. žemės sklypo ir statybos aikštelės paruošimo išlaidos;
41.12. kitos, tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios, išlaidos.
42. Negrąžinamas (neatskaitomas) pridėtinės vertės mokestis gali būti įskaičiuojamas į turto įsigijimo savikainą 

arba iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis.
43. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįtraukiamos, o nurašomos į sąnaudas, 

išlaidos gali būti:
43.1. išlaidos, padarytos nuo tada, kai turtas tampa tokios būklės, kad galima pradėti jį naudoti pelno nesie-

kiančio juridinio asmens numatomu būdu;
43.2. išlaidos, kurios nėra būtinos, norint paruošti turtą numatomam naudojimui;
43.3. išlaidos, padaromos turto naudojimo pradžioje, prieš pasiekiant planuotą pajėgumą;
43.4. palūkanos ir kitos skolinimosi išlaidos, jei turtas įsigyjamas iš skolintų lėšų.
44. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikaina apskaičiuojama prie pagrindinių žaliavų, medžiagų, 

komplektuojamųjų gaminių, sunaudotų gaminant ilgalaikį materialųjį turtą, įsigijimo savikainos pridedant tie-
siogines darbo ir netiesiogines (pridėtines) gamybos išlaidas, padarytas gaminantis šį turtą iki jo naudojimo pra-
džios. Jeigu objektas (turtas) statomas (gaminamas) savoms pelno nesiekiančio juridinio asmens reikmėms ir toks 
pat objektas (turtas) statomas (gaminamas) parduoti, savoms reikmėms statomo (gaminamo) objekto (turto) sa-
vikaina turi būti tokia pat kaip ir parduoti statomo (gaminamo) objekto (turto) savikaina. Į ilgalaikio materialiojo 
turto pasigaminimo savikainą neįskaitomos veiklos sąnaudos ir pelnas (nuostoliai) arba jų dalis.

45. Prie ilgalaikio materialiojo turto priskiriami įsigyti arba paties pelno nesiekiančio juridinio asmens statomi 
nebaigti statyti objektai (turtas), montuojami įrenginiai ir jų montavimo (įdiegimo) darbai, atlikti rangovų arba 
paties pelno nesiekiančio juridinio asmens, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dar nebaigti. Nupirktų nebaigtų 
statyti objektų (turto) vertė nustatoma prie nebaigto statyti objekto (turto) pardavėjui sumokėtos arba mokė-
tinos už šį objektą (turtą) sumos pridedant objekto (turto) įsigijimo įforminimo išlaidas ir iki ataskaitinio laiko-
tarpio pabaigos jo atliktų darbų vertę. Jeigu statybos darbus atlieka rangovai, nebaigtų statyti darbų vertė nusta-
toma remiantis rangovų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktais arba kitais dokumentais. Jeigu objektą (turtą) 
stato pats pelno nesiekiantis juridinis asmuo, nebaigto statyti objekto (turto) vertę sudaro sunaudotų medžiagų, 
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komplektuojamųjų gaminių įsigijimo vertė, tiesioginio darbo ir netiesioginės (pridėtinės) gamybos išlaidos, susi-
jusios su šio objekto (turto) statyba, atliktų projektavimo darbų vertė ir kitos išlaidos, susijusios su objekto (turto) 
statyba. Finansinės būklės ataskaitoje prie nebaigtos statybos išlaidų priskiriamas ir už statybos darbus sumokėtas 
avansas.

46. Jeigu pelno nesiekiantis juridinis asmuo ilgalaikį materialųjį turtą gauna darydamas turtinius įnašus, turto 
įsigijimo savikainą sudaro investuoto turto vertė.

47. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje registruo-
jamas pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo tvarkos aprašo nuostatas nustatyta verte, kuri lai-
koma šio turto įsigijimo savikaina, ir ta pačia suma registruojamos finansavimo sumos.

48. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį gautas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas ilgalaikio mate-
rialiojo turto straipsnyje. Šio turto įsigijimo savikaina yra finansinės nuomos sutartyje nurodyta turto vertės den-
gimo suma, išskyrus palūkanas, jei jos numatytos sutartyje. Su finansinės nuomos (lizingo) sutarties sudarymu ir 
turto paruošimu naudoti tiesiogiai susijusios išlaidos taip pat įtraukiamos į šio turto įsigijimo savikainą. 

49. Pagal nuomos sutartį išsinuomotas ar pagal panaudos sutartį naudojamas ilgalaikis materialusis turtas 
pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

50. Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama pelno nesiekiančio juridinio 
asmens vadovo tvirtinamu ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti aktu ar kitu dokumentu.

51. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo laikas gali būti neribotas ir ribotas.
52. Ilgalaikio materialiojo turto (žemės), kurio naudojimo laikas neribotas, nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Nu-

sidėvėjimas taip pat neskaičiuojamas:
52.1. nebaigtų statyti objektų (turto);
52.2. ruošiamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto;
52.3. išsinuomoto ir pagal panaudos sutartį gauto turto.
53. Išnuomoto turto ir pagal panaudos sutartį perduoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą skaičiuoja ir 

nusidėvėjimo sumą į sąnaudas traukia turto savininkas (nuomotojas, panaudos davėjas).
54. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą apskaičiuoja 

finansinės nuomos (lizingo) gavėjas.
55. Ilgalaikio materialiojo turto, kurio naudojimo laikas yra ribotas, įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pripa-

žįstama sąnaudomis per to turto naudingo tarnavimo laiką, tačiau, jeigu visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis 
turtas ir toliau naudojamas pelno nesiekiančio juridinio asmens veikloje, jo likutinė vertė negali būti mažesnė už 
likvidacinę vertę. 

56. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, 
išskyrus atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamos į kito turto pasigaminimo savikainą.

57. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po turto per-
davimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba perleidimo ir tuo atveju, 
kai visa ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė perkeliama į pagamintos produkcijos (darbų, paslaugų) sa-
vikainą.
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58. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką pelno nesiekiantis juridinis asmuo nustato atsižvelg-
damas į:

58.1. planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumą, 
58.2. turto naudojimo aplinką, naudingųjų turto savybių kitimą per visą jo naudingo tarnavimo laiką;
58.3. teisinius ir kitokius veiksnius, ribojančius ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką;
58.4. pelno nesiekiančio juridinio asmens nusistatytą likvidacinę ilgalaikio materialiojo turto vertę.
59. Ilgalaikio materialiojo turto, kurio nusidėvėjimas skaičiuojamas, vienetu gali būti:
59.1. grupė identiškų vienarūšių turto vienetų;
59.2. atskiras turto vienetas;
59.3. turto vieneto sudėtinė dalis, jeigu jos naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo to turto, kurio 

sudėtinė dalis ji yra, naudingo tarnavimo laiko ir jeigu įmanoma įvertinti šios dalies įsigijimo (pasigaminimo) savi-
kainą. Jeigu tokių dalių įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir ji yra ne mažesnė už pelno 
nesiekiančio juridinio asmens nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, pelno nesiekiantis juridinis 
asmuo nusidėvėjimo skaičiavimo tikslu turto vieneto sudėtinę dalį gali išskirti ir nudėvėti kaip atskirą ilgalaikio 
materialiojo turto vienetą.

60. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nudėvimoji vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo (pasigaminimo) savi-
kainos atėmus numatomą likvidacinę vertę. Likvidacinę vertę nustato pats pelno nesiekiantis juridinis asmuo.

61. Taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai:
61.1. tiesiogiai proporcingas (tiesinis);
61.2. produkcijos.
62. Taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

T
VVN 21 −= , kur

N – metinė nusidėvėjimo suma;
V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina;
V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;
T – naudingo tarnavimo laikas, metais.
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63. Taikant produkcijos metodą apskaičiuota nusidėvėjimo suma priklauso nuo naudojant tą ilgalaikį materia-
lųjį turtą pagamintos produkcijos (atliktų paslaugų) kiekio. Taikant šį metodą, nusidėvėjimo suma apskaičiuojama 
pagal formulę:

N = , kur

N – nusidėvėjimo suma, tenkanti pagamintai produkcijai (atliktoms paslaugoms);
V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina;
V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;
P – per ataskaitinį laikotarpį pagamintos produkcijos (atliktų paslaugų) kiekis;
Pmax – maksimalus produkcijos (atliktų paslaugų) kiekis, numatomas pagaminti, (atlikti) naudojant ilgalaikį ma-

terialųjį turtą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

64. Ilgalaikio materialiojo turto metinė nusidėvėjimo suma, naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė gali 
būti tikslinami, gavus papildomos informacijos.

65. Jeigu pastebėtas reikšmingas laukiamos iš to turto ekonominės naudos pasikeitimas, nusidėvėjimo skai-
čiavimo metodas ir (arba) naudingo tarnavimo laikas turi būti pakeisti taip, kad atitiktų pasikeitusią situaciją.

66. Atlikus ilgalaikio materialiojo turto kapitalinį remontą ar rekonstrukciją, dėl kurių pagerėja turto naudin-
gosios savybės, atliktų darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina, o jeigu atliktas remontas pailgina turto 
naudingo tarnavimo laiką, tikslinamas ir turto naudingo tarnavimo laikas. 

67. Patikslinus ilgalaikio materialiojo turto vertę dėl jo rekonstravimo ar remonto, nusidėvėjimas skaičiuo-
jamas nuo naujos jo vertės. Šio turto nudėvimoji vertė, pradedant nuo kito mėnesio 1 dienos, kurį ji buvo patiks-
linta, nudėvima per likusį arba patikslintą turto naudingo tarnavimo laiką.

68. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kada jos 
buvo padarytos, veiklos sąnaudų, jeigu jos pagal pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitos politiką nepriski-
riamos prie gaminamos produkcijos savikainos.

69. Jeigu dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidas kompensuoja 
draudimo įmonė ar kitas pelno nesiekiantis juridinis asmuo, remonto išlaidos mažinamos kompensuojama suma. 
Jeigu kompensuojama suma viršija remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis.

70. Išsinuomoto, pagal panaudos sutartį valdomo ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos (kai 
jų nekompensuoja nuomotojas, panaudos davėjas) pripažįstamos nuomininko, panaudos gavėjo veiklos sąnau-
domis. Jeigu nuomotojas, panaudos davėjas nekompensuoja nuomininko, panaudos gavėjo patirtų ilgalaikio 
materialiojo turto rekonstravimo arba remonto išlaidų, šios išlaidos pripažįstamos nuomininko, panaudos gavėjo 
veiklos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo padarytos, sąnaudomis. Jeigu rekonstravimo ar remonto išlaidos 
tą patį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, šios išlaidos 
gali būti registruojamos kito ilgalaikio turto sąskaitoje ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį nuomos (panaudos) 
laikotarpį ar planuojamą naudingo tarnavimo laiką, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra trumpesnis.
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71. Jeigu nuomotojas, panaudos davėjas sutinka atlikto ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų vertę kom-
pensuoti arba ja sumažinti nuomos mokestį, nuomininkas, panaudos gavėjas remonto išlaidas apskaitoje regis-
truoja kaip gautiną sumą.

72. Netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas nurašomas. Nurašius visiškai nudėvėtą ilgalaikį 
materialųjį turtą, gautos dalys ar medžiagos apskaitoje registruojamos kaip atsargos grynąja galimo realizavimo 
verte. Jeigu nurašyto turto likvidacinė vertė didesnė už gautų dalių ir medžiagų grynąją galimo realizavimo vertę, 
skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio nuostoliais dėl turto nurašymo, jeigu turto likvidacinė vertė ma-
žesnė, – ataskaitinio laikotarpio pelnu dėl turto nurašymo.

73. Nurašius ilgalaikį materialųjį turtą, apskaitoje turi būti nurašoma įsigijimo savikaina ir sukaupta nusidėvė-
jimo suma. Likusi nenusidėvėjusi ilgalaikio materialiojo turto suma pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuosto-
liais dėl turto nurašymo. 

74. Jeigu ilgalaikis materialusis turtas prarandamas dėl vagystės, stichinių nelaimių, gamtos reiškinių ar kitų 
panašių priežasčių, nuostoliai, atsiradę dėl šio turto praradimo, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio nuostoliais dėl 
turto praradimo, jei nėra galimybės nuostolių kompensuoti. Jeigu pagrįstai tikimasi, kad nuostoliai bus atlyginti, 
numatoma atgauti suma registruojama kaip gautina suma. Jeigu numatoma atgauti suma yra mažesnė už pra-
rasto ilgalaikio materialiojo turto vertę, skirtumas pripažįstamas nuostoliais.

TREČIASIS SKIRSNIS
FINANSINIO TURTO APSKAITA

75. Pagal pobūdį finansinis turtas skirstomas į:
75.1. pinigus. Prie pinigų priskiriami pelno nesiekiančio juridinio asmens pinigai kasoje ir mokėjimo paslaugų 

teikėjo atidarytose mokėjimo sąskaitose;
75.2. pinigų ekvivalentus. Prie pinigų ekvivalentų gali būti priskiriama trumpalaikės (iki trijų mėnesių nuo įsi-

gijimo datos) likvidžios investicijos į vertybinius popierius (išskyrus nuosavybės vertybinius popierius), kelionės 
čekiai ir kitas finansinis turtas, kuris gali būti greitai iškeičiamas į pinigų sumas, kurių vertės pasikeitimo rizika yra 
nereikšminga; 

75.3. gautinas sumas. Gautinos sumos registruojamos suteikus paslaugas, pardavus prekes ar kitą turtą, su-
teikus paskolą ar kitaip įgijus teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą; 

75.4. nuosavybės vertybinius popierius (pvz., kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų išleistos akcijos, pajai, 
taip pat įnašai į kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų dalininkų kapitalą);

75.5. ne nuosavybės vertybinius popierius (pvz., obligacijos, Vyriausybės taupymo lakštai, vekseliai ar pan.); 
75.6. kitą finansinį turtą (pvz., terminuotieji indėliai).
76. Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu į apskaitą įtraukiamas ir finansinėse ataskaitose rodomas įsigi-

jimo savikaina. Į finansinio turto įsigijimo savikainą įtraukiamos ir tiesiogiai su šio turto įsigijimu susijusios išlaidos. 
77. Jei pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsigydamas kito pelno nesiekiančio juridinio asmens nuosavybės 

vertybinius popierius ar dalininkų įnašą, juos apmoka turtu, finansinio turto (nuosavybės vertybinių popierių) 



Sporto federacijų ir klubų mokesčiai ir apskaita 2022 m. Dažniausiai daromos klaidos ir jų koregavimas

55
Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt

įsigijimo savikainą sudaro perduodamo turto vertė ir tiesiogiai su įsigijimu susijusios išlaidos (pvz., atlygis tarpi-
ninkui). Jei pelno nesiekiančio juridinio asmens, kurio nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyjami apmokant turtu, 
ir jų veiklą reglamentuojantys teisės aktai nustato reikalavimą turtinį įnašą įvertinti turto arba verslo vertintojui, 
kai:

77.1. turto arba verslo vertintojo nustatyta turto vertė yra didesnė už perduoto turto balansinę vertę, skirtumas 
pripažįstamas kitomis pajamomis;

77.2. turto arba verslo vertintojo nustatyta turto vertė yra mažesnė už perduoto turto balansinę vertę, skir-
tumas pripažįstamas kitomis sąnaudomis.

78. Gavus finansinį turtą neatlygintinai, pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje registruojama šio turto 
įsigijimo savikaina, nustatyta pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo tvarkos aprašo nuostatas, ir 
ta pačia suma – gautos finansavimo sumos.

79. Finansinės būklės ataskaitoje finansinis turtas skirstomas į:
79.1. ilgalaikį finansinį turtą, prie kurio priskiriami terminuotieji indėliai, gautinos sumos, kurias pelno nesie-

kiantis juridinis asmuo atgaus vėliau kaip po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, inves-
ticijos į vertybinius popierius, kurių pelno nesiekiantis juridinis asmuo nenumato perleisti per 12 mėnesių nuo 
paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos; 

79.2. trumpalaikį finansinį turtą, prie kurio priskiriamos per 12 mėnesių gautinos sumos, trumpalaikės investi-
cijos į vertybinius popierius, terminuotieji indėliai iki 12 mėnesių, pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

80. Finansinis turtas nurašomas, kai vertybiniai popieriai perleidžiami kitam pelno nesiekiančiam juridiniam 
asmeniui, gautinos sumos apmokamos arba pelno nesiekiantis juridinis asmuo netenka teisės arba galimybės 
atgauti gautinų sumų dėl to, kad skolininkas bankrutavo ir buvo likviduotas, mirė ar pan.

81. Pardavus finansinį turtą, registruojamas rezultatas – pelnas arba nuostoliai, – kuris apskaičiuojamas iš par-
davimo kainos atėmus parduodamo turto balansinę vertę.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ATSARGŲ APSKAITA

82. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
83. Prie atsargų priskiriamos žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gaminti produkcija, 

pagaminta produkcija, prekės, skirtos parduoti, neatlygintinai gautos atsargos ir ūkinis inventorius. 
84. Prie ūkinio inventoriaus priskiriamas materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio 

įsigijimo (pasigaminimo) savikaina mažesnė už pelno nesiekiančio juridinio asmens nusistatytą ilgalaikio materi-
aliojo turto vertę.

85. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei 
rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), atvežimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigi-
jimu susijusios išlaidos. Atsargų atvežimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos veiklos sąnaudomis tą 
patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.
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86. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai 
mokestis negrąžinamas (neatskaitomas). Jeigu pridėtinės vertės mokestis negrąžinamas (neatskaitomas), pelno 
nesiekiantis juridinis asmuo gali jį įskaityti į atsargų įsigijimo savikainą arba iš karto pripažinti sąnaudomis.

87. Neatlygintinai gautos atsargos apskaitoje registruojamos pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įver-
tinimo tvarkos aprašo nuostatas nustatyta verte, kuri laikoma atsargų įsigijimo savikaina, ir ta pačia suma regis-
truojamos finansavimo sumos.

88. Nebaigtos gaminti ir pagamintos produkcijos savikainos apskaičiavimo metodus pelno nesiekiantis juri-
dinis asmuo pasirenka atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką. 

89. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo, apskaičiuodamas veikloje sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, gali 
taikyti vieną iš pasirinktų šių atsargų įkainojimo būdų:

89.1. FIFO (angl. first in, first out) būdą. Taikant šį būdą, daroma prielaida, kad pirmiausia parduodamos arba 
sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos arba pagamintos anksčiausiai, t. y. laikotarpio pabaigoje likusios at-
sargos buvo įsigytos arba pagamintos vėliausiai;

89.2. svertinio vidurkio būdą. Šį būdą galima rinktis, jeigu atsargos sumaišytos ir neįmanoma atskirti, kurios 
įsigytos ar pagamintos pirmiau. Taikant šį būdą, atsargų savikaina nustatoma pagal atsargų vienetų laikotarpio 
pradžioje ir per visą laikotarpį įsigytų ar pagamintų panašių atsargų vienetų kainų svertinį vidurkį. Kainų vidurkis 
gali būti apskaičiuojamas periodiškai arba gavus kiekvieną naują atsargų siuntą (pagal aplinkybes kiekviename 
pelno nesiekiančiame juridiniame asmenyje, atsižvelgiant į atsargų naudojimo būdą);

89.3. konkrečių kainų būdą. Šį būdą galima rinktis tuo atveju, kai stambios vienetinės atsargos, prekės gami-
namos ir paslaugos teikiamos konkrečiam tikslui. Taikant šį būdą, konkretūs atsargų vienetai turi būti įvertinami 
jų savikaina. Konkrečių kainų būdas gali būti taikomas konkrečiam projektui įgyvendinti skirtoms atsargoms. Šis 
būdas netaikomas, jeigu yra daug atsargų vienetų, kurie gali būti lengvai keičiami vieni kitais.

90. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas gali būti registruojamas taikant vieną iš šių būdų:
90.1. nuolatinį atsargų apskaitos būdą, kai apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena atsargų operacija, t. y. 

atsargų gavimas, atsargų perdavimas iš vieno pelno nesiekiančio juridinio asmens padalinio į kitą, atsargų sunau-
dojimas, nepanaudotų atsargų grąžinimas, atsargų pardavimas;

90.2. periodinį atsargų apskaitos būdą, kai atsargų sunaudojimas (parduotų prekių savikaina) apskaitos sąskai-
tose registruojamas tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, atlikus atsargų inventorizaciją.

91. Atiduoto naudoti pelno nesiekiančio juridinio asmens veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįs-
tama sąnaudomis.

IV SKYRIUS
VALIUTINIŲ OPERACIJŲ APSKAITA

92. Valiutinėmis operacijomis laikomos ūkinės operacijos, kurių vykdymas susijęs su užsienio valiuta. Prie valiu-
tinių operacijų priskiriama:
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92.1. prekių, paslaugų ir kito turto pirkimas–pardavimas, už kuruos mokama arba įsipareigojama sumokėti už-
sienio valiuta;

92.2. paskolų užsienio valiuta gavimas arba suteikimas ir grąžinimas;
92.3. turto, įvertinto užsienio valiuta, įgijimas ar perleidimas kitu būdu ar finansinių įsipareigojimų, įvertintų 

užsienio valiuta, prisiėmimas.
93. Valiutinė operacija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos valiutos santykį. 

Valiutos santykis – apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, nustatytas vadovaujantis Buhalterinės 
apskaitos įstatymu.

94. Rengiant finansines ataskaitas, valiutiniai straipsniai įvertinami eurais pagal paskutinės ataskaitinio laiko-
tarpio dienos valiutos santykį.

95. Skirtumai, susidarę valiutiniuose straipsniuose dėl: 
95.1. valiutos santykio pasikeitimo ir atsiradę atliekant valiutines operacijas arba įvertinus pagal paskutinės 

ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos santykį anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to atas-
kaitinio laikotarpio, kurį jie susidarė, kitomis pajamomis arba kitomis sąnaudomis; 

95.2. valiutos santykio ir valiutos keitimo santykio skirtumo, apskaitoje registruojami kaip veiklos sąnaudos, nes 
valiutos keitimas (perkant ar parduodant) laikomas banko paslauga; 

95.3. valiutinės skolos grąžinimo ne jų atsiradimo laikotarpiu, skaičiuojami nuo paskutinės finansinės būklės 
ataskaitos sudarymo dienos. Jeigu sudaromos tarpinės finansinės ataskaitos, valiutiniai straipsniai perskaičiuojami 
tarpiniais laikotarpiais, o valiutos santykio pasikeitimo įtaka turi būti nustatoma nuo valiutinio straipsnio pasku-
tinio perskaičiavimo dienos.

96. Jeigu pelno nesiekiančio juridinio asmens padalinys yra užsienyje, jame įvykusios ūkinės operacijos įverti-
namos eurais pagal kiekvienos ūkinės operacijos dienos valiutos santykį. Išimtiniais atvejais, kai valiutų santykių 
svyravimai nereikšmingi ir kiekvieną ūkinę operaciją atskirai įvertinti pagal ūkinės operacijos dienos valiutos san-
tykį netikslinga, užsienyje esančio ūkio subjekto filialo finansinių ataskaitų rodikliai gali būti perskaičiuojami tai-
kant vidutinį mėnesio arba ketvirčio valiutos santykį.

V SKYRIUS
NUOSAVO KAPITALO APSKAITA

97. Pelno nesiekiančio juridinio asmens nuosavo kapitalo sudėtis priklauso nuo jo teisinės formos. Pelno nesie-
kiančio juridinio asmens nuosavą kapitalą atsižvelgiant į šio asmens teisinę formą gali sudaryti:

97.1. dalininkų kapitalas;
97.2. rezervai;
97.3. neliečiamasis kapitalas;
97.4. sukauptas veiklos rezultatas.
98. Dalininkų kapitalas formuojamas tų teisinių formų pelno nesiekiančių juridinių asmenų, kurių veiklą re-

glamentuojančiuose teisės aktuose tai numatyta. Dalininkų kapitalas yra lygus visų pelno nesiekiančio juridinio 
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asmens dalyvių piniginių ir nepiniginių įnašų vertei, kuri nustatoma vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojan-
čiais pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą.

Keičiantis pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyviams, kai vienas dalyvis perleidžia savo įnašą kitam daly-
viui, pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje jokie įrašai nedaromi, keičiasi tik pelno nesiekiančio juridinio 
asmens dalyvių sąrašas.

Kai didinamas dalininkų kapitalas papildomais įnašais, gavus įnašą, registruojamas gautas turtas ir dalininkų 
kapitalo padidėjimo suma.

Kai dalininkui išstojus iš dalininkų jo įnašai negrąžinami, išstojusio dalininko įnašo suma mažinamas kapitalas ir 
registruojamos finansavimo sumos.

99. Rezervas – tam tikriems pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių numatytiems tikslams skirtas pelnas, 
kurio naudojimas laikinai ribotas. Rezervai sudaromi ir panaikinami pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių 
sprendimu pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose nustatyta tvarka.

Registruojant sudarytus rezervus, apskaitoje registruojamos sukaupto veiklos rezultato sumažėjimo ir rezervo 
padidėjimo sumos.

Naudojant lėšas ar kitą turtą tikslams, kuriems sudarytas rezervas, apskaitoje užregistruota rezervo suma nesi-
keičia.

Pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyviams priėmus sprendimą panaikinti panaudotą arba nereikalingą re-
zervą, apskaitoje registruojamos atitinkamo rezervo sumažėjimo ir sukaupto veiklos rezultato padidėjimo sumos.

100. Labdaros ir paramos fondo dalininkams priėmus sprendimą formuoti neliečiamąjį kapitalą pagal Lietuvos 
Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, apskaitoje registruojama neliečiamojo kapitalo padidėjimo suma 
ir, priklausomai nuo formuojamam kapitalui skiriamų lėšų šaltinio (labdaros ir paramos fondo lėšos ir paramos tei-
kėjų perduotos lėšos), registruojama sukaupto veiklos rezultato ir (arba) paramos sumažėjimo suma.

101. Sukauptas pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos rezultatas – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuos-
toliai) – rodomas finansinės būklės ataskaitoje. Jį sudaro ataskaitinių metų rezultato, parodyto ataskaitinio laiko-
tarpio veiklos rezultatų ataskaitoje, ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių veiklos rezultatų suma. Finansinės būklės 
ataskaitos straipsnio „Sukauptas veiklos rezultatas“ suma gali būti tiesiogiai didinama arba mažinama ir dėl re-
zervų panaikinimo arba sudarymo.

VI SKYRIUS
FINANSAVIMO SUMŲ IR FINANSAVIMO PAJAMŲ APSKAITA

102. Pelno nesiekiančio juridinio asmens finansavimo sumų šaltiniai gali būti:
102.1. tikslinis finansavimas:
102.1.1. iš valstybės biudžeto;
102.1.2. iš savivaldybės biudžeto;
102.1.3. iš kitų šaltinių.
102.2. juridinių ir fizinių asmenų parama;
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102.3. nario mokesčiai;
102.4. bendrijų narių tiksliniai įnašai ir įmokos;
102.5. kitas finansavimas.
103. Tiksliniam finansavimui priskiriamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų arba iš kitų šaltinių (Europos Są-

jungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų ir kt.) gautos lėšos, skirtos programoms įgyvendinti arba kitiems 
tikslams.

104. Paramai priskiriami pagal Labdaros ir paramos įstatymą juridinių ir fizinių asmenų perduoti pinigai ar kitas 
turtas. Paramai taip pat priskiriama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministe-
rijos nuo gyventojų pajamų mokesčio pervedama procentinė dalis.

105. Nario mokesčiai renkami pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių susirinkime pelno nesiekiančio juri-
dinio asmens įstatuose arba kitame dokumente nustatyta tvarka. Jei nustatytas privalomas nario mokesčių mokė-
jimas, atsiradus prievolei pelno nesiekiančio juridinio asmens nariams mokėti nario mokestį, registruojami gautini 
nario mokesčiai. Pelno nesiekiančio juridinio asmens gauti jo narių iš anksto sumokėti nario mokesčiai registruo-
jami taip pat kaip ataskaitinio laikotarpio nario mokesčiai.

106. Prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos 
narių tikslinių įnašų ir įmokų priskiriamos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų ben-
drijos, sodininkų bendrijos narių įmokos kaupiamosioms lėšoms, bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo 
objektų nuolatinės techninės priežiūros ir kitoms išlaidoms apmokėti.

107. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – 
padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos.

108. Finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus ilgalaikį turtą, 
pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (ne-
materialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti 
turto likutine verte.

109. Jei padaromos sąnaudos, kurios pagal pasirašytą sutartį bus apmokamos iš tikslinio finansavimo sumų, 
tačiau finansavimo sumos dar negautos, vertinama finansavimo sumų gavimo tikimybė:

109.1. jei pelno nesiekiantis juridinis asmuo turi pasirašytą sutartį ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad 
lėšos bus gautos, padarytų sąnaudų suma pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos finansavimo pajamos ir gau-
tinos finansavimo sumos; 

109.2. jei pelno nesiekiantis juridinis asmuo neturi pasirašytų sutarčių ar kitų dokumentų, kuriais patvirtinama, 
kad finansavimo sumos bus gautos, registruojamos sąnaudos, tačiau finansavimo pajamos nepripažįstamos ir 
gautinos finansavimo sumos neregistruojamos.

110. Jei sąnaudos padarytos einamąjį ataskaitinį laikotarpį, o finansavimo sumos šioms sąnaudoms kompen-
suoti gautos kitą ataskaitinį laikotarpį ir gautinų finansavimo sumų pelno nesiekiantis juridinis asmuo nebuvo už-
registravęs, nes neturėjo patikimų dokumentų, kuriais patvirtinama, kad jos bus gautos, gavus finansavimo sumas, 
jos iš karto panaudojamos ir pripažįstamos finansavimo pajamomis.
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111. Neatlygintinai gautos paslaugos, turto panauda pagal panaudos sutartis ir savanorių darbas nelaikomi 
veikla, susijusia su finansavimo sumų gavimu ar panaudojimu. Duomenys apie per ataskaitinį laikotarpį neatlygin-
tinai gautas paslaugas, turto panaudą ir savanorių darbą, įvertinus pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų 
įvertinimo tvarkos aprašą, registruojami nebalansinėse sąskaitose ir informacija apie tai pateikiama aiškinama-
jame rašte.

VII SKYRIUS
ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA

112. Įsipareigojimai gali kilti iš sudarytų sutarčių arba įsipareigojimus nustatančių teisės aktų.
113. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai pelno nesiekiantis juridinis asmuo prisiima įsiparei-

gojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius 
nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais.

114. Įsipareigojimai apima pelno nesiekiančio juridinio asmens skolas darbuotojams, prekių tiekėjams, rango-
vams, paslaugų teikėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fizi-
niams asmenims.

115. Pagal vykdymo laiką įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius:
115.1. ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos pelno nesiekiantis juridinis asmuo turės įvykdyti ne anksčiau kaip 

po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos; 
115.2. trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos pelno nesiekiantis juridinis asmuo turės įvykdyti per 12 mė-

nesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Prie trumpalaikių įsipareigojimų taip pat priski-
riama ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, kuri turės būti apmokėta (įvykdyta) per 12 mėnesių, skaičiuo-
jant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. 

116. Priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies (skolos prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų teikėjams, kredito 
įstaigoms, biudžetui, darbuotojams ir kt.) ir įvykdymo trukmės, įsipareigojimai grupuojami atskirose buhalterinėse 
sąskaitose jų atsiradimo metu arba tuoj pat po jų atsiradimo.

117. Pirmą kartą pripažindamas įsipareigojimą pelno nesiekiantis juridinis asmuo turi įvertinti jį įsigijimo savi-
kaina, kuri lygi gauto turto ar paslaugų įsigijimo savikainai.

118. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo turi nurašyti finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigo-
jimas įvykdomas, panaikinamas ar nustoja galioti.

VIII SKYRIUS
PREKIŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ SUTEIKIMO IR KITŲ PAJAMŲ APSKAITA

119. Prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo pajamos pripažįstamos, apskaitoje registruojamos ir finansinėse 
ataskaitose pateikiamos, kai prekės parduotos ar paslaugos suteiktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.



Sporto federacijų ir klubų mokesčiai ir apskaita 2022 m. Dažniausiai daromos klaidos ir jų koregavimas

61
BCPlius – paprastas  

finansų valdymas www.balco.lt

120. Pardavus prekes, skirtas parduoti, už prekes gauta (gautina) suma pripažįstama pajamomis, o prekės nura-
šomos iš atsargų sąskaitos registruojant parduotų prekių savikainą.

121. Suteikus paslaugas, už paslaugas gauta (gautina) suma pripažįstama pajamomis proporcingai paslaugos 
užbaigtumo daliai.

122. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, 
nes tai nėra pelno nesiekiančio juridinio asmens gaunama ekonominė nauda ir ši suma nedidina nuosavo kapitalo. 

123. Pirkėjui iš anksto sumokėjus už prekes ar paslaugas, apskaitoje registruojami pelno nesiekiančio juridinio 
asmens įsipareigojimai pirkėjams. Pajamos pripažįstamos pardavus prekes arba suteikus paslaugas. Pavyzdžiui, 
pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui gavus leidinio prenumeratorių avansinį mokėjimą pajamos nepripažįs-
tamos, pajamos bus pripažintos, kai leidinys bus išleistas ir išsiųstas gavėjams.

124. Pardavus pelno nesiekiančio juridinio asmens naudotą ilgalaikį turtą, ilgalaikį arba trumpalaikį finansinį 
turtą, apskaitoje registruojamas sandorio rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš gautų pajamų atėmus turto balan-
sinę vertę. 

125. Pardavus naudotą ūkinį inventorių, kurio įsigijimo savikaina jau buvo pripažinta sąnaudomis, visa gauta 
(gautina) suma pripažįstama pajamomis.

126. Pardavus neatlygintinai gautą turtą, kuris skirtas labdarai arba paramai, kai iš jo pardavimo gautos lėšos 
bus naudojamos labdaros tikslams, finansavimo sumos nenurašomos ir pajamomis arba sąnaudomis pripažįs-
tamas tik sandorio rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš gautų ir (arba) gautinų sumų atėmus parduoto turto balan-
sinę vertę.

127. Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai jie paskelbiami. Jei informacija apie paskelbtus dividendus 
nebuvo gauta, dividendų pajamos pripažįstamos gavus pinigus.

128. Palūkanų pajamos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį priskaičiuojamos palū-
kanos.

129. Baudos, delspinigiai, susiję su pavėluotais atsiskaitymais ir kitomis netesybomis, pajamomis pripažįstami 
gavus pinigus.

IX SKYRIUS
SĄNAUDŲ APSKAITA

130. Pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai jos atitinka Taisy-
klėse apibrėžtą sąnaudų sąvoką ir galima patikimai nustatyti jų sumą. 

131. Vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje sąnaudos registruojamos, kai jos padaromos, neatsižvelgiant 
į laiką, kada buvo išleisti pinigai.

132. Sąnaudomis pripažįstama tik ta sunaudoto turto ar padidėjusių įsipareigojimų dalis, kuri tenka per atas-
kaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį lai-
kotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir rodomos finansinės 
būklės ataskaitoje kaip turtas (ateinančių laikotarpių sąnaudos). 
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133. Jeigu tam tikras turtas naudojamas keletą ataskaitinių laikotarpių ir jeigu pajamų ir turto sunaudojamos 
dalies ryšys gali būti nustatomas tik apytiksliai, sąnaudos apskaitoje pripažįstamos taikant netiesioginius pripaži-
nimo būdus (kaip ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ar nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos). 

134. Tais atvejais, kai sunaudoto turto arba jo dalies ar prisiimtų įsipareigojimų neįmanoma tiesiogiai susieti 
su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis, sąnaudos pripažįstamos iš karto, t. y. tą ataskaitinį laikotarpį, kai buvo 
padarytos. 

135. Suteiktų paslaugų ir parduotų prekių savikaina pripažįstama ir apskaitoje registruojama tą patį ataskaitinį 
laikotarpį, kada buvo parduotos prekės ir pripažintos suteiktų paslaugų pajamos. 

136. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socia-
linio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nema-
terialiojo turto amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.

137. Parduotų prekių savikaina nustatoma taikant tuos pačius atsargų sunaudojimo (nuolat ar periodiškai) ir 
įkainojimo (FIFO, svertinio vidurkio, konkrečių kainų) būdus, kurie taikomi atsargų apskaitai. 

138. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, atsižvelgdami į savo veiklos specifiką, savarankiškai pasirenka paslaugų 
ir produkcijos savikainos apskaičiavimo būdą, sąnaudų priskyrimą pagal konkrečius tikslus ir programas ar projektus.

139. Veiklos sąnaudos rodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas, susijusias su pelno nesiekiančio juri-
dinio asmens veikla.

140. Suteiktos labdaros ir paramos pinigais, prekėmis ar paslaugomis išlaidos pripažįstamos sąnaudomis nepri-
klausomai nuo to, ar labdara ir parama teikiama iš gautų finansavimo sumų, ar iš pelno nesiekiančio juridinio as-
mens uždirbtų pajamų lėšų. Suteikus labdarą ar paramą prekėmis ir (arba) paslaugomis, sąnaudomis pripažįstama 
prekių ir (arba) paslaugų savikaina.

141. Baudų, delspinigių ir kitų netesybų sąnaudos pripažįstamos, kai paaiškėja, kad juos reikės sumokėti.
142. Palūkanų sąnaudos pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, už kurį apskaičiuojamos, nesvarbu, kada 

turės būti sumokėtos. 
143. Vertinant su darbo santykiais susijusias sąnaudas, finansinių metų pabaigoje turi būti apskaičiuojamos 

darbuotojų sukauptos nepanaudotų atostoginių sumos. Apskaičiuotų nepanaudotų atostogų išmokų suma regis-
truojamos sąnaudos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

144. Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos ir pelno mokesčio įsipareigojimas pripažįstami tą laiko-
tarpį, už kurį yra apskaičiuoti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

X SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

145. Pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui pradėjus taikyti kitą apskaitos metodą ar taisyklę, nauja aps-
kaitos politika taikoma perspektyviai, tai yra nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, kuriuo nuspręsta keisti aps-
kaitos politiką, ir vėliau. Praėjusių laikotarpių duomenys nekoreguojami. Apskaitos politikos keitimo pavyzdžiai: 
atsargų įvertinimo metodo keitimas, turto vertinimo metodo keitimas, nusidėvėjimo skaičiavimo būdo keitimas.
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146. Apskaitos politika keičiama, kai keičiasi Taisyklių ar pasirinktų taikyti apskaitos standartų nuostatos arba 
siekiant teisingiau atskleisti pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

147. Pakeitus apskaitinius įverčius, naujas apskaitinis įvertis taikomas nuo kito mėnesio po sprendimo dėl pa-
keitimo priėmimo dienos. Apskaitinio įverčio pavyzdžiai: ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo 
turto amortizacijos) laikotarpio keitimas, ilgalaikio materialiojo turto minimalios vertės keitimas. 

148. Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 
laikotarpių finansinėse ataskaitose. 

149. Praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose padaryta apskaitos klaida, dėl 
kurios taisymo ataskaitinių finansinių metų veiklos rezultatas reikšmingai pasikeistų, laikoma esmine.

150. Visos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymas apskai-
toje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas taip:

150.1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užre-
gistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta 
klaidinga informacija;

150.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tiesiogiai ankstesnių metų veiklos rezultatų sąs-
kaitoje ir ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje nerodomas. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiant 
lyginamąją informaciją sukauptas veiklos rezultatas nekoreguojamas.

XI SKYRIUS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDARYMO IR PATEIKIMO TVARKA

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS FINANSINIŲ ATASKATŲ RENGIMO NUOSTATOS

151. Finansinių ataskaitų rengimo tikslas – pateikti informaciją apie pelno nesiekiančio juridinio asmens finan-
sinę būklę ir veiklos rezultatus, kuria naudojasi finansinių ataskaitų informacijos vartotojai, priimdami sprendimus.

152. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
152.1. finansinės būklės ataskaita (2 priedas);
152.2. veiklos rezultatų ataskaita (3 priedas);
152.3. aiškinamasis raštas.
153. Finansinių ataskaitų pavadinimai gali būti kitokie, negu nurodyta Taisyklių 152 punkte, jeigu kitokius pa-

vadinimus nustato pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai. 
154. Metinės finansinės ataskaitos sudaromos finansiniams metams pasibaigus. Prireikus gali būti rengiamos 

tarpinės finansinės ataskaitos.
155. Įsteigus naują pelno nesiekiantį juridinį asmenį, pagal pelno nesiekiančio juridinio asmens steigimo dienos 

duomenis sudaroma pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos pradžios finansinės būklės ataskaita.
156. Taisyklių prieduose nustatytos finansinių ataskaitų formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi.
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157. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurių finansinės ataskaitos skelbiamos viešai Juridinių asmenų re-
gistre, negali savo nuožiūra keisti nustatytų finansinių ataskaitų formų, įrašyti kitokių straipsnių pavadinimų, įterpti 
naujų ar išbraukti esamų straipsnių, jų pergrupuoti net ir tais atvejais, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui.

158. Finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių finansinių metų ir praėjusių ataskaitinių metų duomenys.
159. Pirmųjų pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos metų finansinėse ataskaitose lyginamoji informacija 

nepateikiama.
160. Jeigu pelno nesiekiantys juridiniai asmenys pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus turi filialų, filialo 

apskaitos informacija, reikalinga pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinėms ataskaitoms sudaryti, teikiama 
pelno nesiekiančio juridinio asmens nustatyta tvarka.

161. Finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurais, o prireikus eurais ir užsienio valiuta.
162. Finansinės ataskaitos sudaromos lietuvių kalba, o prireikus lietuvių ir užsienio kalbomis.
163. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti pasirašytas pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose nu-

rodyto valdymo organo nario arba pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose 
nurodyto kito atsakingo asmens.

164. Finansinės ataskaitos pateikiamos ir skelbiamos viešai pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklą regla-
mentuojančių įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

ANTRASIS SKIRSNIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

165. Finansinės būklės ataskaita rengiama pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą.
166. Straipsnyje „Ilgalaikis turtas“ rodomas nematerialusis, materialusis, finansinis turtas ir kitas ilgalaikis turtas.
167. Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri 

apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo 
turto amortizacijos) sumą.

168. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis valdomas, laikinai nenaudojamas bei ruošiamas naudoti turtas 
rodomas tuose pačiuose straipsniuose kaip ir pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklau-
santis ir jo veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis ar nematerialusis turtas. 

169.  Straipsnyje „Finansinis turtas“ rodomos po 12 mėnesių gautinos sumos, nuosavybės ir ne nuosavybės 
vertybiniai popieriai, dalininkų įnašai ir kitos investicijos, kurių pelno nesiekiantis juridinis asmuo per 12 mėnesių, 
skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, nenumato perleisti. 

170. Straipsnyje „Kitas ilgalaikis turtas“ rodomi sumokėti avansai, kai paslaugos bus gautos vėliau kaip po 
12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, išsinuomoto ar pagal panaudą naudojamo ilgalaikio 
materialiojo turto rekonstravimo ir esminio pagerinimo darbai ir kitas ilgalaikis turtas, kuris neparodytas kituose 
ilgalaikio turto straipsniuose.

171.  Straipsnyje „Trumpalaikis turtas“ rodomos atsargos, per vienus metus gautinos sumos, kitas trumpalaikis 
turtas, pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
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172. Straipsnyje „Atsargos“ rodomi atsargų likučiai jų įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, taip pat tos pelno 
nesiekiančio juridinio asmens atsargos, kurios yra išsiųstos tretiesiems asmenims perdirbti, parduoti, paliktos pa-
saugoti, eksponuoti parodose ir kitais panašiais atvejais, pelno nesiekiančio juridinio asmens sumokėti avansai už 
atsargas ir paslaugas bei nebaigtos vykdyti sutartys.

173. Straipsnyje „Per vienus metus gautinos sumos“ rodomos gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos iš 
pirkėjų ir kitų asmenų, kurias jie turi sumokėti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. 

174. Straipsnyje „Kitas trumpalaikis turtas“ rodoma vertybinių popierių ir kitų trumpalaikių investicijų vertė, 
taip pat turtas, kuris neparodytas kituose trumpalaikio turto straipsniuose.

175. Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomi mokėjimo paslaugų teikėjų atidarytose mokėjimo sąs-
kaitose, indėlių sąskaitose ir kasoje esantys pinigai skirtinga valiuta ir pinigų ekvivalentai. 

176. Straipsnyje „Nuosavas kapitalas“ rodoma dalininkų kapitalo, rezervų, neliečiamojo kapitalo ir veiklos rezul-
tatų suma. 

177. Straipsnyje „Dalininkų kapitalas“ rodoma bendra visų pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių įnašų į 
dalininkų kapitalą suma.

178. Straipsnyje „Rezervai“ rodomi pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių sprendimu iš veiklos rezultato 
sudaryti rezervai. 

179. Straipsnyje „Neliečiamasis kapitalas“ rodomas suformuotas arba formuojamas neliečiamasis kapitalas ir 
neliečiamojo kapitalo rezultatas. 

180. Straipsnyje „Sukauptas veiklos rezultatas“ rodomas veiklos rezultatas – ataskaitinių metų ir ankstesnių 
metų veiklos rezultatas – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), išskyrus neliečiamojo kapitalo rezultatus.

181. Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodoma likusi nepanaudota finansavimo sumų dalis. 
182. Straipsnyje „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“ rodoma visa pelno nesiekiančio juridinio asmens ilga-

laikių ir trumpalaikių įsipareigojimų suma.
183. Straipsnyje „Ilgalaikiai įsipareigojimai“ rodomos skolos ir kiti įsipareigojimai, kuriuos reikės vykdyti per lai-

kotarpį, ilgesnį kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.
184. Straipsnyje „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ rodomos skolos ir kiti įsipareigojimai, kuriuos pelno nesiekiantis 

juridinis asmuo turės vykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

TREČIASIS SKIRSNIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

185. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys apie pelno nesiekiančio juridinio asmens per ataskaitinį 
laikotarpį iš veiklos uždirbtas pajamas, pripažintas finansavimo pajamas ir turėtas sąnaudas.

186. Veiklos rezultatų ataskaita rengiama pagal Taisyklių 3 priede nustatytą formą.
187. Straipsnyje „Pajamos“ rodoma:
187.1. straipsnyje „Pardavimo pajamos“ rodomos visos iš pelno nesiekiančio juridinio asmens vykdomos ūkinės 

komercinės veiklos uždirbtos pajamos. Čia pateikiamos pardavimo grynosios pajamos, kurias sudaro pardavus 
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prekes ir suteikus paslaugas per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių parda-
vimo, nukainojimo, nuolaidų sumos;

187.2. straipsnyje „Finansavimo pajamos“ rodomos visos per ataskaitinį laikotarpį pripažintos finansavimo pa-
jamos nepriklausomai nuo finansavimo sumų šaltinio. Pagal poreikį finansavimo pajamos pagal šaltinius gali būti 
detalizuojamos aiškinamojo rašto pastabose;

187.3. straipsnyje „Kitos pajamos“ rodoma:
187.3.1. pelnas, gautas perleidus pelno nesiekiančio juridinio asmens naudotą ilgalaikį turtą, naudotą ūkinį in-

ventorių, vertybinius popierius;
187.3.2. pelnas, gautas pardavus nepanaudotas labdarai (paramai) neatlygintinai gautas atsargas, kaip nusta-

tyta Taisyklių 126 punkte;
187.3.3. dividendai; 
187.3.4. per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos palūkanos; 
187.3.5. valiutų santykių pokyčio teigiama įtaka; 
187.3.6. baudų ir delspinigių pajamos;
187.3.7. kitos pajamos, kurios neparodytos kituose pajamų straipsniuose.
188. Straipsnyje „Sąnaudos“ rodoma:
188.1. straipsnyje „Prekių, suteiktų paslaugų savikaina ir kitos pardavimo sąnaudos“ rodoma suteiktų paslaugų, 

parduotų prekių savikaina, pardavimo ir kitos su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu susijusios sąnaudos;
188.2. straipsnyje „Veiklos sąnaudos“ rodomos visos su pelno nesiekiančio juridinio asmens veikla susijusios 

sąnaudos, suteiktos paramos, labdaros ir kitos sąnaudos, kurios nepriskirtos prie suteiktų paslaugų ir parduotų 
prekių savikainos ir kitų pardavimų sąnaudų. Veiklos sąnaudų pavyzdžiai: darbuotojų išlaikymo, ilgalaikio materia-
liojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos), komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudos;

188.3. straipsnyje „Kitos sąnaudos“ rodoma:
188.3.1. nuostoliai, perleidus pelno nesiekiančio juridinio asmens naudotą ilgalaikį turtą, vertybinius popierius; 
188.3.2. nuostoliai, pardavus nepanaudotas labdarai (paramai) neatlygintinai gautas atsargas, kaip nustatyta 

Taisyklių 126 punkte;
188.3.3. ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios palūkanų sąnaudos;
188.3.4. valiutų santykių pokyčio neigiama įtaka;
188.3.5. baudų ir delspinigių sąnaudos;
188.3.6. kitos sąnaudos, kurios neparodytos kituose veiklos rezultatų ataskaitos sąnaudų straipsniuose. 
189. Straipsnyje „Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą“ rodomas perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), 

kuris apskaičiuojamas iš visų per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų atėmus visas per ataskaitinį laikotarpį pa-
tirtas sąnaudas.

190. Straipsnyje „Pelno mokestis“ rodomos pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal mokesčius regla-
mentuojančių teisės aktų reikalavimus.

191. Straipsnyje „Grynasis veiklos rezultatas“ rodomas perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), kuris apskai-
čiuojamas iš veiklos rezultato prieš apmokestinimą sumos atėmus pelno mokesčio sumą. Jeigu pelno nesiekiantis 
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juridinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka nemoka pelno mokesčio, straipsnis „Pelno mokestis“ veiklos rezultatų 
ataskaitoje nepildomas. Tokiu atveju veiklos rezultato prieš apmokestinimą suma bus lygi grynojo veiklos rezul-
tato sumai.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

192. Aiškinamąjį raštą sudaro šios dalys:
192.1. bendroji dalis;
192.2. informacija apie apskaitos politiką, taikytą sudarant finansines ataskaitas;
192.3. aiškinamojo rašto pastabos.
193. Aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje pateikiama informacija apie pelno nesiekiantį juridinį asmenį:
193.1. įregistravimo data;
193.2. teisinė forma;
193.3. pavadinimas, kodas, buveinė (adresas);
193.4. trumpas pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos apibūdinimas;
193.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą pelno nesiekiantį juridinį asmenį;
193.6. teisinis statusas, jeigu pelno nesiekiantis juridinis asmuo likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankru-

tavęs;
193.7. informacija apie dalyvavimą projektuose;
193.8. vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Vidutinį 

metinį darbuotojų skaičių pagal sąrašą rekomenduojama apskaičiuoti vadovaujantis Vidutinio metinio darbuotojų 
skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. 
gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių 
patvirtinimo“;

193.9. veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;
193.10. informacija apie vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančią (tei-

kusią) įmonę, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantį (teikusį) asmenį ir laikotarpis, už kurį vyriausiasis 
buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savaran-
kiškai teikiantis asmuo tvarko (tvarkė) pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitą;

193.11. papildoma reikšminga informacija, nenurodyta kitose finansinėse ataskaitose;
193.12. kita pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyta informa-

cija.
194. Aiškinamojo rašto informacijos apie apskaitos politiką dalyje turi būti nurodyti teisės aktai, kuriais vado-

vaujantis parengtos finansinės ataskaitos. 
Jei apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis tik Taisyklių nuostatomis, apskaitos po-

litikos atskirai aprašyti nereikia, pakanka nurodyti, kad finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Taisyklėmis, 
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nurodant taikytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus, atsargų įkainojimo būdus, koks 
dienos euro ir užsienio valiutos santykis taikomas ūkinėms operacijoms, kurių atlikimas ir buvimas ar rezultatų 
įforminimas susijęs su užsienio valiuta, perskaičiuoti, euro ir užsienio valiutos santykio paskelbimo šaltinį.

Jei Taisyklių nuostatų nepakako ir buvo taikyti apskaitos standartai, turi būti nurodyta, kokie apskaitos stan-
dartai buvo taikyti kokioms ūkinėms operacijoms registruoti, ir turi būti aprašyta taikyta apskaitos politika. Jeigu 
buvo keičiama pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitos politika, nurodomas faktas, kad buvo pakeista aps-
kaitos politika, nurodomos apskaitos politikos keitimo priežastys ir esminiai skirtumai bei ataskaitinis laikotarpis, 
kuriuo nuspręsta keisti apskaitos politiką, ir faktas, kad lyginamoji informacija nebuvo koreguota, todėl nepalygi-
nama. 

195. Aiškinamojo rašto pastabų dalyje pastabos numeruojamos eilės tvarka. Pastabos numeris turi būti nuro-
domas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina.

Aiškinamojo rašto pastabų dalyje privaloma pateikti informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę 
paramą (pinigai) ir nefinansinę paramą (nematerialusis turtas, ilgalaikis materialusis turtas, vertybiniai popieriai, 
atsargos ir turtas, gautas naudotis panaudos teise, paslaugos, savanorių darbas), paramos panaudojimą, suteiktą 
labdarą ir (arba) paramą:

195.1. apie gautą paramą užpildoma informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma (4 priedas). 
Atskirai nurodomas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir vertė. Jeigu pa-
ramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo 
užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų pelno nesiekiančio juridinio asmens per ataskaitinius finan-
sinius metus gautos paramos ir (arba) visų gautų finansavimo sumų, paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti 
nenurodomas;

195.2. apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, užpildoma informacijos apie gautos pa-
ramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma (5  priedas). Atskirai nurodomas 
gautos paramos dalykas: pinigai, turtas (išskyrus pinigus), parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti;

195.3. apie suteiktą labdarą ir (arba) paramą užpildoma informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą lab-
darą ir paramą forma (6 priedas). Atskirai nurodomas kiekvienas paramą gavęs juridinis asmuo ir jam suteiktas 
paramos dalykas ir vertė. Suteikta labdara fiziniams asmenims nurodoma pagal jos pobūdį. Suteiktos labdaros ir 
(arba) paramos sumos atskleidžiamos neatsižvelgiant į tai, ar labdara ir (arba) parama buvo suteikta iš pelno nesie-
kiančio juridinio asmens gautos paramos, ar jo paties uždirbtų lėšų;

195.4. kitiems asmenims išnuomoto ar pagal panaudą perduoto turto rūšis (pavadinimas), balansinė vertė, 
nuomos ar panaudos trukmė ir galimybė ją pratęsti, metinė ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma ir 
metinė nuomos kaina, jei turtas išnuomotas.

196. Aiškinamojo rašto pastabų dalyje turi būti atskleidžiama informacija apie kitas, nei gauta parama, finansa-
vimo sumas:

196.1. nurodant per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų 
ir kitų šaltinių (Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų ir kt.), nurodant lėšų likutį ataskaitinio lai-
kotarpio pradžioje, per ataskaitinį laikotarpį gautas, panaudotas finansavimo sumas, gautinų sumų pasikeitimo 
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sumas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusias nepanaudotas finansavimo sumas pildoma informacijos apie 
tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma (7 priedas);

196.2. nurodant politinių partijų gautą ir panaudotą tikslinį finansavimą pagal kiekvieną finansavimo šaltinį;
196.3. nurodant gautus ir panaudotus nario mokesčius, kaupiamąsias lėšas ir kitus įnašus pelno nesiekiančio 

juridinio asmens pasirinkta forma ir detalumu, atsižvelgiant į finansinių ataskaitų informacijos vartotojų poreikius 
ir duomenų reikšmingumą priimant sprendimus.

197. Aiškinamojo rašto pastabų dalyje turi būti pateikta informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu taisytas es-
mines klaidas, jų pobūdį ir sumą, kuria koreguotas pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos rezultatas.

198. Aiškinamojo rašto pastabų dalyje gali būti pateikiamos reikšmingus finansinių ataskaitų straipsnius paaiš-
kinančios lentelės ir (arba) tekstinė informacija. 

199. Aiškinamojo rašto pastabų dalyje taip pat rekomenduojama atskleisti kitą finansinių ataskaitų informa-
cijos vartotojams priimant sprendimus reikalingą ir svarbią informaciją, pavyzdžiui:

199.1. pelno nesiekiančio juridinio asmens prievolėms užtikrinti įkeisto turto balansinė vertė;
199.2. visiškai nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina pagal turto 

grupes;
199.3. ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas metais pagal turto grupes ir nurodytas faktas, jei ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) normatyvai buvo keičiami;
199.4. pelno nesiekiančio juridinio asmens išsinuomoto turto rūšis, nuomos laikotarpio trukmė, galimybė ją 

pratęsti ir nuomos mokesčio dydis;
199.5. prie pardavimo pajamų priskiriamų prekių, suteiktų paslaugų ir kitų pardavimo sąnaudų sudėtis pagal 

pobūdį;
199.6. pelno nesiekiančio juridinio asmens vadovui ir kitiems valdymo organų nariams išmokėtos su darbo 

santykiais susijusios ir kitos sumos, jiems suteiktos ir grąžintos iš jų gautos ir grąžintos paskolos;
199.7. pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyviams ir su jais susijusiems juridiniams asmenimis išmokėtos 

sumos, įskaitant suteiktą paramą;
199.8. sudaryti reikšmingi sandoriai su pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyviais, paramos davėjais ir gavė-

jais;
199.9. kitų pajamų ir kitų sąnaudų pobūdis;
199.10. veiklos sąnaudos pagal pobūdį;
199.11. jei atliekamas pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinių ataskaitų auditas, auditą atlikusiai įmonei 

už audito atlikimo, konsultacijų ir kitas paslaugas sumokėtos sumos, atskirai išskiriant audito ir kitų paslaugų sumas.
200. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo gali keisti, papildyti naujomis skiltimis ar eilutėmis pavyzdines aiškina-

mojo rašto lenteles, atsisakyti nereikalingų eilučių ar skilčių arba pateikti reikiamus duomenis kita forma.
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PENKTASIS SKIRSNIS
REORGANIZUOJAMO, PERTVARKOMO AR LIKVIDUOJAMO PELNO NESIEKIANČIO JURIDINIO ASMENS 

FINANSINĖS ATASKAITOS

201. Jeigu pelno nesiekiantys juridiniai asmenys reorganizuojami prijungimo arba sujungimo būdu, kiekvienas 
pelno nesiekiantis juridinis asmuo, besijungiantis į naują pelno nesiekiantį juridinį asmenį (juridinį asmenį), pagal 
reorganizavimo dienos būklę sudaro finansinės būklės ataskaitą. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuriam per-
eina visos reorganizuotų pelno nesiekiančių juridinių asmenų teisės ir pareigos, pagal įsteigimo dienos būklę su-
daro finansinės būklės ataskaitą, sudėdamas besijungiančių pelno nesiekiančių juridinių asmenų finansinės būklės 
ataskaitų eilutes į vieną ir eliminuodamas jų tarpusavio įsipareigojimus.

202. Kai pelno nesiekiantis juridinis asmuo skaidomas padalijimo ar išdalijimo būdu, jo turtas ir įsipareigojimai 
perduodami naujiems ar kitiems veikiantiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, skaidomo pelno nesie-
kiančio juridinio asmens apskaitoje registruojamas turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo sumažėjimas. 

203. Jeigu pelno nesiekiantis juridinis asmuo pertvarkomas į kitos teisinės formos pelno nesiekiantį juridinį as-
menį, pertvarkomas pelno nesiekiantis juridinis asmuo pagal sprendimo priėmimo dienos būklę sudaro finansinės 
būklės ataskaitą.

204. Jei priimamas sprendimas pelno nesiekiantį juridinį asmenį likviduoti, rengdamas finansines ataskaitas, 
pelno nesiekiantis juridinis asmuo neturi vadovautis veiklos tęstinumo principu. Aiškinamajame rašte pelno nesie-
kiantis juridinis asmuo turi nurodyti, kad jį numatoma likviduoti, todėl rengdamas finansines ataskaitas jis netaiko 
veiklos tęstinumo principo, kaip nustatyta Taisyklių 8 punkte. 

205. Teisės aktų, reglamentuojančių pelno nesiekiančių juridinių asmenų likvidavimą, nustatyta tvarka, pa-
skyrus likvidatorių, likvidatorius sudaro pelno nesiekiančio juridinio asmens likvidavimo laikotarpio pradžios fi-
nansinės būklės ataskaitą. Likvidatorius, baigęs vykdyti likviduojamo pelno nesiekiančio juridinio asmens prie-
voles, atsiskaitęs su kreditoriais ir perdavęs teisės aktų nustatyta tvarka turtą, surašo pelno nesiekiančio juridinio 
asmens likvidavimo aktą.

206. Jeigu priimtas sprendimas pelno nesiekiantį juridinį asmenį likviduoti ar reorganizuoti, pelno nesiekiantis 
juridinis asmuo turi sudaryti finansines ataskaitas pagal sprendimo priėmimo dienos duomenis ir pagal pelno 
nesiekiančio juridinio asmens reorganizavimo pabaigos dienos duomenis.



Sporto federacijų ir klubų mokesčiai ir apskaita 2022 m. Dažniausiai daromos klaidos ir jų koregavimas

71
Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 
pateikimo taisyklių
1 priedas

PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ

PAVYZDINIS SĄSKAITŲ PLANAS

1 KLASĖ
ILGALAIKIS TURTAS

11 Nematerialusis turtas
111 Patentai, licencijos

1110 Įsigijimo savikaina
1113 Amortizacija (–)

112 Programinė įranga
1120 Įsigijimo savikaina
1123 Amortizacija (–)

113 Kitas nematerialusis turtas
1130 Įsigijimo savikaina
1133 Amortizacija (–)

114 Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą

12 Materialusis turtas

120 Žemė 
1200 Įsigijimo savikaina

121 Pastatai ir statiniai
1210 Įsigijimo savikaina
1212 Ruošiami naudoti
1213 Nusidėvėjimas (–)
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122 Mašinos ir įrengimai
1220 Įsigijimo savikaina
1222 Ruošiami naudoti
1223 Nusidėvėjimas (–)

123 Transporto priemonės
1230 Įsigijimo savikaina
1232 Ruošiami naudoti
1233 Nusidėvėjimas (–)

124 Baldai ir biuro įranga
1240 Įsigijimo savikaina
1242 Ruošiami naudoti

1243 Nusidėvėjimas (–)

125 Kompiuterių įranga
1250 Įsigijimo savikaina
1252 Ruošiama naudoti
1253 Nusidėvėjimas (–)

126 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
1260 Įsigijimo savikaina
1262 Ruošiami naudoti
1263 Nusidėvėjimas (–)

127 Sumokėti avansai ir nebaigti statyti objektai
1270 Sumokėti avansai už statybos darbus 
1271 Nebaigti statyti objektai
1272  Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą

128 Kitas ilgalaikis turtas
1280 Įsigijimo savikaina
1283 Nusidėvėjimas (–)

13 Finansinis turtas

130 Po vienų metų gautinos sumos
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1301 Po vienų metų gautinos sumos

131 Kitas finansinis turtas
1311 Investicijos į kitus ūkio subjektus 
1312 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 
1313 Kitas ilgalaikis finansinis turtas

2 KLASĖ
TRUMPALAIKIS TURTAS

20 Atsargos, sumokėti avansai ir nebaigtos vykdyti sutartys

201 Atsargos
2011 Žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai
2012 Nebaigta gaminti produkcija
2013 Pagaminta produkcija
2014 Prekės, skirtos parduoti
2015 Neatlygintinai gautos atsargos
2016 Ūkinis inventorius

202 Sumokėti avansai
2021 Sumokėti avansai prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų teikėjams
2022 Ateinančių laikotarpių sąnaudos

21 Per vienus metus gautinos sumos

210 Pirkėjų įsiskolinimas
2101 Pirkėjų įsiskolinimas

211 Kitos gautinos sumos
2111 Gautinos finansavimo sumos
2112 Gautini nario mokesčiai
2113 Gautini bendrijų tiksliniai įnašai
2114 Kitos gautinos finansavimo sumos
2115 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
2116 Kitos gautinos sumos
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22 Kitas trumpalaikis turtas

220 Trumpalaikės investicijos
2201 Nuosavybės vertybiniai popieriai 
2202 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 
2203 Kitos trumpalaikės investicijos 

221 Terminuotieji indėliai

222 Kitas trumpalaikis turtas

23 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

230 Pinigų ekvivalentai

231 Pinigai bankų sąskaitose

232 Pinigai kasoje

233 Įšaldytos lėšos

3 KLASĖ
NUOSAVAS KAPITALAS IR FINANSAVIMO SUMOS

30 Dalininkų kapitalas

31 Rezervai 

32 Neliečiamasis kapitalas

320 Neliečiamasis kapitalas
3201 Juridinių asmenų parama 
3202 Fizinių asmenų parama 
3203 Subjekto pajamų dalis

321 Neliečiamojo kapitalo rezultatas
3211 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
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3212  Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

33 Veiklos rezultatai
331 Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
332 Ankstesnių metų veiklos rezultatas 

34 Finansavimo sumos

341 Tikslinio finansavimo sumos
3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 
3412 Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų 
3413 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

342 Parama
3421 Juridinių asmenų parama
34211 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų parama
34212 Užsienio juridinių asmenų parama
3422 Fizinių asmenų parama
34221 Lietuvos Respublikos fizinių asmenų parama
34222 Užsienio fizinių asmenų parama
3423 Paramai skirta gyventojų pajamų mokesčio dalis
3424 Anonimiškai gauta parama

343 Nario mokesčiai

344 Bendrijų narių įmokos
3441 Kaupiamosios lėšos
3442 Kitos tikslinės įmokos

345 Kitos finansavimo sumos

350 Veiklos rezultatų (pajamų ir sąnaudų) suvestinė 
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4 KLASĖ
ĮSIPAREIGOJIMAI

40 Ilgalaikiai įsipareigojimai

400 Finansinės skolos
4001 Finansinės nuomos (lizingo) ir panašūs įsipareigojimai
4002 Įsipareigojimai kredito įstaigoms
4003 Kitos finansinės skolos

401 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

41 Trumpalaikiai įsipareigojimai

410 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
4101 Finansinės nuomos (lizingo) ir panašūs įsipareigojimai
4102 Įsipareigojimai kredito įstaigoms
4103 Kitos finansinės skolos

411 Finansinės skolos
4111 Įsipareigojimai kredito įstaigoms
4112 Kitos skolos

412 Skolos prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų teikėjams

413 Gauti avansai iš pirkėjų

414 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4141 Mokėtinas darbo užmokestis
4142 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
4143 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
4144 Mokėtinos Garantinio fondo įmokos
4145 Sukauptos atostoginių sumos

415 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
4151 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
4152 Kitos mokėtinos sumos
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5 KLASĖ
PAJAMOS

50 Pajamos iš ūkinės veiklos 

501 Pajamos už suteiktas paslaugas
502 Pajamos už parduotas prekes
503 Nuolaidos, grąžintos sumos (–)

51 Finansavimo pajamos

52 Kitos pajamos

521 Materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo pelnas 
522 Turto nuomos pajamos
523 Vertybinių popierių vertės padidėjimo sumos ir perleidimo pelnas
524 Palūkanų pajamos
525 Baudų ir delspinigių pajamos
526 Pajamos dėl valiutų santykio pokyčio 

6 KLASĖ
SĄNAUDOS

60 Suteiktų paslaugų ir parduotų prekių savikaina ir kitos pardavimo sąnaudos

601 Suteiktų paslaugų savikaina
602 Parduotų prekių savikaina
603 Pardavimo sąnaudos

6031 Komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos
6032 Pardavimo paslaugų sąnaudos
6033 Skelbimų ir reklamos sąnaudos
6034 Kitos pardavimo sąnaudos

61 Veiklos sąnaudos

611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos
6111 Darbuotojų išlaikymo sąnaudos
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6112 Socialinio draudimo sąnaudos
6113 Garantinio fondo įmokos 
6114 Komandiruočių sąnaudos
6115 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos
6116 Nuomos sąnaudos
6117 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
6118 Draudimo sąnaudos
6119 Transporto sąnaudos
61110 Ryšių ir komunalinių paslaugų sąnaudos
61111 Sunaudotų atsargų ir turto nurašymo sąnaudos
61112 Kitų paslaugų sąnaudos
61113 Kitos veiklos sąnaudos 

612  Suteikta parama ir labdara
6121 Pinigais suteikta labdara ir parama 
61211 Labdara ir parama fiziniams asmenims 
61212 Labdara ir parama juridiniams asmenims 
612121 Labdara ir parama Lietuvos juridiniams asmenims
612122 Labdara ir parama užsienio šalių juridiniams asmenims
6122 Nepiniginiu turtu suteikta labdara ir parama 
61221 Labdara ir parama fiziniams asmenims 
61222 Labdara ir parama juridiniams asmenims
612221 Labdara ir parama Lietuvos juridiniams asmenims
612222 Labdara ir parama užsienio šalių juridiniams asmenims
6123 Paslaugomis suteikta labdara ir parama 
61231 Labdara ir parama fiziniams asmenims 
61232 Labdara ir parama juridiniams asmenims
612321 Labdara ir parama Lietuvos juridiniams asmenims
612322 Labdara ir parama užsienio šalių juridiniams asmenims

62 Kitos sąnaudos

621 Materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo nuostoliai
623 Vertybinių popierių vertės sumažėjimo suma ir perleidimo nuostoliai 
624 Palūkanų sąnaudos
625 Baudų ir delspinigių sąnaudos
626 Sąnaudos dėl valiutų santykio pokyčio 
627 Kitos sąnaudos

63 Pelno mokestis
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir pateikimo taisyklių
2 priedas

(Finansinės būklės ataskaitos forma)
(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
_____________________________________________________________________________________

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20___M. _____________D. DUOMENIS

______________________________ Nr. _____
(sudarymo data)

(eurais)
TURTAS Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

A. ILGALAIKIS TURTAS
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
II. MATERIALUSIS TURTAS
III. FINANSINIS TURTAS
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS
B. TRUMPALAIKIS TURTAS
I. ATSARGOS
II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTAS, IŠ VISO
C. NUOSAVAS KAPITALAS
I. DALININKŲ KAPITALAS
II. REZERVAI 
III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS 
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
D. FINANSAVIMO SUMOS
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

______________________
(subjekto įstatuose nurodyto 
valdymo organo nario pareigų 
pavadinimas)

______________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir pateikimo taisyklių
3 priedas

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)
(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
_____________________________________________________________________________________

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20___M. _____________D. DUOMENIS

______________________ Nr. _____
(sudarymo data)

(eurais)
Eil. Nr. Straipsniai Pastabų Nr. Ataskaitinis lai-

kotarpis
Praėjęs ataskaiti-

nis laikotarpis
I. PAJAMOS
1. PARDAVIMO PAJAMOS
2. FINANSAVIMO PAJAMOS
3. KITOS PAJAMOS
II. SĄNAUDOS
1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR 

KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS
2. VEIKLOS SĄNAUDOS
3. KITOS SĄNAUDOS
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

______________________
(subjekto įstatuose nurodyto 
valdymo organo nario parei-
gų pavadinimas)

______________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
4 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

(eurais)

Eilės 
Nr.

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas
Pavadinimas Kodas, 

buveinė 
(adre-

sas)

Pinigais Turtu, 
išskyrus 
pinigus

Paslau-
gomis

Turto 
panau-

da

Savanorių 
darbu**

Eur Valan-
dos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lietuvos Respublikos juridi-

niai asmenys
1.1. ......
1.2. ......
2. Užsienio valstybių juridiniai 

asmenys
2.1. ......
2.2. ......
3. Fiziniai asmenys* ir anonimai X
4. Gyventojai, skyrę gyventojų 

pajamų mokesčio dalį
X X X X X

5. Iš viso X

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nuro-

dant pastaboje.
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių 
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
5 priedas

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, 
per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės 
Nr.

Paramos dalykas Likutis 
ataskai-
tinio lai-
kotarpio 

pradžioje

Gauta per 
ataskaiti-
nį laiko-

tarpį

Pergrupa-
vimas*

Panaudota per atas-
kaitinį laikotarpį Likutis 

ataskai-
tinio lai-
kotarpio 

pabaigoje

Iš viso
Iš jų 

saviems 
tikslams

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pinigai 
2. Turtas, išskyrus pinigus
3. Parama, panaudota 

neliečiamajam kapitalui 
formuoti 

X X X X X

4. Iš viso

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas 
kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių 
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
6 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA 

(eurais)
Eilės 
Nr.

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas Suteiktos labdaros, paramos dalykas
Pavadinimas Kodas, 

buveinė 
(adresas)

Pinigais Turtu, išsky-
rus pinigus

Paslaugo-
mis**

Turto pa-
nauda***

1 2 3 4 5 6 7
1. Juridiniai asmenys
1.1.
1.2.
2. Fiziniai asmenys* X
3. Iš viso X

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.
*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelg-

damas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar nuomos).
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir ataskaitų sudarymo ir pateikimo 
taisyklių
7 priedas

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)
Eilės 
Nr.

Tikslinio finansavimo sumų 
šaltinis

Likutis 
ataskaiti-

nio lai-
kotarpio 

pradžioje

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Panau-
dota per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Gautinų 
sumų pasi-

keitimas

Likutis 
ataskaiti-

nio lai-
kotarpio 

pabaigoje
1 2 3 4 5 6 7

1. Valstybės biudžetas
2. Savivaldybių biudžetai
3. Kiti šaltiniai 
4. Iš viso
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BCPlius – paprastas  
finansų valdymas www.balco.lt

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443

PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS ATASKAITOS ARBA METINIO PRANEŠIMO 
RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos apraše (to-
liau – Aprašas) reglamentuojama šių pelno nesiekiančių juridinių asmenų – viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir 
paramos fondų (toliau – pelno nesiekiantys juridiniai asmenys) – veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo ren-
gimo tvarka.

2. Viešųjų įstaigų ir asociacijų rengiama veiklos ataskaita arba labdaros ir paramos fondų rengiamas metinis 
pranešimas turi būti tokios apimties, kiek būtina pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos tikslams, veiklos re-
zultatams, finansinei būklei, kiek nenurodyta finansinėse ataskaitose, apibūdinti.

3. Informacija veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime gali būti pateikta tekstu, lentelėmis, diagramomis, 
schemomis, piešiniais ir kitokiomis vaizdinėmis priemonėmis.

4. Veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime turi būti:
4.1. nurodoma pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant šio asmens 

veiklos tikslų, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
4.2. pateikiama informacija apie asociacijos narių, labdaros ir paramos fondo dalininkų skaičių finansinių metų 

pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, viešosios įstaigos dalininkų skaičių ir kiekvieno jų įnašų vertę 
finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

5. Veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime gali būti pateikta ir kita pelno nesiekiančio juridinio asmens 
valdymo organo arba visuotinio dalininkų (narių) susirinkimo sprendimu teikiama informacija apie:

5.1. rizikas, su kuriomis susiduria pelno nesiekiantis juridinis asmuo, siekdamas savo veiklos tikslų ir uždavinių, 
ir priemones, kurių jis imasi toms rizikoms valdyti;

5.2. dalyvavimą projektuose, programose, renginių organizavimą (jei tai nenurodyta pateikiant informaciją 
pagal Aprašo 4 punktą ir 5.1 papunktį);

5.3. viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų dalininkų turimus balsus dalininkų susirinkime;
5.4. asociacijos narių, labdaros ir paramos fondų dalininkų įnašų vertes finansinių metų pabaigoje ir (arba) pra-

ėjusių finansinių metų pabaigoje;
5.5. bendradarbiavimą su kitomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis, veikiančiomis Lietuvos Respublikoje 

ir užsienio šalyse;
5.6. aplinką ir sąlygas, turinčias įtakos pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklai, jo veiklos poveikį (aplinkai, 

bendruomenei, tam tikrai visuomenės grupei ir pan.);
5.7. pelno nesiekiančio juridinio asmens darbuotojus.
6. Labdaros ir paramos fondo, kuris valdo neliečiamąjį kapitalą, metiniame pranešime taip pat turi būti patei-

kiama su jo neliečiamojo kapitalo valdymu susijusi paskutinių finansinių metų informacija apie:
6.1. neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų gavimo šaltinius;
6.2. iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautas pajamas ir jų panaudojimą;
6.3. neliečiamojo kapitalo investavimą pagal turto rūšis, rizikos klases, investavimo laikotarpius;
6.4. neliečiamojo kapitalo investavimo strategijos pokytį;
6.5. sumažėjusio neliečiamojo kapitalo atkūrimo būdus;
6.6. išlaidas, susijusias su neliečiamojo kapitalo administravimu.
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443

SUPAPRASTINTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS 
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama pelno nesiekiančių 
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (toliau – pelno nesiekiantys juridiniai asmenys), pasirinkusių supa-
prastintą buhalterinę apskaitą (toliau – apskaita), metinės ataskaitos parengimo tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės aps-
kaitos įstatyme, Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 
pateikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

3. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą ir rengdami metinę ataskaitą, vadovaujasi Pelno 
nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėse nu-
statytais bendraisiais apskaitos principais.

4. Jeigu Apraše nereglamentuotos nuostatos, būtinos pelno nesiekiančio juridinio asmens ūkinėms operaci-
joms ir ūkiniams įvykiams (toliau kartu – ūkinės operacijos) užregistruoti, ir metinė ataskaita teisingai neparodo 
šio asmens finansinės būklės, veiklos rezultatų, pelno nesiekiantis juridinis asmuo gali pasirinkti taikyti atitinkamas 
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 
nuostatas.

II SKYRIUS
ŪKINIŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS, APSKAITOS REGISTRAI

5. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo ūkinių operacijų duomenis registruoja apskaitos registruose darydamas 
paprastąjį įrašą. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato pelno nesiekiantis juridinis asmuo pagal savo 
poreikius.

6. Rekomenduojami dažniausiai vykstančių ūkinių operacijų apskaitos registrai:
6.1. Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registras (1 priedas);
6.2. Finansavimo sumų apskaitos registras (2 priedas);
6.3. Įsipareigojimų apskaitos registras (3 priedas);
6.4. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registras (4 priedas).
7. Atsižvelgiant į pelno nesiekiančio juridinio asmens poreikius ir atliekamas ūkines operacijas gali būti suda-

romi ir kiti apskaitos registrai (nematerialiojo turto, finansinio turto, atsargų, išankstinių apmokėjimų, gautinų 
sumų ir pan.).
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PIRMASIS SKIRSNIS
PINIGŲ MOKĖJIMO SĄSKAITOJE APSKAITOS REGISTRAS

8. Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre registruojami į mokėjimo paslaugų teikėjo atidarytą mokėjimo 
sąskaitą gauti ir iš jos išmokėti pinigai. Gali būti sudaromas atskiras kiekvienos mokėjimo sąskaitos, kiekvienos 
valiutos (eurų arba užsienio valiutos) apskaitos registras. Valiutinė operacija registruojama apskaitoje eurais pagal 
ūkinės operacijos atlikimo dienos valiutos santykį. Rengiant metinę ataskaitą, valiutiniai straipsniai įvertinami eu-
rais pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos santykį. Apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos 
santykis nustatomas vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.

9. Pildant Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registrą nurodoma:
9.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numeris;
9.2. 2 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pradžioje mokėjimo sąskaitoje turimų pinigų likutis;
9.3. 3 skiltyje – pinigų gavimo arba išmokėjimo data, ūkinę operaciją pagrindžiančio apskaitos dokumento 

numeris;
9.4. 4 skiltyje – iš ko gauti arba kam išmokėti pinigai;
9.5. 5 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį gautų pinigų suma. Ši skiltis gali būti skaidoma į detalesnes skiltis pagal 

pinigų priėmimo tikslą;
9.6. 6 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų pinigų suma. Ši skiltis gali būti skaidoma į detalesnes skiltis 

pagal pinigų išmokėjimo tikslą;
9.7. 7 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojamas pinigų likutis: prie pinigų likučio ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (2 skiltis) pridedama per ataskaitinį laikotarpį gautų pinigų suma (5 skiltis) ir atimama per 
ataskaitinį laikotarpį išmokėtų pinigų suma (6 skiltis).

10. Į kasą priimti ir iš jos išmokėti pinigai pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organiza-
vimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, turi būti registruojami kasos knygoje. Esant poreikiui kartu 
su kasos knyga gali būti sudaromas Pinigų kasoje apskaitos registras, kuris pildomas taip pat kaip Pinigų mokėjimo 
sąskaitoje apskaitos registras.

ANTRASIS SKIRSNIS
FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS REGISTRAS

11. Finansavimo sumų apskaitos registre registruojamos gautos ir panaudotos finansavimo sumos.
12. Finansavimo sumų apskaitos registro atskirose eilutėse įrašomos ataskaitinio laikotarpio pradžioje turimos 

gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos. Atskiri Finansavimo sumų apskaitos registrai gali būti sudaromi pagal 
kiekvieną finansavimo sumų davėją, pagal finansavimo sumų gavimo šaltinį. Pelno nesiekiančio juridinio asmens 
finansavimo sumų gavimo šaltiniai gali būti:
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12.1. tikslinis finansavimas. Tiksliniam finansavimui priskiriamos iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, Eu-
ropos Sąjungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų gautos lėšos, skirtos projektams (programoms) įgyvendinti 
arba kitiems tikslams;

12.2. juridinių ir fizinių asmenų parama. Paramai priskiriami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 
įstatymą juridinių ir fizinių asmenų perduoti pinigai ar kitas turtas. Ne pinigais gauta parama įvertinama pagal Ne-
atlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
finansų ministro įsakymu;

12.3. nario mokesčiai;
12.4. kitas finansavimas.
13. Neatlygintinai gautos paslaugos, turto panauda ir savanorių darbas nelaikomi veikla, susijusia su finansa-

vimo sumų gavimu ar panaudojimu. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas paslaugas, 
turto panaudą ir savanorių darbą, įvertinus pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įverti-
nimo tvarkos aprašo nuostatas, pateikiama metinėje ataskaitoje.

14. Pildant Finansavimo sumų apskaitos registrą nurodoma:
14.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numeris;
14.2. 2 skiltyje – finansavimo sumų davėjas;
14.3. 3 skiltyje – finansavimo sumų gavimo arba panaudojimo data, ūkinę operaciją pagrindžiančio apskaitos 

dokumento numeris;
14.4. 4 skiltyje – nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje;
14.5. 5 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos;
14.6. 6 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos:
14.6.1. finansavimo sumos pripažįstamos panaudotomis, kai padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti 

skirtos finansavimo sumos;
14.6.2. finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus ilgalaikį 

turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto (toliau – 
turtas) nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai nudėvėto (amortizuoto), 
bet netinkamo naudoti turto likutine verte;

15. 7 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojamas nepanaudotų finansavimo sumų likutis: prie 
nepanaudotų finansavimo sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje (4 skiltis) pridedamos per ataskaitinį lai-
kotarpį gautos finansavimo sumos (5 skiltis) ir iš jų atimamos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo 
sumos (6 skiltis).
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TREČIASIS SKIRSNIS
ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS REGISTRAS

16. Įsipareigojimų apskaitos registre registruojami įsipareigojimai, nurodomas jų įvykdymas. Įsipareigojimai 
apima pelno nesiekiančio juridinio asmens skolas prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų teikėjams, kredito įstai-
goms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

17. Įsipareigojimų apskaitos registro atskirose eilutėse įrašomi ataskaitinio laikotarpio pradžioje turimi įsiparei-
gojimai kiekvienam kreditoriui – juridiniam arba fiziniam asmeniui. Pagal kiekvieną kreditorių gali būti sudaromi 
atskiri Įsipareigojimų apskaitos registrai.

18. Pildant Įsipareigojimų apskaitos registrą nurodoma:
18.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numeris;
18.2. 2 skiltyje – kreditorius;
18.3. 3 skiltyje – įsipareigojimo prisiėmimo arba įvykdymo data, ūkinę operaciją pagrindžiančio apskaitos doku-

mento numeris;
18.4. 4 skiltyje – įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje;
18.5. 5 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį prisiimti įsipareigojimai. Ši skiltis gali būti skaidoma į detalesnes skiltis 

pagal įsipareigojimų prisiėmimo tikslą;
18.6. 6 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti įsipareigojimai (kreditoriams sumokėta suma);
18.7. 7 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojamas įsipareigojimų likutis: prie įsipareigojimų 

likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje (4 skiltis) pridedami per ataskaitinį laikotarpį prisiimti įsipareigojimai 
(5 skiltis) ir iš jų atimami per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti įsipareigojimai (6 skiltis).

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS REGISTRAS

19. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registre registruojamos turto įsigijimo, nusidėvėjimo, perleidimo arba 
nurašymo sumos. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registre neregistruojamas pagal nuomos sutartį išsinuo-
motas ar pagal panaudos sutartį gautas turtas. Toks turtas kontrolės tikslais įtraukiamas į atskirą sąrašą ir jo nusi-
dėvėjimas neskaičiuojamas.

20. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registro atskirose eilutėse įrašomi ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
turimi turto vienetai. Pagal kiekvieną turto vienetą gali būti sudaromi atskiri apskaitos registrai.

21. Pildant Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registrą nurodoma:
21.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numeris;
21.2. 2 skiltyje – turtui suteiktas inventoriaus numeris;
21.3. 3 skiltyje – turto vieneto pavadinimas;
21.4. 4 skiltyje – turto įsigijimo ar pasigaminimo data, ūkinę operaciją pagrindžiančio apskaitos dokumento 

numeris;
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21.5. 5 skiltyje – turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir per ataskaitinį 
laikotarpį įsigyto turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

21.6. 6 skiltyje – turto likvidacinė vertė;
21.7. 7 skiltyje – turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje;
21.8. 8 skiltyje – naudingo tarnavimo laikas;
21.9. 9 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma. Taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą turto nusidėvėjimo suma apskaičiuojama iš turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos atėmus 
likvidacinę vertę ir gautą sumą dalijant iš naudingo tarnavimo laiko (numatomų naudoti metų skaičiaus). Nusidė-
vėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo 
kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba perleidimo ir tuo atveju, kai turtas tampa visiškai nudėvėtas;

21.10. 10 skiltyje – turto nurašymo arba perleidimo data, jei turtas ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas arba 
perleistas, taip pat ūkinę operaciją pagrindžiančio apskaitos dokumento numeris. Nurašius netinkamą (negalimą) 
naudoti turtą, likusi nenudėvėta suma (iš nurašyto turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos (5 skiltis) atimama 
šio turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7 skiltis) ir per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota šio 
turto nusidėvėjimo suma (9 skiltis)) pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto nurašymo. Perleidus 
turtą, metinėje ataskaitoje rodomas šio turto perleidimo rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš gautos arba gautinos 
sumos už parduotą turtą atimant to turto likusią nenudėvėtą sumą (perleisto turto įsigijimo ar pasigaminimo sa-
vikainos (5 skiltis) ir šio turto nusidėvėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7 skiltis) bei per ataskaitinį 
laikotarpį apskaičiuoto šio turto nusidėvėjimo sumos (9 skiltis) skirtumas);

21.11. 11 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojama turimo turto (neįskaitant nurašyto arba 
perleisto turto) likutinė vertė: iš ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto įsigijimo 
ar pasigaminimo savikainos (5 skiltis) atimama nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7 skiltis) ir per 
ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma (9 skiltis).

22. Turint nematerialiojo turto sudaromas Nematerialiojo turto apskaitos registras, kuris pildomas taip pat kaip 
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registras.

III SKYRIUS
METINĖ ATASKAITA

23. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinio 
pranešimo gali rengti metinę ataskaitą (5 priedas).

24. Iki metinės ataskaitos sudarymo apskaitos registruose turi būti užregistruotos visos pelno nesiekiančio juri-
dinio asmens ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos.

25. Straipsnyje „Turtas“ rodomas pelno nesiekiančio juridinio asmens nematerialusis, materialusis, finansinis ir 
kitas turtas ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

26. Straipsnyje „Pinigai“ rodomi kasoje ir mokėjimo paslaugų teikėjų atidarytose mokėjimo sąskaitose esantys 
pinigai skirtinga valiuta (kasos knygoje, Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre nurodyto pinigų likučio 
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ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma). Pinigai užsienio valiuta įvertinami eurais pagal valiutos santykį, buvusį 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

27. Straipsnyje „Kitas turtas“ rodomas turtas, kuris neparodytas straipsnyje „Pinigai“ (Ilgalaikio materialiojo 
turto apskaitos registre nurodytos turimo turto likutinės vertės, kituose pelno nesiekiančio juridinio asmens ren-
giamuose apskaitos registruose nurodytų nematerialiojo turto, finansinio turto, atsargų, išankstinių apmokėjimų, 
kito trumpalaikio turto likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma).

28. Straipsnyje „Nuosavas kapitalas“ rodomas dalininkų kapitalas, ataskaitinių ir ankstesnių metų sukaupta 
veiklos rezultatų – perviršio (pelno) ar deficito (nuostolių) – suma ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje.

29. Straipsnyje „Dalininkų kapitalas“ rodoma bendra visų dalyvių įnašų į dalininkų kapitalą suma. Dalininkų ka-
pitalą formuoja tų teisinių formų pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės 
aktuose tai numatyta.

30. Straipsnyje „Sukaupta veiklos rezultatų suma“ rodomas veiklos rezultatas – ataskaitinių metų ir ankstesnių 
metų veiklos rezultatas – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), t. y. metinės ataskaitos ataskaitinio laiko-
tarpio stulpelio VII eilutėje ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio stulpelio II.2 eilutėje nurodytų duomenų suma.

31. Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodoma likusi nepanaudota finansavimo sumų dalis (Finansavimo sumų 
apskaitos registre nurodytas finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).

32. Straipsnyje „Įsipareigojimai“ rodoma visa pelno nesiekiančio juridinio asmens įsipareigojimų suma (Įsiparei-
gojimų apskaitos registre nurodytas įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).

33. Straipsnyje „Pajamos“ rodomos finansavimo pajamos, kitos pajamos.
34. Pelno nesiekiančio juridinio asmens per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos (Finansavimo 

sumų apskaitos registre nurodytos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos) pripažįstamos finan-
savimo pajamomis, kurios rodomos straipsnyje „Finansavimo pajamos“.

35. Straipsnyje „Kitos pajamos“ rodomas pardavus ilgalaikį turtą, naudotą ūkinį inventorių, vertybinius popie-
rius gautas pelnas, dividendai, per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos palūkanos, valiutų santykio pokyčio teigiama 
įtaka, baudų ir delspinigių pajamos, kitos pajamos (duomenys imami iš atitinkamų apskaitos registrų, pvz., atitin-
kamos sumos iš Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre, kasos knygoje nurodytos per ataskaitinį laikotarpį 
gautų pinigų sumos, pagal Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registro duomenis apskaičiuotas turto perlei-
dimo pelnas ir pan.).

36. Straipsnyje „Sąnaudos“ rodomos veiklos sąnaudos, kitos sąnaudos.
37. Straipsnyje „Veiklos sąnaudos“ rodomos visos su pelno nesiekiančio juridinio asmens veikla susijusios są-

naudos, kurios nepriskirtos prie kitų sąnaudų. Veiklos sąnaudų pavyzdžiai: turto nusidėvėjimo (nematerialiojo 
turto amortizacijos), komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudos (duomenys imami iš atitinkamų apskaitos registrų, 
pvz., atitinkamos sumos iš Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre, kasos knygoje nurodytos per ataskaitinį 
laikotarpį išmokėtų pinigų sumos, Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registre nurodyta per ataskaitinį laikotarpį 
apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma, per ataskaitinį laikotarpį neapmokėtos patirtos sąnaudos iš Įsipareigojimų 
apskaitos registre nurodytų per ataskaitinį laikotarpį prisiimtų įsipareigojimų ir pan.).
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38. Straipsnyje „Kitos sąnaudos“ rodomi ilgalaikio turto, vertybinių popierių perleidimo nuostoliai, ataskai-
tiniam laikotarpiui tenkančios palūkanų sąnaudos, užsienio valiutos santykio pokyčio neigiama įtaka, baudų ir 
delspinigių sąnaudos ir kitos sąnaudos (duomenys imami iš atitinkamų apskaitos registrų, pvz., atitinkamos sumos 
iš Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre, kasos knygoje nurodytos per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų pi-
nigų sumos, pagal Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registro duomenis apskaičiuoti turto perleidimo nuosto-
liai ir pan.).

39. Straipsnyje „Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą“ rodomas perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), 
kuris apskaičiuojamas iš visų per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų atėmus visas per ataskaitinį laikotarpį pa-
tirtas sąnaudas.

40. Straipsnyje „Pelno mokestis“ rodomos pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal mokesčius regla-
mentuojančių teisės aktų reikalavimus.

41. Straipsnyje „Grynasis veiklos rezultatas“ rodomas perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), kuris apskai-
čiuojamas iš veiklos rezultato prieš apmokestinimą sumos atėmus pelno mokesčio sumą. Jeigu pelno nesiekiantis 
juridinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka nemoka pelno mokesčio, straipsnis „Pelno mokestis“ veiklos rezultatų 
ataskaitoje nepildomas. Tokiu atveju veiklos rezultato prieš apmokestinimą suma bus lygi grynojo veiklos rezul-
tato sumai.

42. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį gavo paramą, pateikia informaciją apie 
gautą finansinę ir nefinansinę paramą ir jos panaudojimą metinės ataskaitos formos nurodytose eilutėse (Finan-
savimo sumų apskaitos registre nurodytos per ataskaitinį laikotarpį gautos ir (arba) panaudotos atitinkamos finan-
savimo (paramos) sumos). Jei paramos teikėjo per ataskaitinį laikotarpį suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidu-
tinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų pelno nesiekiančio juridinio asmens per 
ataskaitinius finansinius metus gautos paramos ir (arba) gautų finansavimo sumų iš viso, paramą suteikęs juridinis 
asmuo gali būti nenurodomas.

43. Metinės ataskaitos formoje nurodytose eilutėse pateikiama informacija apie paties pelno nesiekiančio juri-
dinio asmens suteiktą labdarą ir (arba) paramą. Pateikiant informaciją apie paramos gavėjus juridinius asmenis, turi 
būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą gavęs juridinis asmuo, jo gautos paramos dalykas ir jo vertė.

44. Metinėje ataskaitoje taip pat turi būti nurodyta:
44.1. pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų, taip 

pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
44.2. pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių (narių, dalininkų) skaičius ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
45. Metinėje ataskaitoje gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią nusprendžia pateikti pelno nesiekiančio 

juridinio asmens valdymo organas arba visuotinis dalyvių susirinkimas.
46. Metinė ataskaita turi būti pasirašyta pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose nurodyto valdymo or-

gano nario.
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Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
1 priedas

(Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registro formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PINIGŲ MOKĖJIMO SĄSKAITOJE APSKAITOS REGISTRAS

Eil. 
Nr.

Pinigų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 
(eurais)

Pinigų gavimo 
arba išmokėjimo 
data, dokumen-
to Nr.

Iš ko gauti arba 
kam išmokėti 
pinigai

Per ataskaitinį 
laikotarpį gautų 
pinigų suma 
(eurais)

Per ataskaiti-
nį laikotarpį 
išmokėtų pinigų 
suma (eurais)

Pinigų likutis 
ataskaitinio lai-
kotarpio pabai-
goje (eurais)

1 2 3 4 5 6 7 = (2 + 5 – 6)

Iš viso

Apskaitos registrą sudaręs
asmuo

_______________
(parašas)

_______________
(vardas, pavardė)



94

Sporto federacijų ir klubų mokesčiai ir apskaita 2022 m. Dažniausiai daromos klaidos ir jų koregavimas

Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
2 priedas

(Finansavimo sumų apskaitos registro formos pavyzdys)

____________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS REGISTRAS

Eil. Nr. Finansavimo 
sumų davėjas

Finansavimo 
sumų gavimo 
arba panau-
dojimo data, 
dokumento Nr.

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio pra-
džioje (eurais)

Per ataskaitinį 
laikotarpį gau-
tos finansavimo 
sumos (eurais)

Per ataskaiti-
nį laikotarpį 
panaudotos 
finansavimo 
sumos (eurais)

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio pa-
baigoje (eurais)

1 2 3 4 5 6 7 = (4 + 5 – 6)

Iš viso

Apskaitos registrą sudaręs
asmuo

_______________
(parašas)

_______________
(vardas, pavardė)
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Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
3 priedas

(Įsipareigojimų apskaitos registro formos pavyzdys)

____________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS REGISTRAS

Eil. 
Nr.

Kreditorius Įsipareigojimo 
prisiėmimo arba 
įvykdymo data, 
dokumento Nr.

Įsipareigojimų 
likutis ataskai-
tinio laikotar-
pio pradžioje 
(eurais)

Per ataskaitinį 
laikotarpį prisi-
imti įsipareigoji-
mai (eurais)

Per ataskaitinį 
laikotarpį įvyk-
dyti įsipareigoji-
mai (eurais)

Įsipareigojimų 
likutis ataskai-
tinio laikotar-
pio pabaigoje 
(eurais)

1 2 3 4 5 6 7 = (4 + 5 – 6)

Iš viso

Apskaitos registrą sudaręs
asmuo

_______________
(parašas)

_______________
(vardas, pavardė)
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Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
4 priedas

(Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registro formos pavyzdys)

____________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS REGISTRAS

Eil. 
Nr.

Invento-
riaus Nr.

Ilgalaikio 
mate-
rialiojo 
turto 
(toliau – 
turtas) 
vieneto 
pavadi-
nimas

Turto 
įsigijimo 
data, do-
kumento 
Nr.

Ataskai-
tinio lai-
kotarpio 
pradžio-
je ir per 
atas-
kaitinį 
laikotar-
pį įsigyto 
turto 
įsigijimo 
savikaina 
(eurais)

Turto 
likvidaci-
nė vertė 
(eurais)

Turto 
nusidė-
vėjimo 
suma 
atas-
kaitinio 
laikotar-
pio pra-
džioje 
(eurais)

Turto 
naudin-
go tar-
navimo 
laikas 
(metai)

Per atas-
kaitinį 
laikotar-
pį ap-
skaičiuo-
ta turto 
nusidė-
vėjimo 
suma 
(eurais)

Turto 
nurašy-
mo arba 
perleidi-
mo data, 
doku-
mento 
Nr.

Turto 
likutinė 
vertė atas-
kaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 
(5 – 7 – 9)*

Iš viso

* Neįskaitant nurašyto arba perleisto turto.

Apskaitos registrą sudaręs
asmuo

_______________
(parašas)

_______________
(vardas, pavardė)
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Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
5 priedas

(Metinės ataskaitos forma)

____________________________________________________________________________________
(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

____________________________________________________________________________________
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

____________________________________________________________________________________
(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)

METINĖ ATASKAITA

_____________________________ Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

____________________ 
(ataskaitinis laikotarpis) (eurais)

Eil. Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laiko-
tarpis

I. TURTAS
1. Pinigai
2. Kitas turtas

Turtas, iš viso
II. NUOSAVAS KAPITALAS
1. Dalininkų kapitalas
2. Sukaupta veiklos rezultatų suma
III. FINANSAVIMO SUMOS
IV. ĮSIPAREIGOJIMAI

Nuosavas kapitalas, finansavimo sumos ir 
įsipareigojimai, iš viso

V. PAJAMOS
1. Finansavimo pajamos
2. Kitos pajamos
VI. SĄNAUDOS
1. Veiklos sąnaudos
2. Kitos sąnaudos
VII. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
VIII. PELNO MOKESTIS
IX. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS
X. INFORMACIJA APIE GAUTĄ PARAMĄ, SUTEIKTĄ LABDARĄ, PARAMĄ
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Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinė ir nefinansinė parama
Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Pavadinimas Kodas, 
buveinė 
(adresas)

Pinigai Turtas, išsky-
rus pinigus

Paslaugos Turto pa-
nauda

Savanorių 
darbas*

Eur Val.
1. Lietuvos Respu-

blikos juridiniai 
asmenys

1.1.
1.2.
2. Užsienio vals-

tybių juridiniai 
asmenys

2.1.
2.2.
3. Fiziniai asmenys 

ir anonimai
X

4. Gyventojai, 
skyrę gyventojų 
pajamų mokes-
čio dalį

X X X X X

5. Iš viso X
Gautos paramos pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Paramos da-
lykas

Likutis ataskai-
tinio

laikotarpio 
pradžioje

Gauta per ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudota per ataskai-
tinį

laikotarpį

Likutis ataskai-
tinio laikotarpio 

pabaigoje
Iš viso Iš jų 

saviems 
tikslams

1. Pinigai
2. Turtas, išsky-

rus pinigus
3. Iš viso
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Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara, parama
Suteiktos labdaros, paramos 

gavėjas
Suteiktos labdaros, paramos dalykas

Pavadinimas Kodas, buvei-
nė (adresas)

Pinigai Turtas, išskyrus 
pinigus

Paslaugos Turto panauda

1. Juridiniai asme-
nys

1.1.
1.2.
2. Fiziniai asmenys X
3. Iš viso X
XI. VEIKLOS INFORMACIJA
1. Veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti 

darbai
2. Ateinančio ataskaitinio laikotarpio 

veiklos tikslai, uždaviniai ir 
planuojami atlikti darbai

3. Dalyvių (narių, dalininkų) skaičius
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

4. Kita informacija

* Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos.

____________________________
(subjekto įstatuose nurodyto valdymo 
organo nario pareigų pavadinimas)

_______________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavardė)
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443

NEATLYGINTINAI GAUTO TURTO IR PASLAUGŲ (NEPINIGINIŲ AUKŲ) ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) regla-
mentuojama, kokia tvarka įvertinamas neatlygintinai (kaip auka) gautas turtas arba paslauga.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės aps-
kaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų fi-
nansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme, Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finan-
sinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

II SKYRIUS
TURTO ĮVERTINIMAS

3. Turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame turto perdavimo dokumente (to-
liau – turto perdavimo dokumentas) nurodyta turto vertė ir su turto paruošimu naudoti susijusios išlaidos.

4. Kai nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto ar atsargų vertė turto perdavimo dokumente nenurodyta, 
vertę, kuri ir bus laikoma turto įsigijimo savikaina, nustato turtą gavęs subjektas, atsižvelgdamas į to turto tikrąją 
vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti atsižvelgiant į:

4.1. rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu, arba
4.2. turto arba verslo vertintojų nustatytą vertę, arba
4.3. valstybės įmonės Registrų centro skelbiamą vidutinę žemės, pastatų ir statinių rinkos vertę, arba
4.4. visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę.
5. Kai turto tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, nematerialiojo turto, ilgalaikio materialiojo turto ar 

atsargų įsigijimo savikaina yra laikoma su turto paruošimu naudoti susijusių išlaidų suma, o kai nepatiriama jokių 
išlaidų, įsigijimo savikaina yra laikoma lygia vienam eurui.

6. Neatlygintinai gauti vertybiniai popieriai, jei jų vertė nenurodyta, įvertinami tikrąja verte, kuri nustatoma 
pagal vertybinių popierių rinkos kainą. Vertybinių popierių, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, vertė nu-
statoma pagal skelbiamą tų vertybinių popierių rinkos kainą. Vertybiniai popieriai, kuriais neprekiaujama regu-
liuojamoje rinkoje ir kai nėra galimybės nustatyti jų tikrosios vertės, vertinami vieno euro verte.

7. Jei subjektas pagal panaudos ar panašias sutartis gauna neatlygintinai naudotis turtu, gauta turto panauda 
įvertinama taip:
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7.1. nekilnojamojo turto panaudos vertė nustatoma pagal tokio pat ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos 
rinkos kainą toje teritorijoje;

7.2. kito ilgalaikio materialiojo turto panaudos vertė gali būti nustatoma pagal tokio turto nuomos rinkos kainą, 
o jei analogiško arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – naudojant panaudos davėjo nurodytą metinę 
to turto nusidėvėjimo sumą;

7.3. ūkinio inventoriaus panaudos vertė gali būti nustatoma pagal tokio turto nuomos rinkos kainą, o jei analo-
giško arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, panaudos vertė laikoma lygia vienam eurui.

III SKYRIUS
PASLAUGOS ĮVERTINIMAS

8. Paslauga įvertinama dokumente, kuriuo patvirtinamas paslaugos suteikimas, nurodyta verte. Jei paslaugos 
vertė nenurodyta, paslauga įvertinama verte, kuri nustatoma pagal tokios paslaugos rinkos kainą. Paslaugos 
rinkos kaina gali būti nustatoma ir pagal visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą tokios paslaugos kainą.

9. Savanorių darbu gauta parama vertinama verte, kuri nustatoma pagal tokios kvalifikacijos specialistų valan-
dinį įkainį. Jei specialistų valandinio įkainio nustatyti nėra galimybės, savanorių darbas gali būti įvertintas valan-
domis, nenurodant vertės pinigine išraiška.
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VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro informacija

Asociacijų, viešųjų įstaigų bei labdaros ir paramos fondų metinių finansinių ataskaitų teikimas

Nuo finansinių metų, prasidedančių 2015 m. sausio 1 d., finansinių ataskaitų rinkinius privalo pateikti ir asocia-
cijos, viešosios įstaigos bei labdaros ir paramos fondai.

Asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų finansinė atskaitomybė sudaroma, vadovaujantis Lie-
tuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ri-
botos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo 
ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis (2014 m. rugpjūčio 28 d. 
Nr. 1K-265 redakcija).

  
Asociacijos Juridinių asmenų registrui pateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį, o kai auditas atliktas, audi-

tuotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada ir veiklos ataskaita.

Viešosios įstaigos, išskyrus priskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, Juridinių asmenų registrui pateikia me-
tinių finansinių ataskaitų rinkinį, o tais atvejais, kai auditas atliktas, audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu 
su auditoriaus išvada. Viešojo sektoriaus subjektams priskiriamos viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rin-
kinius teikia per Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą. 
 

Kiekvienais metais labdaros ir paramos fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o tais atvejais, kai auditas at-
liktas, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada ar fondo, valdančio neliečiamąjį ka-
pitalą, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada ir metinis pranešimas turi būti pateikti 
Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Fondas, valdantis neliečiamąjį kapitalą, pateikdamas metinį pranešimą, Juridinių 
asmenų registro tvarkytojui pateikia duomenis ir apie neliečiamojo kapitalo dydį ir sudėtį finansinių metų pabaigoje. 
 

Metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami per 30 dienų nuo finan-
sinės atskaitomybės patvirtinimo visuotiniame dalyvių susirinkime dienos.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv
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Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems 
interesams: 

• Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;

• Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;

• Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;

• Neapmokestinamosios pajamos;

• Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Apmokestinamojo pelno panaudojimas 
viešiesiems interesams tenkinti;

• Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;

• Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas ir klaidų taisymas.



104

Sporto federacijų ir klubų mokesčiai ir apskaita 2022 m. Dažniausiai daromos klaidos ir jų koregavimas

Pakeitimai, galiojantys 2022 metais 

Elektroninio dokumento nuorašas
   

 
 

      
 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 

 
 Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms Nr. 
   

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO 
 
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno 

mokesčio įstatymo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 383 ir 58 straipsnių pakeitimo 
įstatymą Nr. XIV-726 (TAR, 2021-12-15, Nr. 25844), kuriuo nustatė šiuos pakeitimus: 

1. Įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. ir yra taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mo-
kestinių laikotarpių pelno mokestį.  

PMĮ 383 straipsnio pakeitimas parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2021 m. ge-
gužės 13 d. nutarimą Nr. KT67-N6/2021 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, susijusių su mokesčių teisinio 
reguliavimo pakeitimais, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – KT nutarimas), kuriuo Lietuvos Res-
publikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo 
papildymo 383, 402, 562 straipsniais įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 17 d., be kita ko, nustačiusio papildomą 
kredito įstaigų pelno apmokestinimą, įsigaliojimo tvarka pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai, todėl nuo KT nutarimo įsigaliojimo 2022 m. liepos 1 d. papildomas kredito įstaigų pelno apmokestinimas 
nebebūtų taikomas. 

Šiuo PMĮ pakeitimu užtikrintas papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio taikymo tęstinumas po KT nutarimo 
įsigaliojimo 2022 m. liepos 1 d., t. y. nustatyta, kad analogiškos šiuo metu galiojančioms papildomo kredito įstaigų 
pelno apmokestinimo taisyklės būtų nepertraukiamai taikomos iki 2022 metų pabaigos. Kartu nustatyta, kad iki 
šiol terminuotai (2020-2022 m.) galiojęs papildomas kredito įstaigų pelno apmokestinimas nustatomas neribotam 
laikotarpiui t. y. taikomas ne tik apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų, bet ir vėlesnių mokestinių laikotarpių 
pelno mokestį. 
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2. Įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir yra taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių mo-
kestinių laikotarpių pelno mokestį 

2.1. PMĮ papildytas specialiąja mokestinės tvarkos neatitikimų priežasties panaikinimo taisykle. Specialioji tai-
syklė panaikina vieną iš mokestinių tvarkos neatitikimų susidarymo priežasčių – skirtingą apmokestinamojo vie-
neto (hibridinio subjekto) teisinį reglamentavimą ar traktavimą – ir tokiu būdu neleidžia atsirasti dėl šios priežas-
ties susidariusių mokestinės tvarkos neatitikimų sukeliamoms pasekmėms. 

Pagal PMĮ Lietuvos hibridiniu subjektu laikomas bet koks subjektas, išskyrus kolektyvinio investavimo subjektą, 
arba darinys, kuriame daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo 
pelno dalį, ar išimtinių teisių jas įsigyti tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba vienas užsienio valstybės rezidentas mo-
kesčių tikslais, kuris pagal užsienio valstybės teisės aktus laikomas atskiru vienetu, tačiau jo pajamos ir sąnaudos 
pagal šį įstatymą laikomos kito (kitų) asmens (asmenų) pajamomis ir sąnaudomis, arba keli asocijuoti asmenys, iš 
kurių bent vienas yra užsienio valstybės rezidentas mokesčių tikslais, kuris pagal užsienio valstybės teisės aktus 
laikomas atskiru vienetu, tačiau jo pajamos ir sąnaudos pagal šį įstatymą laikomos kito (kitų) asmens (asmenų) 
pajamomis ir sąnaudomis. 

Mokestinės tvarkos neatitikimų priežastis panaikinama Lietuvos hibridinį subjektą laikant Lietuvos apmokes-
tinamuoju vienetu. Siekiant išvengti dvigubo tų pačių pajamų apmokestinimo, tokio vieneto mokesčio bazei pri-
skiriama pajamų dalis, kuri nėra kitaip apmokestinama pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu pagal PMĮ arba 
bet kurios kitos valstybės, kurios rezidentas mokesčių tikslais yra Lietuvos hibridinio subjekto dalyvis, teisės aktus. 
Lietuvos hibridinio subjekto gautų pajamų apmokestinimo tvarką taiko jo dalyviai. 

Išsamesnis šios taisyklės taikymas bus paaiškintas Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžių apraše, patvirtin-
tame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-124 „Dėl Mokestinės tvarkos 
neatitikimų pavyzdžių aprašo patvirtinimo“. 

 
2.2. PMĮ 58 straipsnio pakeitimu nustatyta, kad įmonių, vykdančių stambius investicijų projektus, į stambaus in-

vesticijų projekto apimtį patenkančioms pajamoms iš atitinkamo intelektinės nuosavybės turto naudojimo pelno 
mokesčio lengvata stambiems projektams taikoma tik tuomet, jei šios pajamos atitinka PMĮ 5 str. 7–10 dalyse 
(išskyrus PMĮ 5 str. 7 dalies nuostatą dėl pelno mokesčio tarifo dydžio taikymo) ir 30 str. 1 ir 21 dalyse nustatytas 
sąlygas. 

Tai iš esmės reiškia, kad vykdant stambų projektą lengvatinis pelno mokesčio režimas atitinkamoms pajamoms 
iš intelektinės nuosavybės turto naudojimo gali būti taikomas tik tiems pelno mokesčio mokėtojams, kurie fak-
tiškai vykdo veiklą, susijusią su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, o vėliau gauna pajamas iš atitinkamo 
intelektinės nuosavybės turto naudojimo (komercializavimo). 

 
Departamento direktorė  Rasa Virvilienė 

 
Jolita Mazėtienė, tel. 85 2687 921, jolita.mazetiene@vmi.lt 
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VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA 
 PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 
 Apskričių valstybinėms mokesčių     2022-04-14 Nr. (18.10-31-1 Mr) R-1696 inspekcijoms   
 
 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FORMŲ IR TAISYKLIŲ PAKEITIMO 
 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės 

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu 
Nr.  VA-35 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2007  m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, 
PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos 
užpildymo taisyklės. 

Pažymime, kad minėtu įsakymu pakeičiamas deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų vaizdas 
bei užpildymo taisyklės, atsižvelgiant į 2020 m. birželio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įsta-
tymo Nr. IX-675 2 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3213 nuostatas dėl juridiniams asmenims, įgyven-
dinantiems stambų projektą pagal pasirašytą stambaus projekto sutartį (toliau – stambus projektas), teikiamų 
lengvatų. 

Mokesčių mokėtojai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, nuo 2022 metais prasidėjusio mokestinio laiko-
tarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimui ir deklaravimui privalo naudoti deklaracijų 
PLN204 (08 versija) formą ir PLN204A, PLN204N, PLN204U (7 versijos) atnaujintas formas. 

Papildomai pažymime, kad deklaracijų PLN204 (08 versija) ir PLN204A, PLN204N, PLN204U (7 versijos) formų 
pildymas mokesčių mokėtojams, neįgyvendinantiems stambaus projekto, nepasikeitė. 

Mokesčių mokėtojams, įgyvendinantiems stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų su-
tartį, gautų pajamų deklaravimui parengtas: 

–  naujas deklaracijos PLN204 priedas PLN204R „Stambus projektas (PMĮ 58 str. 162 arba 163 dalis)“ ir 
– PLN204 deklaracijoje naujas 18A laukelis „Vykdomo stambaus projekto veiklos gautų pajamų suma (įrašoma 

suma iš PLN204R priedo R6 laukelio)“. 
Tuo atveju, kai įgyvendinant stambų projektą gautos pajamos yra laikomos pajamomis, nuo kurių nemokamas 

pelno mokestis, ir jos atitinka PMĮ 58 str. 162 arba 163 dalies nuostatas, užpildomi PLN204R priedo R1-R28 laukeliai. 
Tuo atveju, kai įgyvendinant stambų projektą gautos pajamos neatitinka PMĮ 58 str. 162 arba 163 dalių nuostatų, 
todėl įtraukiamos į pelno mokesčio apmokestinimo bazę, užpildomi R1 – R6 laukeliai. 

 
 
Teisės departamento direktorė  Rasa Virvilienė
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VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
 

 Apskričių valstybinėms mokesčių  2022-02-25 Nr. (18.10-31-1Mr) R-942 inspekcijoms   
   
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 

VIRŠININKO 2003-09-03 ĮSAKYMO NR. V-248 „DĖL FINANSINĖJE APSKAITOJE 
NAUDOJAMO ATSARGŲ ĮKAINOJIMO IR APSKAITOS METODO TAIKYMO PELNO MOKESČIUI 

APSKAIČIUOTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 
 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2022 m. vasario 

23 d. priimtu įsakymu Nr. VA-181 nuo 2022 metų gegužės 1 d. netenka galios Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-248 „Dėl finansinėje 
apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių pa-
tvirtinimo“. 

Įsakymas pripažintas netekusiu galios, kadangi: 
Nuo 2022 metų gegužės 1 d. įsigalios priimtas Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimas2 (Buhalterinės aps-

kaitos įstatymas išdėstytas nauja redakcija) kartu su susijusių įstatymų pakeitimo paketu, tarp kurių yra Pelno 
mokesčio įstatymo pakeitimas3. 

Nuo 2022 metų gegužės 1 d. įsigaliojus Pelno mokesčio įstatymo pakeitimui, mokesčių apskaičiavimo tiks-
lais taikomas finansinėje apskaitoje naudojamas atsargų nurašymo metodas, nes panaikinama PMĮ 57 str. 4 dalis. 
Todėl, mokesčių mokėtojams nebereikės gauti leidimo iš mokesčių administratoriaus tuo atveju, kai, sudarant fi-
nansinių ataskaitų rinkinį ir apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atsargų apskaitymui naudojami skirtingi at-
sargų nurašymo metodai (pavyzdžiui FIFO → LIFO). 

 
Teisės departamento vyresnioji patarėja Alina Gaudutytė 

1 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022-02-23 įsakymas Nr. VA-18. „Dėl Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl finansinėje 
apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“ pripaži-
nimo netekusiu galios“.

2 2021m. lapkričio 23 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas Nr. XIV680 (toliau – Buhalte-
rinės apskaitos įstatymas).

3 2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 7, 11, 12, 31, 39-1 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymą 
Nr. XIV-686 (toliau – Pelno mokesčio įstatymas).
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Biudžetinė įstaiga, 
Vasario 16-osios g. 14, LT-01107 Vilnius 
 
 Tel. (8 5) 2668 200,  Duomenys kaupiami ir saugomi 
Faks. (8 5) 212 56 04,  Juridinių asmenų registre, El. p. vmi@vmi.lt,  Kodas 188659752 www.vmi.lt 
   
  
www.vmi.lt MIC

Leidinys „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“ 

Atnaujinimo data: 2019-09-30 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pagal kokius kriterijus juridiniai asmenys priskiriami pelno nesiekiančioms organizacijomis?
1.1.1. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 2 str. 5 dalį pelno nesiekiančios organi-

zacijos – vienetai, kurie atitinka tokius du kriterijus:
– jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose numatytų tikslų įgyvendi-

nimas, ir
– jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir (arba) veiklos 

dalyviams.
Pelno nesiekiančių organizacijų steigimą, veiklą ir likvidavimą reguliuojančiuose įstatymuose numatyta, kad 

pelno nesiekiantys vienetai be viešąjį interesą tenkinančios veiklos turi teisę vykdyti ir komercinę veiklą bei gauti 
tokios veiklos pajamas. Jeigu vienetas nevykdo viešąjį interesą tenkinančios veiklos (vykdo tik pelno siekiančią 
veiklą, pavyzdžiui, teikia tarpininkavimo arba kitas su viešojo intereso teikimu nesusijusias paslaugas, vykdo pre-
kybą) arba viešąjį interesą tenkinanti veikla sudaro nereikšmingą veiklos dalį, laikoma, kad vienetas neatitinka 
pelno nesiekiančio vieneto kriterijų.

2.2. Kokios pajamos priskiriamos pelno nesiekiančių organizacijų pajamoms (mokesčio bazei)?
Pagal PMĮ 4 straipsnio nuostatas, pelno nesiekiančios organizacijos mokesčio bazė yra Lietuvos Respublikoje ir 

užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje.
Pelno nesiekiančių organizacijų pajamoms priskiriamos visos pajamos, uždirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, 

suteikus apmokamas paslaugas, ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos, įskaitant pajamas, uždirbtas vykdant 
viešąjį interesą tenkinančią veiklą, t. y.:

– pajamos už parduotas prekes, atsargas ir ilgalaikį turtą;
– kaip parama gautų materialinių vertybių pardavimo pajamos;

http://www.vmi.lt
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– pajamos už suteiktas mokamas paslaugas (už paskaitas, išleistus leidinius, pravestus mokamus renginius, 
mokamas sveikatos priežiūros bei švietimo paslaugas ir pan.);

– turto nuomos pajamos;
– pajamos už suteiktas reklamos paslaugas;
– palūkanų pajamos už banke laikomas lėšas;
– pajamos už parduotus vertybinius popierius;
– valiutos kurso pasikeitimo teigiama įtaka;
– mokslo tiriamųjų darbų pajamos;
– kitos pajamos.
Religinių bendruomenių pajamoms be aukščiau minėtų pajamų, priskiriamos vykdant sielovadinę, misionie-

rišką, švietimo ir karitatyvinę veiklą gautos pajamos (religinės atributikos – religinės literatūros, maldaknygių, 
žvakių, rožančių ir pan. reikmenų platinimo tikintiesiems pajamos), taip pat rekolekcijų bei dvasinių pratybų namų 
veiklos pajamos, gaunamos iš tikinčiųjų už religinius ir sielovadinius patarnavimus.

Pagal PMĮ 40 straipsnį, pajamomis iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos pelno nesiekianti or-
ganizacija turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą. Tikroji 
rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas 
nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimus. 

2.3. Kokios pajamos nepriskiriamos pelno nesiekiančios organizacijos pajamoms?
Pelno nesiekiančios organizacijos pajamoms nepriskiriama valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Są-

jungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų juridinių ir fizinių asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) 
materialinė pagalba, kuri naudojama pelno nesiekiančios organizacijos įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimo 
finansavimui (išlaidų kompensavimui).

Pelno nesiekiančios organizacijos finansavimo sumų šaltiniai gali būti:
– tikslinis finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos, užsienio vals-

tybių ir jų įsteigtų fondų ir kt.), gautos lėšos, skirtos programoms 6 įgyvendinti arba kitiems tikslams, pavyzdžiui 
švietimo įstaigų iš biudžeto gautas finansavimas (klasės krepšelis);

– juridinių ir fizinių asmenų parama;
– nario mokesčiai;
– bendrijų narių tiksliniai įnašai ir įmokos, pavyzdžiui, daugiabučių namų savininkų bendrijų butų savininkų 

įnašai namo remontui bei renovacijai;
– kitas finansavimas.
Paramos gavėjo statusą įgijusių pelno nesiekiančių organizacijų pajamoms taip pat nepriskiriama juridinių ar fi-

zinių asmenų suteikta parama, išskyrus PMĮ 4 str. 6 dalyje nustatytas išimtis. Pagal LPĮ 10 straipsnį paramos gavėjai 
gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kano-
nuose, statutuose ir kitose normose numatytiems LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems 
tikslams, labdarai.
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Jeigu, vadovaujantis LPĮ 13 straipsniu, paramos gavėjo statusas panaikinamas, tai nepanaudotas gautos pa-
ramos likutis priskiriamas pelno nesiekiančio vieneto pajamoms tą mokestinį laikotarpį, kurį paramos gavėjo sta-
tusas panaikinamas.

Per mokestinį laikotarpį nepanaudotas finansavimo lėšų likutis nepriskiriamas mokestinio laikotarpio paja-
moms, o perkeliamas į kitus mokestinius laikotarpius, tolimesniam pelno nesiekiančios organizacijos įstatuose 
numatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui.

2.4. Kokie pelno mokesčio tarifai taikomi pelno nesiekiančioms organizacijoms, apmokestinant apmo-
kestinamąjį pelną?

Pagal PMĮ 5 straipsnio nuostatas pelno nesiekiančios organizacijos apmokestinamasis pelnas, atsižvelgiant į 
veiklos pobūdį, vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių bei uždirbtų pajamų dydį, apmokestinamas taikant 
tokius pelno mokesčio tarifus:

– 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu PMĮ numatytais atvejais neturi teisės taikyti kitų (lengvatinių) pelno 
mokesčio tarifų, (pagal PMĮ 5 str. 1 dalies nuostatas);

– 5 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu pelno nesiekiančio organizacijos vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, tai apmokestinamasis pelnas 
apmokestinamas taikant 5 proc. pelno mokesčio tarifą, išskyrus PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytus atvejus (pagal PMĮ 
5 str. 2 dalies nuostatas);

– 0 proc. (nulinis) pelno mokesčio tarifą pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamajam pelnui, jeigu pagal 
PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatas pelno nesiekianti organizacija turi teisę taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą ir tik tais 
atvejais, kai jos dalyvis (dalyviai) yra tik fizinis asmuo (ar fiziniai asmenys) bei per tris vienas po kito einančius mo-
kestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį jos veikla nėra sustabdoma, ji nėra likviduojama, reor-
ganizuojama ir akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams (pagal PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatas).

Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno nesiekiančios organiza-
cijos pagal PMĮ 5 str. 2 dalį negalėjo pasinaudoti smulkiesiems pelno siekiantiems vienetams (kurių pajamos per 
mokestinį laikotarpį neviršija 300 000 Eur, darbuotojų skaičius neviršija 10 ir vieneto dalyviai nevaldo kitų vienetų) 
taikomu 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifu.

2.5. Kokios pelno nesiekiančios organizacijos gali taikyti PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytą 5 proc. pelno 
mokesčio tarifą?

2.5.1. Jeigu vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, t. y. mažiau arba lygus 10, ir mo-
kestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, tai apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. 
pelno mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus PMĮ 5 str. 3 dalyje.

2.5.2. Pagal PMĮ 5 str. 3 dalį lengvatinis 5 proc. pelno tarifas netaikomas, kai bendras darbuotojų skaičius ir 
bendros metinės pajamos viršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytus apribojimus (10 darbuotojų ir 300 000 eurų metinių 
pajamų), šiems PMĮ 5 str. 3 dalyje nurodytiems susijusiems vienetams:
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– individualioms įmonėms, kurių savininkas ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną 
kitame vienete valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

– vienetams, kuriuose tas pats dalyvis (akcininkas, narys ar pajininkas) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną 
valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

– vienetams, kuriuose tie patys dalyviai (akcininkai, nariai ar pajininkai) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną 
kartu valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

Pavyzdys
Individualios įmonės Y savininkas yra viešosios įstaigos (pelno nesiekiančios organizacijos) steigėjas ir vienin-

telis šios įstaigos dalininkas, t. y. individualios įmonės savininkui priklauso 100 proc. viešosios įstaigos dalininko 
kapitalo.

Individualios įmonės Y 2019 metų mokestinio laikotarpio pajamos 220 000 Eur ir vidutinis sąrašinis darbuotojų 
skaičius yra 5 darbuotojai, o viešosios įstaigos pajamos – 70 000 Eur ir vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skai-
čius – 2 darbuotojai. Bendras šių vienetų 2019 mokestinių metų vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – 
7 darbuotojai ir bendros mokestinio laikotarpio pajamos – 290 000 Eur.

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 metais individualios įmonės Y ir viešosios įstaigos bendras vidutinis sąrašuose 
esančių darbuotojų skaičius ir bendros mokestinio laikotarpio pajamos neviršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų ap-
ribojimų, t. y. 10 darbuotojų ir 300 000 eurų metinių pajamų, šie vienetai apmokestindami 2019 mokestinių metų 
apmokestinamąjį pelną, gali taikyti PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą lengvatinį pelno mokesčio tarifą.

2.6. Į kokias pajamas atsižvelgiama, taikant PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytą 5 proc. pelno mokesčio tarifą?
Nustatant, ar pajamos neviršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatyto dydžio, t. y. 300 000 Eur, atsižvelgiama į visas pa-

jamas, įskaitant ir tas, kurios, vadovaujantis PMĮ 12 straipsniu, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. 

2.8. Kokios pelno nesiekiančio organizacijos gali taikyti PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytą 0 proc. pelno mo-
kesčio tarifą?

Naujai įregistruotų smulkių pelno nesiekiančių organizacijų, t. y. kurių apmokestinamasis pelnas pagal PMĮ 
5 str. 2 dalį apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, už pirmąjį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas ap-
mokestinamasis pelnas apmokestinamas 0 proc. pelno mokesčio tarifu (PMĮ 5 str. 2 dalis).

Pelno nesiekiančios organizacijos pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 
taikant 0 procentų mokesčio tarifą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

– vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių, t. y. mažiau arba lygus 10;
– pirmojo mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 300 000 Eur;
– pelno nesiekianti organizacija neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų;
– dalyvis (dalyviai) yra tik fizinis asmuo (ar fiziniai asmenys);
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– per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: pelno nesie-
kiančios organizacijos veikla nėra sustabdoma, nėra likviduojama, reorganizuojama ir akcijos (dalys, pajai) nėra 
perleidžiamos naujiems dalyviams.

Jeigu per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius paaiškėja aplinkybės dėl kurių pirmaisiais mo-
kestiniais metais apmokestinamasis pelnas negali būti apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą – pelno 
nesiekianti organizacija sustabdo veiklą, yra likviduojama ar reorganizuojama, arba jos akcijos (dalys, pajai) per-
leidžiamos naujiems dalyviams, tai 0 tarifą taikiusi pelno nesiekianti organizacija privalo perskaičiuoti ir apmokes-
tinti 5 proc. pelno mokesčiu pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, ir mokesčių administratoriui 
pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio metinę pelno mokesčio deklaraciją. Delspinigiai už ne laiku sumokėtą 
mokestį sumokami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Šios nuostatos netaikomos tuo atveju, jei 
veikla sustabdoma, ji pasibaigia, arba akcijos (dalys, pajai) perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų.

2.9. Kokios pelno nesiekiančių organizacijų pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms?
Pagal PMĮ 12 straipsnį neapmokestinamosioms pajamoms, be kitų šiame straipsnyje išvardintų pajamų, priski-

riama:
– gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės; sugrąžintų 

draudimo įmokų dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas draudimo įmokas;
– sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo lėšų;
– pajamos dėl ilgalaikio turto ir vertybinių popierių perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka;
– netesybos, išskyrus netesybas, gautas iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse terito-

rijose, ar tų teritorijų gyventojų;
– praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 

18 straipsnį;
– gautas žalos atlyginimas.

2.10. Kokios sąnaudos priskiriamos pelno nesiekiančių organizacijų leidžiamiems atskaitymams ir ri-
bojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną?

2.10.1. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems at-
skaitymams gali būti priskiriamos tik su pajamų uždirbimu susijusios sąnaudos.

2.10.2. Leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, bū-
tinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Pelno nesiekiančios organizacijos patirtos 
sąnaudos yra laikomos įprastinėmis, jeigu jos atitinka vykdomos veiklos pobūdį ir jeigu jos yra įprastos, vykdant 
atitinkamą veiklą. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jei ši darbuo-
tojų gauta nauda yra gyventojų pajamų mokesčio objektas.
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Pavyzdžiui, tuo atveju, kai pelno nesiekianti organizacija parduoda kaip paramą gautas materialines vertybes, 
sąnaudoms priskiriamos tik su jų pardavimu susijusios transportavimo, sandėliavimo ir panašios sąnaudos. Ka-
dangi materialinės vertybės buvo gautos neatlygintinai, jų vertė nepriskiriama leidžiamiems atskaitymams.

2.10.3. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai – PMĮ 18 – 301 straipsniuose išvardintos sąnaudos, kurių dydis 
mokesčių tikslais yra ribojamas (pavyzdžiui, ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos, nuosavo, 
nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstra-
vimo sąnaudos, komandiruočių sąnaudos ir kitos minėtuose PMĮ straipsniuose nurodytos sąnaudos (plačiau žiūrė-
kite paaiškinimus šių PMĮ straipsnių komentaruose).

Pavyzdžiui, paramos gavėjo statusą turinčios pelno nesiekiančios organizacijos, apskaičiuodamos apmokes-
tinamąjį pelną, vadovaudamosi PMĮ 28 str. 1 dalies nuostatomis, iš pajamų gali atskaityti visas išmokas (išskyrus 
išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 minimalaus pragyvenimo lygio (bazinės socialinės išmokos, toliau – MGL) 
dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas pas-
laugas, kurios LPĮ nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai. Tačiau iš pajamų negali būti atimama parama, kuri 
teikiama panaudojant iš kitų asmenų (juridinių ir fizinių) gautą paramą. Pagal PMĮ 24 str. 2 dalį iš pajamų gali būti 
atskaitomos pirkimo ir apskaičiuotos importo PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVM įstatymo nuostatas, tik 
tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu.

2.11. Kaip leidžiamiems atskaitymams priskiriami praėjusių mokestinių laikotarpių mokestiniai nuos-
toliai?

Pelno nesiekianti organizacija, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, turi teisę ribojamų dydžių leidžia-
miems atskaitymams priskirti ankstesniais mokestiniais laikotarpiais patirtus nuostolius PMĮ 30 straipsnyje nusta-
tyta tvarka. Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami nuostoliai, kurie atsirado uždirbant 
ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas, tų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną apskaičiuojant pagal 
tais laikotarpiais galiojusius teisės aktus.

Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – VP) perleidimo nuostoliai gali būti dengiami tik 
VP perleidimo pajamomis, todėl pelno nesiekianti organizacija turi taip tvarkyti apskaitą, kad būtų galima atskirai 
apskaičiuoti VP perleidimo rezultatus (pelną, nuostolius). Jeigu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuojami VP perlei-
dimo nuostoliai, tai šie nuostoliai iš mokestinio laikotarpio veiklos pajamų neatskaitomi, tačiau gali būti perke-
liami į kitus mokestinius laikotarpius (ne ilgiau kaip penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius) PMĮ 
30 straipsnyje nustatyta tvarka.

Nuo 2018 metų mokestinio laikotarpio nuostoliai, patirti dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo 
nuosavybėn, apskaičiuoti pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę, perkeliami į kitus mokestinius metus, tačiau 
dengiami tik pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalimi. (PMĮ 30 str. 
21 dalis). Apskaičiuojant mokestinių laikotarpių pelno mokestį, perkeliamų iš pajamų atskaitomų mokestinių lai-
kotarpių nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pa-
jamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, 
išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius (plačiau paaiškinta PMĮ 30 str. 4 dalies komentare).
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Iš mokestinio laikotarpio pajamų atskaitomus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius ribojanti nuostata 
netaikoma vienetams, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nusta-
tytą 5 procentų mokesčio tarifą.

2.12. Kokios sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos?
2.12.1. Sąnaudos, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų negali būti atskaitomos nustatytos 

PMĮ 31 straipsnyje.
Jau minėta, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžia-

miems atskaitymams gali būti priskiriamos tik su pajamų uždirbimu susijusios sąnaudos. Pelno nesiekiančios orga-
nizacijos sąnaudos, nesusijusios su pajamų uždirbimu ir neįprastinės jos vykdomai veiklai sąnaudos bei sąnaudos 
nelaikomos leidžiamais atskaitymais pagal PMĮ, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams ir, apskaičiuojant ap-
mokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos (PMĮ 31 str. 1 d. 13 punktas). Kadangi pelno nesiekiančios orga-
nizacijos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų 
asmenų gauta parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba nepriskiriama pelno nesiekiančios organizacijos 
pajamoms (mokesčio bazei), todėl iš šių lėšų finansuojamos sąnaudos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

PMĮ 31 str. 1 d. 17 punkte nustatyta, jog neapmokestinamosioms pajamoms tenkančios sąnaudos priskiriamos 
neleidžiamiems atskaitymams. Todėl, pavyzdžiui, viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų sąnaudos, patirtos teikiant 
paslaugas, kurios finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (pagal PMĮ 12 str. 6 punktą svei-
katos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 
priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms), apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną priskiriamos neleidžia-
miems atskaitymams.

Daugiau apie neleidžiamus atskaitymus paaiškinta PMĮ 31 straipsnio komentare.

2.13. Kaip gali būti sumažinamas apskaičiuotas pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinamasis 
pelnas?

Pagal PMĮ 463 str. 1 dalį pelno nesiekiančios organizacijos per mokestinį laikotarpį tiesiogiai skiriamomis, t. y. 
faktiškai panaudotomis, arba numatomomis tiesiogiai skirti, t. y. panaudoti, per du vėlesnius vienas po kito einan-
čius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti lėšomis, jeigu yra turima informa-
cija, įrodymai, pagrindžiantys tokių numatomų lėšų būsimą panaudojimą įstatuose numatytos visuomenei nau-
dingai veiklai finansuoti (pasirašytos preliminarios sutartys, susitarimai, vieneto vidiniai dokumentai, pavyzdžiui 
projektai, veiklos planai ir kiti dokumentai), gali susimažinti šio mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, 
apskaičiuotą PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. iš pajamų (PMĮ 2 str. 24 d.), atėmus neapmokestinamąsias 
pajamas (PMĮ 12 str.), leidžiamus atskaitymus (PMĮ 17 str. 1 d.) ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (PMĮ 17 str. 
2 d.), įskaitant ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius (PMĮ 30 straipsnis), likusį po sumažinimo dėl vyk-
domo investicinio projekto (PMĮ 461 str. 2 d.). Ši nuostata dėl pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinamojo 
pelno susimažinimo taikoma, apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
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Pažymėtina, kad apmokestinamąjį pelną mažinančios per tam tikrą mokestinį laikotarpį faktiškai patirtų iš-
laidų, vykdant visuomenei naudingą veiklą, kompensavimui panaudotos lėšos arba lėšos numatomos, panaudoti 
per ateinančius du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius šiai veiklai finansuoti, turi būti su-
mažinamos finansavimo lėšomis, t. y. iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo 
biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, Europos Sąjungos ir kitos 
finansinės paramos, paramos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, narių mokesčių, įnašų ir 
įmokų, lėšomis.

2.14. Kaip yra suprantama sąvoka „lėšos, tiesiogiai skiriamos einamąjį mokestinį laikotarpį viešuosius 
interesus tenkinančiai veiklai finansuoti”?

Viešąjį interesą tenkinančiai veiklai priskiriama pelno nesiekiančių organizacijų visuomenei naudinga veikla 
mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos ap-
saugos ir kitose visuomenei naudingomis pripažįstamose srityse.

Viešąjį interesą tenkinančiai veiklai priskiriama religinių bendruomenių karitatyvinė veikla, veikla sielovados, 
kultūros, švietimo, meno, religijos, socialinės globos ir rūpybos ir kitose visuomenei naudingomis pripažįstamose 
srityse. Viešąjį interesą tenkinančios veiklos finansavimui priskirtinos ir lėšos, skirtos vienuolių, piligrimų, nepasi-
turinčių asmenų ir pan. maitinimui.

Sąvoka „lėšos, tiesiogiai skiriamos einamąjį mokestinį laikotarpį viešuosius interesus tenkinančiai veiklai fi-
nansuoti” yra suprantama, kaip pelno nesiekiančios organizacijos per tam tikrą mokestinį laikotarpį panaudotos 
lėšos faktiškai šios organizacijos patirtų išlaidų (patirtų ne per susijusių ar kitų asmenų veiklą), vykdant visuomenei 
naudingą veiklą, iš kurios nėra uždirbamos pajamos, kompensavimui, pavyzdžiui, patirtų išlaidų, teikiant nemo-
kamas paslaugas, organizuojant nemokamus seminarus ar mokymus, renginius ir pan., kompensavimui. Lėšoms, 
tiesiogiai skiriamoms tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti, nepriskiriamos lėšos, panaudotos 
veiklos plėtrai (tokiai veiklai skirto ilgalaikio materialaus nekilnojamojo turto (jo dalies) įsigijimui, investicijoms į 
vertybinius popierius ir pan.), neatsižvelgiant į tai, kad ateityje iš šių investicijų gautos pajamos bus naudojamos 
tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti, kadangi lėšos, kuriomis sumažinamas apmokestina-
masis pelnas, nėra tiesiogiai panaudojamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

Lėšos, kurias pelno nesiekianti organizacija panaudoja faktiškai per mokestinį laikotarpį patirtų išlaidų, vykdant 
visuomenei naudingą veiklą, kompensavimui, gali būti tiek nuosavos, pavyzdžiui, uždirbtos vykdant veiklą, tiek 
skolintos, t. y. paėmus paskolą bei kt. Pelno nesiekiančios organizacijos privalo turėti informaciją bei įrodymus, kuri 
pagrįstų lėšų panaudojimą įstatuose numatytos visuomenei naudingos veiklos finansavimui ir turi turėti juridinę 
galią turinčius dokumentus, kuriais yra pagrindžiamos faktiškai viešam interesui tenkinti patirtos išlaidos.
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2.15. Kokie yra taikomi reikalavimai pelno nesiekiančios organizacijos apmokestinamąjį pelną susima-
žinant lėšomis, numatytomis panaudoti per ateinančius du vėlesnius vienas po kito einančius mokesti-
nius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti?

Pažymėtina, kad pelno nesiekiančios organizacijos nuo 2019 metų mokestinio laikotarpio apskaičiuotą apmo-
kestinamąjį pelną taip pat gali susimažinti lėšomis, numatytomis panaudoti per ateinančius du vėlesnius vienas 
po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, jeigu yra turima 
informacija, įrodymai, pagrindžiantys tokių numatomų lėšų būsimą panaudojimą įstatuose numatytos visuo-
menei naudingai veiklai finansuoti (pasirašytos preliminarios sutartys, susitarimai, vieneto vidiniai dokumentai, 
pavyzdžiui projektai, veiklos planai ir kiti dokumentai). Tačiau pažymėtina, kad tik sumažinus apmokestinamąjį 
pelną einamaisiais mokestiniais metais tiesiogiai skiriamomis lėšomis, t. y. panaudotomis faktiškai patirtų išlaidų 
kompensavimui, likęs šio mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas lėšomis, numa-
tytomis panaudoti viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad tam 
tikrą mokestinį laikotarpį pelno nesiekiančios organizacijos numatomos panaudoti lėšos būsimų išlaidų, vykdant 
visuomenei naudingą veiklą, iš kurios nebus uždirbamos pajamos, kompensavimui, negali būti didesnės nei to 
mokestinio laikotarpio apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma.

Jeigu pelno nesiekiančios organizacijos, sumažinusios apmokestinamąjį pelną lėšomis, numatomomis tiesio-
giai skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai vei-
klai finansuoti, per šį laikotarpį, t. y. du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, faktiškai šių lėšų 
nepanaudos viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti arba panaudos ne viešąjį interesą tenkinančiai vei-
klai finansuoti, tai dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turės būti sumokėtas 
į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, 
pateikiant mokesčių administratoriui patikslintas tų mokestinių laikotarpių metines pelno mokesčio deklaracijas.

2.16. Kokiais atvejais gali būti perkeliama ir kokį laikotarpį viešuosius interesus tenkinančiai veiklai 
finansuoti tiesiogiai skirtų lėšų suma?

Jeigu per mokestinį laikotarpį pelno nesiekiančios organizacijos panaudotos lėšos faktiškai patirtų išlaidų, vyk-
dant visuomenei naudingą veiklą, iš kurios nėra uždirbamos pajamos, kompensavimui yra didesnės nei mokestinį 
laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno suma, tai šią sumą viršijanti šių lėšų dalis gali būti perkeliama 
ne ilgiau kaip du vienas po kito einančius mokestinius metus, apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms 
sumažinti. Pažymėtina, kad ankstesniais mokestiniais laikotarpiais faktiškai patirtų išlaidų, vykdant visuomenei 
naudingą veiklą, kompensavimui panaudota lėšų suma, viršijanti už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokesti-
namojo pelno sumą, yra perkeliama į kitus mokestinius metus iš eilės ta tvarka, kokia yra susidariusi.
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2.17. Kokia tvarka deklaruojamas pelno nesiekiančių organizacijų pelno mokestis?
Pelno nesiekiančios organizacijos, kurių pajamos apmokestinamos įstatymo nustatyta tvarka, privalo iki kito 

mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas. Pelno mokestis 
turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki kitų metų birželio 
15 dienos, kai mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Pažymėtina, jog deklaruojant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, 
pelno nesiekiančioms organizacijoms neliko prievolės kartu su metinėmis pelno mokesčio deklaracijomis, teikti 
mokesčių administratoriui metinių finansinių ataskaitų rinkinių. Pagal labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų 
ir asociacijų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimus, nuo 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių atas-
kaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius šios organizacijos privalo teikti Juridinių asmenų registro 
tvarkytojui (VĮ „Registrų centras“, toliau – JAR). Viešųjų įstaigų, kurios pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įsta-
tymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų ir kurios taiko viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskai-
tomybės standartus, metinių finansinių atskaitų rinkinių duomenys JAR teikiami Finansų ministro 2015 m. liepos 
28 d. įsakymu Nr. 1K-254 „Dėl viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių atas-
kaitų rinkinio duomenų ir kitos informacijos teikimo juridinių asmenų registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 
2015-07-29, Nr. 11731) nustatyta tvarka.

Pelno mokestis turi būti apskaičiuojamas ir deklaruojamas metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N for-
moje (ir jos prieduose), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministe-
rijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, 
PLN 204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintomis metinių pelno 
mokesčio deklaracijų formų užpildymo taisyklėmis.

Pelno nesiekiančios organizacijos, gautą paramą panaudojusios ne pagal LPĮ nustatytą paramos paskirtį, taip 
pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gavusios paramą, viršijančią 250 MGL dy-
džio sumą, pelno mokestį nuo PMĮ 4 str. 6 dalies nustatytos mokestinės bazės taip pat deklaruoja metinėje pelno 
mokesčio deklaracijoje PLN204N formoje ir sumoka ta pačia tvarka ir terminais, kaip ir pelno mokestį nuo ap-
mokestinamojo pelno. Deklaracijos teikiamos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir 
mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų 
pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministe-
rijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino 
pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų 
dokumentų pateikimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.

Nuo 2016 m. spalio 1 d. deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Dokumentų teikimo elek-
troniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 ,,Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių 
patvirtinimo“.
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2.21. Ar privalo teikti pelno mokesčio deklaraciją pelno nesiekiančios organizacijos, neturinčios pa-
jamų?

Vadovaujantis PMĮ 51 straipsnio nuostatomis, pelno mokesčio deklaracijas privalo teikti visi mokesčių mokė-
tojai, kurių pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu. Pagal PMĮ nuostatas deklaracijos teikiamos, neatsižvelgiant 
į tai, ar per mokestinį laikotarpį mokesčių mokėtojas apskaičiavo ar neapskaičiavo (nevykdė veiklos, apskaičiavo 
mokestinius nuostolius ar pelno mokesčio nemoka pagal PMĮ nuostatas) pelno mokestį.

Pagal Deklaracijų pateikimo taisykles, pelno nesiekiančios organizacijos laikinai atleidžiamos nuo pelno mo-
kesčio deklaracijų teikimo tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, t. y., kai nevykdo veiklos. Pelno ne-
siekianti organizacija pripažįstama nevykdančia veiklos jos kompetentingo valdymo organo sprendimu, jeigu ji 
nesudaro ir nevykdo jokių sandorių, nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais bei negauna pajamų (išskyrus pelno 
nesiekiančios organizacijos banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas).

Taisyklėse nustatyta supaprastinta tvarka nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo gali būti atleidžiamos 
tik taisyklių 341 punkte įvardytos pelno nesiekiančios organizacijos, t. y. daugiabučių namų savininkų bei gyvena-
mųjų namų statybos bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, sodininkų bendrijos, šaulių sąjungos, 
politinės partijos, religinės bendruomenės, tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, šeimynos ir profesinės 
sąjungos bei susivienijimai, jeigu jos nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir gautą paramą 
naudoja tik pagal LPĮ nustatytą paskirtį, ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais 
negauna didesnės kaip 250 minimalių gyvenimo lygių paramos sumos.

2.22. Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo mokėti avansinį pelno mokestį?
2.22.1. Pagal PMĮ 47 straipsnio nuostatas, pelno nesiekiančios organizacijos privalo deklaruoti ir mokėti avansinį 

pelno mokestį, jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos viršijo 300 000 eurų. Apmokesti-
namųjų pajamų sumą sudaro visų pajamų ir PMĮ 12 straipsnyje nurodytų neapmokestinamųjų pajamų skirtumas.

2.22.2. Apskaičiuojant avansinio pelno mokesčio sumą, neatsižvelgiama į pelno mokesčio sumą, apskaičiuotą 
nuo ne pagal LPĮ nustatytą paramos paskirtį panaudotos paramos, taip pat nuo iš vieno paramos teikėjo per mo-
kestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalies, viršijančios 250 MGL dydžio sumą.

2.23. Kaip deklaruojamas avansinis pelno mokestis?
2.23.1. Avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas avansinio pelno mokesčio deklaracijos 

FR0430 formoje, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
(toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos 
FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 
VA-103 redakcija).

2.23.2. Remiantis PMĮ 47 straipsnio 2 dalimi, avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais: 
pagal praėjusių metų veiklos rezultatus arba pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą. 
Avansinio pelno mokesčio suma apskaičiuojama:
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– pagal praėjusių metų veiklos rezultatus. Avansinis pelno mokestis už einamųjų mokestinių metų I–II ke-
tvirčius apskaičiuojamas pagal mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskai-
čiuotas 16 (deklaruotas) pelno mokesčio sumas (neįskaitant atskaitomo užsienio valstybėse sumokėto mokesčio ir 
užskaitomo nuo gautų dividendų išskaityto pelno mokesčio), atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais 
ir einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą. Einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių 
avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių mokestinių metų faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) 
pelno mokesčio sumas (neįskaitant atskaitomo užsienio valstybėse sumokėto mokesčio ir užskaitomo nuo gautų 
dividendų išskaityto pelno mokesčio), atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais ir einamaisiais mokes-
tiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą.

Kiekvieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinis pelno mokestis sudaro 1/4 faktiškai per minėtą laiko-
tarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos.

– pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą. Mokesčio mokėtojas gali pasirinkti avan-
sinį pelno mokestį mokėti kas ketvirtį po 1/4 numatomos mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumos. Avansinio 
pelno mokesčio suma, apskaičiuota pagal numatytą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, turi sudaryti ne 
mažiau kaip 80 procentų faktiškos metinio pelno mokesčio sumos.

2.23.3 Pasirinkus avansinį pelno mokestį skaičiuoti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio pelno 
mokesčio deklaracija teikiama:

– už einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčius (pirmuosius šešis mėnesius) – ne vėliau kaip iki einamųjų mo-
kestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki kovo 
15 dienos);

– už einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčius (septintą – dvyliktą mėnesius) – ne vėliau kaip iki einamųjų mo-
kestinių metų devinto mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki rugsėjo 
15 dienos).

2.23.4. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio 
sumą, deklaracija pateikiama iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai 
metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos).

2.23.5. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio 
paskutinio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. – kovo 15 d, birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d., jeigu 
mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

2.24. Kokiais teisės aktais turi būti vadovaujamasi tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant pelno ne-
siekiančių organizacijų finansines ataskaitas?

PMĮ 57 straipsnyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojų buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji 
teiktų pakankamą informaciją pelno mokesčiui apskaičiuoti. Pelno nesiekiančių organizacijų buhalterinė apskaita 
tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis tokiais teisės aktais:

– Buhalterinės apskaitos įstatymu;
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– Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių atskaitų sudarymo ir pateikimo tai-
syklėmis (toliau – taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu 
Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, Veiklos ataskaitos, 
Metinės ataskaitos rengimo ir Neatlyginamai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ (nauja redak-
cija pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 1K-443, toliau – 2004 m. lap-
kričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372) (šias taisykles taiko viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, dau-
giabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, politinės partijos 
ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus pelno nesiekiančius ribotos 
civilinės atsakomybės juridinius asmenis, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įsta-
tymą priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų ir taiko viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartus;);

Šios taisyklės taip pat rekomenduojamos taikyti profesinėms sąjungoms;
– Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 

(taiko pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymu yra pasirinkę supaprastintą buhalterinę apskaitą);

– Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2004 m. lap-
kričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 (taiko taisykles arba Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą taikantys 
pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, politinių kampanijų dalyviai, įvertindami neatlygintinai gautą turtą ir pas-
laugas (nepinigines aukas).

– Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais privalo vadovautis valstybės, savivaldybės ir biudžetinių įstaigų 
kontroliuojamos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mo-
kymo įstaigos, viešosios sveikatos priežiūros įstaigos ir socialinės globos įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji 
įstaiga.

– Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu 
Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija pagal Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimą 
Nr. 1070, TAR, 2014, 2014-13731);

– Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2000 m. vasario 
17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ ir – kitais 
teisės aktais.

2.25. Kokiais atvejais gali būti apmokestinta pelno nesiekiančių organizacijų gauta parama?
Pagal PMĮ 4 str. 6 dalį pelno nesiekiančių organizacijų pelno mokesčio bazei priskiriama:
– gauta parama, panaudota ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį
– iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 MGL.
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2.26. Koks pelno mokesčio tarifas taikomas apmokestinant pelno nesiekiančių organizacijų gautą pa-
ramą?

Pagal PMĮ 4 str. 6 dalį pelno mokesčio mokestinei bazei (pajamoms) priskirtos sumos (panaudotos ne pagal 
LPĮ nustatytą paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos 
paramos dalis, viršijanti 250 MGL dydžio sumą) apmokestinama be atskaitymų, taikant 15 proc. pelno mokesčio 
tarifą.

Pavyzdys
Viešoji įstaiga 2019 m. iš akcinės bendrovės X per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gavo 15 000 Eur. Tarkime, 

jog 2019 mokestinių metų 250 MGL yra 9 500 Eur (38 Eur x 250). Gautą paramą viešoji įstaiga panaudojo savo 
ūkinės veiklos išlaidoms padengti bei įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Vadovaujantis PMĮ 5 str. 1 d. 4 punktu, 
visa 250 MGL dydžio sumą viršijanti grynais pinigais gautos paramos dalis, t. y. 5 500 Eur (15 000 Eur – 9 500 Eur), 
priskiriama pelno mokesčio bazei, neatsižvelgiant į gautos paramos panaudojimą. Viešoji įstaiga nuo mokesčio 
bazei (pajamoms) priskirtų 5 500 Eur privalo apskaičiuoti ir sumokėti 825 Eur (5 500 Eur x 15%) pelno mokestį.

2.27. Kokiais atvejais gauta parama laikoma panaudota ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį?
2.27.1. Pagal LPĮ 10 straipsnį paramos gavėjai gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose numaty-

tiems visuomenei naudingiems tikslams siekti, labdarai (jeigu jie pagal LPĮ turi teisę teikti labdarą).
2.27.2. Ne pagal paskirtį panaudotai paramai gauta parama priskiriama tokiais atvejais:
2.27.2.1. Kai gauta parama naudojama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei poli-

tinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems 
skolos įsipareigojimams padengti. Pelno nesiekiančių organizacijų iš rėmėjų gauta parama, perduota politinei par-
tijai, politinės kampanijos dalyviui ar jų atstovams arba panaudota politinės kampanijos finansavimui, dengiant 
politinės kampanijos dalyvių patirtas reklamos bei su politine kampanija susijusių renginių išlaidas (taip pat pa-
naudojant gautą paramą tokių renginių organizavimui), priskiriama ne pagal paskirtį panaudotai paramai.

Pavyzdys
Viešoji įstaiga, kurios įstatuose numatyta neformalaus ir pilietinio ugdymo veikla, iš paramos teikėjų gautą 

6000 Eur paramą panaudojo dviejų partijų kandidatų į vietos savivaldybės narius susitikimo su rinkėjais renginio 
organizavimui. Kadangi gauta parama panaudota su politine kampanija susijusio renginio organizavimui, visa 
panaudotoji paramos suma priskiriama ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį panaudotai paramai.

2.27.2.2. Kai gauta parama perduodama kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas.
Jeigu pelno nesiekianti organizacija gautą paramą (lėšas ar turtą) perduoda kaip įnašą kitam vienetui, kurio 

dalyvis yra ta pelno nesiekianti organizacija arba ji tokiu dalyviu taptų perdavusi gautą paramą, tai gauta parama 
laikoma ne pagal paskirtį panaudota parama. Ši nuostata reiškia, kad gauta parama negali būti naudojama inves-
ticinėje veikloje (steigiant vienetus, įsigyjant veikiančių vienetų akcijas).
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2.27.2.3. Kai gauta parama panaudojama, teikiant labdarą ne LPĮ nustatyta tvarka. Pagal LPĮ labdara gali būti 
teikiama tik LPĮ 6 straipsnyje išvardytiems labdaros gavėjams.

Jeigu labdara suteikiama ne LPĮ nurodytiems labdaros gavėjams, laikoma, kad parama panaudojama ne LPĮ 
numatytiems tikslams.

Pavyzdys
Akcinė bendrovė paramos ir labdaros fondui suteikė 15 000 Eur paramą. Paramos ir labdaros fondas gautas 

lėšas panaudojo, teikdamas labdarą vieneto darbuotojams, kurie nėra laikomi labdaros gavėjais pagal LPĮ. Patikri-
nimo metu nustatyta, kad 15 000 Eur fiziniams asmenims perduota ne LPĮ nustatyta tvarka. 15 000 Eur priskiriama 
ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį panaudotai paramai.

2.27.2.4. Kai gauta parama panaudojama, neatsižvelgiant į pelno nesiekiančios organizacijos veiklą reguliuo-
jančiame įstatyme nustatytus apribojimus. Pelno nesiekiančių organizacijų veiklą reguliuojančiuose įstatymuose 
gali būti nustatyti tam tikri veiklos apribojimai, į kuriuos atsižvelgiama ir kontroliuojant gautos paramos panaudo-
jimą. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 16 str. 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad asociacijai drau-
džiama pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama 
labdara asmeniui, kuris pagal LPĮ yra labdaros gavėjas. Todėl, nustačius, kad pažeidžiant minėtą apribojimą, ne 
komercinei veiklai skirtos prekės ar paslaugos buvo įsigytos už kaip parama gautas lėšas žymiai didesne, nei rinkos 
kaina, skirtumas tarp įsigijimo ir pardavimo kainų turi būti priskirtas ne pagal paskirtį panaudotai paramai. 

Pavyzdys
Viešoji įstaiga – sporto klubas, kurio įstatuose numatyta, kad pagrindinė veiklos kryptis yra automobilinio 

sporto propagavimas, už iš rėmėjų gautus pinigus iš fizinių asmenų nupirko 3 automobilius. Nustatyta, kad už 
vieną automobilį sumokėta 30 000 Eur, nors tokios pat markės ir amžiaus automobiliai komisinėje prekyboje par-
duodami už 3 000 Eur. Kadangi automobilis buvo įsigytas už akivaizdžiai per didelę kainą, skirtumas tarp įsigijimo 
kainos ir kainos komisinėje prekyboje priskiriamas ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį panaudotai paramai.

2.27.2.5. Parama panaudojama ne visuomenei naudingiems tikslams, o privatiems poreikiams tenkinti.
Mokesčio bazei gali būti priskirta parama, panaudota ne įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, o priva-

tiems interesams tenkinti.

Pavyzdys
Fizinis asmuo įsteigė paramos ir labdaros fondą, kurio įstatuose numatyta materialiai padėti asmenims, ser-

gantiems kraujagyslių ligomis. 2019 metais fondas organizavo lėšų, reikalingų sergančiojo operacijai atlikti, akciją 
ir jos metu iš rėmėjų šiam tikslui surinko 6 000 Eur paramos. Surinktos lėšos nebuvo perduotos sergančiajam ar 
apmokėjimui už operacijas, o išleistos pastato, kuriame įsikūręs fondas, tačiau nuosavybės teise priklauso fiziniam 
asmeniui, remontui. Kadangi fondas surinktas lėšas panaudojo ne pagal jų rinkimo paskirtį, ir panaudojimas su-
sijęs su steigėjo ekonomine nauda, surinktos paramos suma priskiriama ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį panau-
dotai paramai.
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2.27.2.6. Pagal LPĮ 8 str. 2 dalies nuostatas, išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas, viešindamas informaciją apie 
paramos teikėją, suma neturi viršyti 10 procentų šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės. Nustatytą ribą vir-
šijančios paramos gavėjo viešinimo išlaidos laikomos parama, panaudota ne pagal paramos paskirtį.

Pavyzdys

Akcinė bendrovė 2019 metais suteikė 60 000 Eur paramą viešajai įstaigai. Paramos teikimo sutartyje buvo 
numatytas viešosios įstaigos įsipareigojimas sukurti filmuotą vaizdo klipą apie akcinės bendrovės veiklą. 
Vaizdo įrašo sukūrimui viešoji įstaiga išleido 9 000 Eur. Išlaidos, patirtos sukuriant informaciją apie paramos 
teikėją, viršijo 10 proc. paramos teikėjo suteiktos paramos sumos, todėl nustatytą ribą viršijanti 3 000 Eur 
(9 000 Eur – 6 000 Eur) suma laikoma ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį panaudota parama ir priskiriama pelno 
mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 6 dalies nuostatas.

2.27.3. Pagal LPĮ nuostatas labdaros ir paramos fondo gautos paramos panaudojimas neliečiamajam kapitalui 
formuoti, neliečiamojo kapitalo valdymui, iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautų pajamų panaudojimas Lab-
daros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka labdaros ir paramos fondo įstatuose numatytiems LPĮ 3 str. 3 da-
lyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams, laikomas paramos panaudojimu pagal LPĮ nustatytą paramos 
paskirtį. Labdaros ir paramos fondo neliečiamasis kapitalas – fondo valdomos jam perduotos ir nuo jo kito turto 
neribotam laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautas pajamas fondas naudoja savo įstatuose nustatytiems 
visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti.
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Metinė pelno mokesčio deklaracija pelno nesiekiantiems vienetams  
PLN204N 7 versija

Pelno apmokestinimas 2022 m.:

0 proc. lengvatinis pelno 
mokesčio tarifas taikomas:

5 proc. lengvatinis pelno 
mokesčio tarifas taikomas:

10 proc. pelno mokesčio 
tarifas (prie šaltinio – be 
atskaitymų) taikomas:

15 proc. pelno mokesčio 
tarifas taikomas:

Užsienio vieneto ne per 
nuolatines buveines Lietu-
vos Respublikos teritorijoje 
gautos pajamos, kurių 
šaltinis yra Lietuvos Respu-
blikoje

1. Lietuvos vienetams, nuo-
latinėms buveinėms

1. Nuo 2018-01-01 vienetų (išskyrus pelno nesiekian-
čius), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų 
skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio 
pajamos neviršija 300 000 eurų 

Pajamų rūšys:
3) honorarai, įskaitant šio 
straipsnio 5 dalyje nustatytus 
atvejus;
5) kompensacijų už autorių 
arba gretutinių teisių pažei-
dimą pajamos.

Visais kitais atvejais.

Pirmojo mokestinio laiko-
tarpio apmokestinamasis 
pelnas

Kitų mokestinių laikotarpių 
apmokestinamasis pelnas

2. Užsienio vieneto ne per 
nuolatines buveines Lietu-
vos Respublikos teritorijoje 
gautos pajamos, kurių 
šaltinis yra Lietuvos Respu-
blikoje
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Papildomos sąlygos – galima taikyti lengvatinius tarifus, 
jeigu:
          PMĮ 5 str. 3 dalyje nusta-
tytas 0 procentų mokesčio 
tarifas taikomas tik tokiam 
vienetui, kurio dalyvis (daly-
viai) yra fizinis asmuo (fiziniai 
asmenys), ir tik tuo atveju, kai 
per tris vienas po kito einan-
čius mokestinius laikotarpius, 
įskaitant pirmąjį mokestinį 
laikotarpį: vieneto veikla nėra 
sustabdoma, vienetas nėra 
likviduojamas, reorganizuo-
jamas ir vieneto akcijos (da-
lys, pajai) nėra perleidžiamos 
naujiems dalyviams.

Pajamų rūšys:
1) palūkanos, išskyrus palū-
kanas už Vyriausybės verty-
binius popierius, sukauptas 
ir išmokamas palūkanas už 
indėlius ir palūkanas už su-
bordinuotas paskolas, kurios 
atitinka Lietuvos banko teisės 
aktais nustatytus kriterijus;
2) pajamos iš paskirstytojo 
pelno, išskyrus ne tikslinėje 
teritorijoje įregistruoto ar 
kitaip organizuoto užsienio 
vieneto iš kolektyvinio inves-
tavimo subjektų paskirstyto-
jo pelno gaunamas pajamas; 
4) pajamos už parduotą, kito-
kiu būdu perleistą nuosavy-
bėn arba išnuomotą nekilno-
jamąjį pagal prigimtį daiktą, 
esantį Lietuvos Respublikos 
teritorijoje;
6) pajamos už Lietuvos Res-
publikoje vykdomą atlikėjų ir 
sporto veiklą;
7) išmokos už stebėtojų tary-
bos narių veiklą.
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Lengvatiniai tarifai netaikomi (PMĮ 5 str. 2 d.), jeigu:
1) vienetams (individualioms 
(personalinėms) įmonėms), 
kurių dalyvis ar jo šeimos 
nariai yra ir kitų vienetų 
(individualių (personalinių) 
įmonių) dalyviai;
2) vienetams (individualioms 
(personalinėms) įmonėms), 
kurių dalyvis ir (arba) jo 
šeimos nariai paskutinę mo-
kestinio laikotarpio dieną val-
do daugiau kaip 50 procentų 
akcijų (dalių, pajų) kituose 
vienetuose, ir vienetams, 
kuriuose vieneto (individu-
alios (personalinės) įmonės) 
dalyvis ir (arba) jo šeimos 
nariai paskutinę mokestinio 
laikotarpio dieną valdo dau-
giau kaip 50 procentų akcijų 
(dalių, pajų);
3) vienetams, kuriuose tas 
pats dalyvis paskutinę mo-
kestinio laikotarpio dieną val-
do daugiau kaip 50 procentų 
akcijų (dalių, pajų);
4) vienetams, kuriuose tie 
patys dalyviai kartu pasku-
tinę mokestinio laikotarpio 
dieną valdo daugiau kaip 50 
procentų akcijų (dalių, pajų).
         

2) Kooperatinių bendrovių 
(kooperatyvų) pajamas už 
parduotus įsigytus iš savo 
narių pagamintus žemės 
ūkio produktus) per mokesti-
nį laikotarpį sudaro daugiau 
kaip 50 proc. jų pajamų, 
apmokestinamasis pelnas 
apmokestinamas taikant 5 
proc. mokesčio tarifą
3) Lietuvos vieneto, nuo-
latinių buveinių sukurto ir 
užpatentuoto turto naudo-
jimo, pardavimo ir kitokio 
perleidimo pajamos.
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Gyventojų pajamų mokestis ir darbo užmokesčio pakeitimai: 

• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys 2022 m.;

• Darbo užmokesčio skaičiavimas 2022 m.:

• VDI nuomonė įvairiais darbo santykių klausimais;

• Atostoginių skaičiavimas. Naujausia VDI nuomonė dėl vidutinio 
darbo užmokesčio taikymo;

• Kilnojamojo pobūdžio darbo kompensacijos tvarkos pakeitimai;

• Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 
2023-01-01.

• Pajamos natūra;

• Prizų ir laimėjimų steigimas ir apmokestinimas;

• Neapmokestinamosios pajamos 2022 m.;

• Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai;

• Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas;

• Darbas pagal sportinės veiklos sutartis ir mokesčių ypatumai.

SVARBU: GPM deklaracijų teikimo atmintinė:
 • GPM313 kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 15 dienos. Pateikiama informacija apie A ir B klasės pa-

jamas ir išskaitytą GPM. Taip pat pateikiama ir to mėnesio, kai nebuvo jokių išmokėjimų fiziniams asmenims. 
 • GPM312 Metinė A ir B klasės pajamų ir GPM deklaracija iki sekančių metų vasario 15 d. 
 • GPM311 Metinė pajamų deklaracija iki 2023 metų gegužės 2 dienos.
 • FR0512 Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) 

politinėms partijoms iki 2023 metų gegužės 2 dienos.
 • FR0526 Pranešimas apie užsienyje atidarytas banko sąskaitas iki 2023 metų gegužės 2 dienos. Apy-

vartos sąskaitose – 15000 eurų ir daugiau.
 • PRC907 Pranešimas apie sudarytus sandorius iki 2022 metų gegužės 2 dienos.
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Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai, taikomi 2019 m. ir vėlesniais metais 

Informacija apie taikomus gyventojų pajamų mokesčio tarifus yra pateikiama lentelėje:
2019 metai ir vėlesni mokestiniai laikotarpiai

20 proc. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų 
(neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, neviršijanti**:
• 120 VDU* (2019 m.)
• 84 VDU* (2020 m.)
• 60 VDU* (2021 m.)

27 proc. (2019 m.)
 
32 proc. (2020 m. ir vėles-
niais)

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų 
(neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, viršijanti**:
• 120 VDU* (2019 m.)
• 84 VDU* (2020 m.)
• 60 VDU* (2021 m.)

15 proc. 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę ati-
tinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau
(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 proc. Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros 
ir ilgalaikio darbo išmokos
(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 proc. Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)
(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 proc. (atėmus mokesčio 
kreditą)

Individualios veiklos pajamos

5 proc. Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-parda-
vimo veiklos pajamas) dalis, per metus neviršijanti:
• 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais)

20 proc. Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-parda-
vimo veiklos pajamas) dalis, per metus viršijanti:
• 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais )

20 proc. Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, neviršijanti 
120 VDU* (2019 m.), 84  VDU*  (2020 m.), 60 VDU* (2021 m.):
• tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komi-

tete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis 
• iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais 

santykiais, gautų autorinių atlyginimų 
• mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę 

(paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų
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2019 metai ir vėlesni mokestiniai laikotarpiai
27 proc. (2019 m.)
 
32 proc. (2020 m. ir vėles-
niais)

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU* 
(2019 m.), 84 VDU* (2020 m.), 60 VDU* (2021 m.):
• tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komi-

tete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis 
• iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais 

santykiais, gautų pajamų pagal autorines sutartis 
• mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę 

(paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų
15 proc. Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš indivi-

dualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų tary-
boje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų 
bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) 
sutartį) dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais):
• palūkanų
• autorinių atlyginimų ne iš darbdavio
• iš turto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn)
• iš turto nuomos
• honorarų
• azartinių lošimų laimėjimų 
• dovanų, prizų ne iš darbdavio , ir kt.

20 proc. Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš indivi-
dualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų tary-
boje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų 
bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) 
sutartį) dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais):
• palūkanų
• autorinių atlyginimų ne iš darbdavio
• iš turto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) 
• atliekų (išskyrus iš individualios veiklos) pardavimo (kitokio perleidimo nuo-

savybėn)
• iš turto nuomos
• honorarų
• azartinių lošimų laimėjimų
• dovanų, prizų ne iš darbdavio ir kt.

Fiksuoto dydžio Pajamos, gautos įsigijus verslo liudijimą
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2019 metai ir vėlesni mokestiniai laikotarpiai
* VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų 
bazei skaičiuoti
   (2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur).
   (2020 m. 1 VDU –1241,40  Eur; 120 VDU – 148968 Eur).
   (2020 m. 1 VDU –1241,40  Eur; 84 VDU – 104277,60 Eur).

(2021 m. 1 VDU –1352,70  Eur; 120 VDU – 162324 Eur).
(2021 m. 1 VDU –1352,70  Eur; 60 VDU – 81162 Eur).

(2022 m. 1 VDU –1504,10 Eur; 120 VDU – 180492 Eur).
(2022 m. 1 VDU –1504,10  Eur; 60 VDU – 90246 Eur).

** 120 VDU/84VDU/60 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metinių paja-
mų sumos:
• susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (apskaičiuotos už 2018 m. ar ankstesnius 

metus   neįskaitomos),
• tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, 
• gautų iš darbdavio pagal autorines sutartis, 
• mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavi-

mo veiklą gautų pajamų.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL 2023 METAIS TAIKOMO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

2022 m. spalio 7 d. Nr. 1014
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3, 4 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos 
Respublikos trišalės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. ir 2022 m.  rugsėjo 13 d. ir 27 d. rekomendacijas, į šalies ūkio 
vystymosi rezultatus ir tendencijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti 2023 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 5,14 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 840 eurų.
2. Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius negu šio nuta-

rimo 1 punkte nustatyti minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė
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Projektas
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS
 

2022 m.          d. Nr.
Vilnius

 
 1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkan-

čiais santykiais susijusioms pajamoms. Metinis NPD (toliau – MNPD), jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta ki-
taip, taikomas tokia tvarka:

1) MNPD negali būti didesnis negu 7 500 eurų, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija mini-
maliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos;

2) kai GMP viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvy-
likos dydžių sumą, tačiau neviršija 23 112 eurų per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota 
pagal šią formulę:
Gyventojui taikytinas MNPD = 7 500 – 0,42 × (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios eina-
mųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių);

 
3) kai GMP viršija 23 112 eurų per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 4 800 – 0,18 × (GMP – 12 × 642).“
 
2. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tokia tvarka:
1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį 

neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, 
taikomas mėnesio NPD yra 625 eurai;

2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį 
viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, tačiau 
neviršija 1 926 eurų, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 625 – 0,42 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitin-
kančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų 
sausio 1 dieną, vienas dydis);
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3) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį 
viršija 1 926 eurus, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitin-
kančiais santykiais susijusios pajamos – 642).“

 
3. Pakeisti 20 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukaku-

siems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba as-
menims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 
1 005 eurai. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių suka-
kusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių 
lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, 
taikomas mėnesio NPD yra 935 eurai. Atsiradus arba pasibaigus teisei į šioje dalyje nurodytą mėnesio NPD, šis 
dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų. 
Šioje dalyje nurodytiems gyventojams taikytina MNPD suma yra lygi jiems pagal šios dalies nuostatas atitinka-
mais mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinų NPD sumai, pridėjus pagal šio straipsnio 1 dalį šiems gyventojams 
apskaičiuotą MNPD dalį, proporcingą mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jie neturėjo teisės į NPD pagal šios 
dalies nuostatas, skaičiui.“

 
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir taikomas apskaičiuojant ir deklaruo-

jant 2023 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.
2. Centrinis mokesčių administratorius iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės 

aktus.
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
 
 
 
Respublikos Prezidentas



Sporto federacijų ir klubų mokesčiai ir apskaita 2022 m. Dažniausiai daromos klaidos ir jų koregavimas

135
Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt

Vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai, išeitinės išmokos, mamadieniai, ligos 
pašalpos ir t.t.):

Apskaičiavus vidutinį darbo užmokestį ypatingai 2023 metų sausio, vasario, kovo mėnesiais, patikrinti, ar jis 
nėra mažesnis už 2023 metų MMA – 840 eurų. Skaičiuoti reikia taip:

2023 m. sausis 2023 m. vasaris 2023 m. kovas
MMA – 840 EUR MMA – 840 EUR MMA – 840 EUR

Pagal 5 dienų darbo savaitės grafiką
Darbo dienų skaičius pagal 5 dienų 
darbo savaitę – 22

Darbo dienų skaičius pagal 5 dienų 
darbo savaitę – 19

Darbo dienų skaičius pagal 5 dienų 
darbo savaitę – 23

Apskaičiuotas dienos VDU ne ma-
žiau, nei – 38,18 EUR (840/22)

Apskaičiuotas dienos VDU ne ma-
žiau, nei – 44,21 EUR (840/19)

Apskaičiuotas dienos VDU ne ma-
žiau, nei – 36,52 EUR (840/23)

Darbo valandų skaičius pagal 5 
dienų darbo savaitę – 176

Darbo valandų skaičius pagal 5 
dienų darbo savaitę – 151

Darbo valandų skaičius pagal 5 
dienų darbo savaitę – 183

Apskaičiuotas valandos VDU ne 
mažiau, nei – 4,77 EUR (840/176)

Apskaičiuotas valandos VDU ne 
mažiau, nei – 5,56 EUR (840/151)

Apskaičiuotas valandos VDU ne 
mažiau, nei – 4,59 EUR (840/183)

Pagal 6 dienų darbo savaitės grafiką
Darbo dienų skaičius pagal 6 dienų 
darbo savaitę – 26

Darbo dienų skaičius pagal 6 dienų 
darbo savaitę – 23

Darbo dienų skaičius pagal 6 dienų 
darbo savaitę – 26

Apskaičiuotas dienos VDU ne ma-
žiau, nei – 32,31 EUR (840/26)

Apskaičiuotas dienos VDU ne ma-
žiau, nei – 36,52 EUR (840/23)

Apskaičiuotas dienos VDU ne ma-
žiau, nei – 32,31 EUR (840/26)

Darbo valandų skaičius pagal 6 
dienų darbo savaitę – 174

Darbo valandų skaičius pagal 6 
dienų darbo savaitę – 152

Darbo valandų skaičius pagal 6 
dienų darbo savaitę – 175

Apskaičiuotas valandos VDU ne 
mažiau, nei – 4,83 EUR (840/174)

Apskaičiuotas valandos VDU ne 
mažiau, nei – 5,53 EUR (840/152)

Apskaičiuotas valandos VDU ne 
mažiau, nei – 4,80 EUR (840/175)
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www.vdi.lt/DUK
Dok.data 10-01-2020 
 
Kada darbuotojas praranda sukauptas kasmetines atostogas? Kaip taikyti DK 127 str. 5d.?

Darbuotojai, iki Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasme-
tinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl trejų metų termino susitarė socialiniai partneriai derėdamiesi dėl DK nuos-
tatų, o taip pat į tai, kad buvo treji metai (nuo 2017 m. liepos 1 d.), tam, kad būtų išnaudotos už ankstesnį laikotarpį 
nepanaudotas atostogas. Taip pat paminėtina, kad DK 128 str. 1 d. nustatyta, kad kasmetinės atostogos turi būti 
suteikiamos bent kartą per darbo metus. Kasmetinių atostogų tikslas – atkurti darbuotojo darbingumą, todėl įsta-
tymas nustato abiejų šalių pareigą (darbuotojo – pasinaudoti, o darbdavio – suteikti) kasmetines atostogas bent 
vieną kartą per darbo metus. Todėl paprastai tokių atvejų, kai darbuotojas turi sukauptų kasmetinių atostogų 
daugiau kaip už trejus darbo metus, neturėtų būti. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad po 2020 liepos 1 d. bus prarandamos ne tik atostogų dienos, bet ir kompen-
sacija už atostogų dienas, viršijančias trejų metų laikotarpį. Taigi darbuotojas turi teisę išnaudoti visas sukauptas 
kasmetines atostogas ar gauti už jas kompensaciją iki 2020 m. liepos 1 d. Po to darbuotojas galės pasinaudoti 
sukauptomis kasmetinėmis atostogomis ar gauti už jas kompensaciją vadovaujantis DK 127 str. 5 d. nustatytais 
apribojimais. 

Atostogų dienų skaičius už trejų metų laikotarpį gali skirtis priklausomai nuo darbuotojo pareigybės, statuso, 
darbo stažo pas tą darbdavį. Pvz., minimalioji atostogų trukmė yra 20 darbo dienų, vadinasi bus prarandama gali-
mybė pasinaudoti atostogomis virš 60 darbo dienų. Pedagoginių darbuotojų atostogų trukmė – 40 darbo dienų, 
vadinasi jiems atitinkamai pradings ilgesnės nei 120 darbo dienų atostogos. 

Po 2020 liepos 1 d. galios tokia taisyklė: 
DK 127 str. 5 d. reglamentuoja, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę 

kompensaciją už jas DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais 
buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai nega-
lėjo jomis pasinaudoti. Pagal DK 128 str. 2 d., už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai 
suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus. 

Taigi darbuotojo teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (ar gauti kompensaciją už jas) už pirmuosius 
darbo metus užtikrinama tais kalendoriniais metais, kada jis pradėjo dirbti ir išdirbo pusę darbo metams ten-
kančių darbo dienų skaičių, ir, jiems pasibaigus, dar trejus kalendorinius metus. Pvz., darbuotojas pradėjo dirbti 
2019-02-01, teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už pirmuosius darbo metus būtų prarandama po šių 
kalendorinių metų ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t.y. 2023 sausio 1 d. Tačiau, jeigu darbuotojas pradėjo dirbti, 
pvz., 2019-10-01, jis bus išdirbęs pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus 2020 m. balandžio mėnesį, 
todėl teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už pirmus darbo metus būtų prarandama po šių kalendo-
rinių metų ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t.y. 2024 sausio 1 d. 

http://www.vdi.lt/DUK
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JN pavyzdys:
Darbo pradžia Pusė metų 

suėjo iki
3 metų laikotarpis – gali-

mybė išnaudoti sukauptas 
atostogas

Prarandama teisė išnaudoti atostogas

2019-02-01 2019-12-31 2020 2021 2022 2023
Už laikotarpį 2019-02-01-2020-01-31

Darbo pradžia Pusė metų 
suėjo iki

3 metų laikotarpis – gali-
mybė išnaudoti sukauptas 

atostogas

Prarandama teisė išnaudoti atostogas

2019-10-01 2020-12-31 2021 2022 2023 2024
Už laikotarpį 2019-10-01-2020-09-30

Už antrus ir vėlesnius darbo metus teisės pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (ar gauti kompensaciją už 
jas) užtikrinama tais kalendoriniais metais, kai prasidėjo darbuotojo darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasme-
tinės atostogos ir, jiems pasibaigus, dar trejus kalendorinius metus. Pvz., darbuotojas pradėjo dirbti 2019-02-01, 
teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už 2020-2021 darbo metus būtų prarandama po 2020 kalendorinių 
metų pabaigos ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t.y. 2024 sausio 1 d. 

JN pavyzdys:
Antrųjų darbo 
metų pradžia

Antrųjų 
darbo metų 

pabaiga

3 metų laikotarpis – gali-
mybė išnaudoti sukauptas 

atostogas

Prarandama teisė išnaudoti atostogas

2020-02-01 2021-01-31 2021 2022 2023 2024
Už laikotarpį 2020-02-01-2021-01-31

Darbo pradžia Pusė metų 
suėjo iki

3 metų laikotarpis – gali-
mybė išnaudoti sukauptas 

atostogas

Prarandama teisė išnaudoti atostogas

2020-10-01 2021-09-30 2021 2022 2023 2024
Už laikotarpį 2020-10-01-2021-09-30

Jei darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko prie-
žiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų, šio ribojimo terminas turi būti pratęsiamas. Termino, per kurį privaloma 
pasinaudoti kasmetinėmis apmokamomis atostogomis, nustatymas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės ak-
tams, nes juo užtikrinamas atostogų, kaip poilsio laiko, teigiamo poveikio darbuotojui išsaugojimas. 

Dėl Valstybės tarnautojų: 
Informuojame, kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 str. 1 d. nustatyta, kad darbo santykius ir socia-

lines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso 
ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Atsižvelgdami į tai, kad VTĮ nenustato prievolės panaudoti 
kasmetines atostogas ne vėliau kaip per 3 metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į atostogas, pa-
baigos, bei vadovaujantis lygiateisiškumo principu, manytina, kad DK 127 str. 5 d. ir Darbo kodekso patvirtinimo, 
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 str. 8 d. nuostatos taikytinos ir valstybės tarnautojams. 
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NPD:

2022 metams:
www.vmi.lt

NPD, PNPD taikymas
Bendroji informacija:
Mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) yra taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitin-

kančiais santykiais susijusioms pajamoms, t. y. mėnesio NPD dydis priklauso nuo tokių pajamų sumos.
Metams pasibaigus, įvertinamos gyventojo metinės pajamos (GMP)  ir  nuo GMP  apskaičiuojamas metinis 

NPD. Tokiu būdu, jei gyventojas gavo kitų nei su darbo santykiais susijusių pajamų, jo GMP bus didesnės nei su 
darbo santykiais susijusios pajamos, nuo kurių buvo skaičiuojamas NPD, todėl gyventojas, teikdamas metinę pa-
jamų deklaraciją, turės grąžinti GPM nuo per daug pritaikyto mėnesio NPD ar jo dalies.

Iki 2017-12-31 papildomas NPD (PNPD) buvo taikomas tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams – tėvams (įtė-
viams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo 
programas bendrojo ugdymo mokyklose arba profesinio mokymo įstaigose.

Nuo 2022-06-01 keičiasi NPD skaičiavimas.
Mėnesio NPD:
1. Maksimalus mėnesio NPD – 540 Eur, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio 

su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija 730 Eur (minimalios mėnesinės algos (MMA), galiojančios 
2022-01-01, vieno dydžio).

2.  Gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per 
mėnesį didesnės nei 730 Eur, taikytinas mėnesio NPD  apskaičiuojamas pagal dvi formules:

2.1  Gyventojui, kurio pajamos iš darbo santykių per mėnesį neviršija 1704 Eur sumos, taikytinas mėnesio NPD 
apskaičiuojamas pagal šią formulę: Mėnesio NPD = 540 – 0,34 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios 
pajamos – 730 Eur);

2.2  Gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių didesnės nei 1 704 Eur, taikytinas mėnesio NPD ap-
skaičiuojamas pagal šią formulę: Mėnesio NPD = 400 – 0,18 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios 
pajamos – 642 Eur).

Metinis NPD:
1. Jeigu GMP neviršija 8760  Eur  (minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios 2022-01-01, dvylikos dydžių 

sumos), metinis NPD negali būti didesnis negu 6 480 Eur.
2. Kai GMP viršija 8760 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal dvi formules:
2.1 Kai GMP ne didesnės nei  20 448 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: Metinis NPD = 6480 – 

0,34 x (GMP – 8760 Eur);
2.2 Kai GMP didesnės nei 20 448 Eur (bet mažesnės nei 34 370,67 Eur), metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią 

formulę:  Metinis NPD = 4800 – 0,18 x (GMP – 7704 Eur).
Svarbu: nuo 2022-06-01 pakeisti mėnesio NPD bei metiniai NPD taikomi nuo 2022-01-01, deklaruojant viso 

2022 metų mokestinio laikotarpio pajamas ir apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį.
Mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo, gavusio su darbo santykiais susijusių pajamų, abipusiu susita-

rimu dėl pasikeitusio NPD pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas iki 2022 m. gruodžio 31 dienos. Pasibaigus 
2022 metams, dėl pasikeitusio NPD mokėtinas gyventojų pajamų mokestis perskaičiuojamas, kai gyventojas pa-
teikia metinę pajamų mokesčio deklaraciją, o susidariusi pajamų mokesčio permoka gyventojui  įskaitoma arba 
grąžinama.

Nuo 2021-01-01 Nuo 2022-01-01
Mėnesio NPD – 400 EUR Mėnesio NPD – 400 EUR arba 540 EUR
30-55 % darbingumas – 600 EUR 30-55 % darbingumas – 810 EUR
0-25 % darbingumas – 645 EUR 0-25 % darbingumas – 870 EUR
Metinis NPD – 4 800 EUR Metinis NPD – 4 800 EUR arba 6480 EUR

https://www.vmi.lt/evmi/npd-pnpd-taikymas-20-str.-1#kokios-pajamos-yra-%C4%AFskai%C4%8Diuojamos---ne%C4%AFskai%C4%8Diuojamos-%C4%AF-gyventojo-metines-pajamas
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www.vmi.lt/Mokesčių žinynas/Mokesčių pakeitimai 2022 metais

Metinis NPD
(...)

VMI prie FM primena, kad metinis NPD gali sumažėti dėl iš dviejų ar kelių darbdavių gauto darbo užmokesčio, 
autorinių atlyginimų, tantjemų, pajamų iš įregistruotos individualios veiklos, dividendų, nuomos ir kitokių apmo-
kestinamųjų pajamų gavimo, dėl kintamo darbo užmokesčio, gautų premijų. Metinis NPD sumažėja ir dėl gautų 
ligos išmokų, nes darbdavys mėnesio NPD pritaiko atsižvelgęs į jo paties išmokamą mėnesio darbo užmokesčio ir 
ligos išmokos už pirmąsias 2 ligos dienas sumą, neįskaičiuodamas Sodros mokamų ligos išmokų.

Kai metinis NPD yra mažesnis nei darbdavio pritaikytas, už jo perskaičiavimą ir pajamų mokesčio deklaravimą 
bei sumokėjimą yra atsakingas pats gyventojas. Ne tik darbo užmokestį, bet ir kitas pajamas ar darbo užmokestį 
daugiau nei iš vieno darbdavio gaunantis gyventojas, įvertinęs prognozuojamas metines pajamas, gali pateikti 
darbdaviui prašymą netaikyti NPD. Prisitaikyti visą priklausantį metinį NPD ir pajamų mokesčio permoką jis susi-
grąžinti galės, deklaruodamas metines pajamas.

 
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas
      
 
PSD įmokos:

Savarankiškai besidraudžiantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi su-
mokėti 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA.

2020 metais: 6,98% x 607€ = 42,37€.
2021 metais: 6,98% x 642€ = 44,81€.
2022 metais: 6,98% x 730€ = 50,95€.
2023 metais: 6,98% x 840€ = 58,63€.

http://www.vmi.lt/Mokesčių
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Skaidriai dirbančio ID kodas  2022-01-18
Skaidriai dirbančio ID kodas
Nuo šių metų balandžio 1 d. kiekvienas statybos darbus atliekantis fizinis asmuo privalės turėti galiojantį Skai-

driai dirbančio ID kodą. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimui bus naudojama „Sodros“ informacinė sistema, 
apdraustųjų ir išmokų gavėjų registrai bei juose šiuo metu jau kaupiami duomenys – informacija apie darbuotoją, 
darbdavį, savarankiškai dirbantį asmenį bei informacija apie į Lietuvą komandiruojamus darbuotojus. Visuomenei 
kylant įvairių su skaidriai dirbančio ID susijusių klausimų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikia atsa-
kymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kas yra skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas?
Tai „Sodros“ informacinėje sistemoje suformuotas kodas, patvirtinantis, kad asmuo dirba pagal darbo sutartį, 

yra savarankiškai dirbantis, komandiruotas į Lietuvos Respubliką ar dirba pagal civilinę sutartį, jei yra mažosios 
bendrijos vadovas.

Kas privalo turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą?
Skaidriai dirbančiojo identifikavimo kodą privalo turėti visi statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys: 

dirbantys pagal darbo sutartį ar vykdantys savarankišką veiklą, pagal civilinę sutartį dirbantys mažosios bendrijos 
vadovai, taip pat komandiruoti į Lietuvos Respubliką darbuotojai.

Kaip bus galima gauti skaidriai dirbančiojo identifikavimo kodą?
Savo skaidriai dirbančiojo tapatybės kodą galės gauti kiekvienas asmuo prisijungęs prie asmeninės paskyros, 

esančios „Sodros“ Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) arba asmeniškai atvykęs į bet kurį 
„Sodros“ priimamąjį.

Taip pat darbuotojui skaidriai dirbančio asmens tapatybės kodą galės gauti darbdavys, prisijungęs prie savo 
paskyros, esančios „Sodros“ Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS), arba atvykęs į bet kurį „Sodros“ 
priimamąjį.

Ar vienos užklausos metu darbdavys galės gauti („išimti“) tik vieno darbuotojo skaidriai dirbančio as-
mens identifikavimo kodą „Sodros“ EDAS sistemoje?

Vienos užklausos metu darbdavys galės atsisiųsti daugiau nei vieną skaidriai dirbančio asmens identifikavimo 
kodą „Sodros“ EDAS sistemoje.

Per kiek laiko yra išduodamas skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas?
Asmuo, prisijungęs prie „Sodros“ informacinės sistemos, skaidriai dirbančiojo identifikavimo kodą galės atsi-

siųsti realiuoju laiku.

http://www.vdi.lt/DUK
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Kaip kodo veikimas bus pritaikomas tiems asmenims, kurie dirba keliose vietose/vykdo veiklą skirtin-
gais pagrindais?

Asmuo, dirbdamas pagal kelias darbo sutartis, ar besiverčiantis savarankiška veikla, gaus po atskirą kodą kie-
kvienai darbo sutarčiai (kiekvienam socialinio draudimo pas atskirą draudėją atvejui) ir kiekvienai savarankiškai 
veiklai, kurią asmuo vykdo kaip skirtingo statuso savarankiškai dirbantis asmuo (pavyzdžiui, veikla, įsigijus verslo 
liudijimą, ir veikla pagal individualios veiklos pažymą).

Kas tikrins ir kontroliuos, ar darbuotojai turi skaidriai dirbančiojo ID kodus?
Pareigą tikrinti kodą turės Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų 

tyrimo tarnyba, policija, taip pat statytojas (užsakovas) ar jo vienas įgaliotas rangovas.

Kaip bus tikrinamas skaidriai dirbančiojo ID kodas?
Kodas bus tikrinamas mobiliojo įrenginio pagalba nuskaitant QR kodą, taip, kaip yra tikrinamas Galimybių 

pasas. Tam tikslui bus naudojama nemokama mobili programėlė, kurią bus galima atsisiųsti tiek į mobilų telefoną, 
tiek į planšetę ar kitus įrenginius.

Kokia forma reikia tikrintojams pateikti skaidriai dirbančiojo ID kodą?
Skaidriai dirbančio asmens kodą galima pateikti atspausdintą ant popieriaus arba atsisiųstą įrenginyje (mobilia-

jame telefone, kompiuteryje ir pan.).

Kokia darbdavio atsakomybė?
Darbdavys turi užtikrinti, kad visi jo darbuotojai, atliekantys statybos darbus, turėtų skaidriai dirbančiojo ID 

kodą ir jį pateiktų nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolės institucijoms (Valstybinei darbo inspekcijai, Valsty-
binei mokesčių inspekcijai, FNTT, Policijai), statytojui (užsakovui) arba jo vienam įgaliotam rangovui.

Kokios statytojo (užsakovo) pareigos?
Statytojas (užsakovas) arba jo vienas įgaliotas rangovas turi užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys asmenys 

būtų identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankišką veiklą vykdantys asmenys bei kiti staty-
bvietėje esantys asmenys, neatliekantys statybos darbų.

Kokios pareigos nustatytos kitiems statybvietėje esantiems asmenims, kurie nevykdo statybos darbų?
Kiti, statybvietėje esantys asmenys, kurie neatlieka statybos darbų, statybvietėje gali būti tik turėdami staty-

tojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo nustatytą identifikavimo priemonę ir užregistruoti, nurodant jų atvy-
kimo į statybvietę pradžios laiką bei atvykimo priežastį.

„Sodros“ išmokos ir įmokos – kas naujo 
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Kas ir kaip turi pildyti darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius?
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 120 straipsnį, reglamentuojantį darbo laiko apskaitą, 

darbdavys privalo įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo faktiškai dirbtus:
1) viršvalandžius
2) darbo laiką švenčių dieną;
3) darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką;
4) darbo laiką naktį;
5) darbo laiką pagal susitarimą dėl papildomo darbo.
Darbo laiko apskaita tvarkoma darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali 

būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu, o darbuotojas turi teisę susipažinti su savo darbo laiko apskaita ir reika-
lauti neatlygintinai gauti darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą.

Jeigu darbovietėje dirbama pagal darbdavio nustatytus grafikus, juose turi būti nurodoma planuojamas dar-
buotojo darbo laikas, jo pradžia ir pabaiga konkrečiomis dienomis. Pažymėtina, kad darbdavys privalo sudaryti 
darbo (pamainų) grafikus taip, kad kiek įmanoma tolygiau paskirstytų darbuotojo darbo laiką per apskaitinį laiko-
tarpį. Draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš eilės ( DK 115 straipsnio 4 dalies nuostatos). Sudarydamas 
darbo grafikus, darbdavys privalo laikytis minimaliojo poilsio ( DK 122 straipsnis) ir maksimaliojo darbo ( DK 114 
straipsnis) reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys, kurio teisė ir pareiga yra jam pavaldžių darbuotojų darbo organiza-
vimas, gali priimti vietinius norminius teisės aktus, kurie reglamentuotų visų ar dalies darbuotojų darbo sąlygas 
ar tvarką darbovietėje. Darbuotojų darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai yra vietiniai norminiai (lo-
kalūs) teisės aktai, kuriuos priima patys darbdaviai, sureguliuodami darbo santykius, kurie nereglamentuojami 
DK teisės normomis ir šių teisės aktų atitikimas teisės aktų reikalavimams yra darbdavio atsakomybė ir kompe-
tencija. Todėl darbdavys pats nustato šių vietinių norminių teisės aktų pildymo darbovietėje tvarką ir formą. 
DK teisės normos nereglamentuoja vietinių norminių (lokalių) teisės aktų priėmimo darbovietėje, tai yra išim-
tinai darbdavio teisė ir pareiga organizuojant jam pavaldžių darbuotojų darbą. Vietiniai norminiai (lokalūs) teisės 
aktai – nustatyta tvarka darbdavio patvirtinti ir tik įmonėje arba konkrečioje darbo vietoje galiojantys teisės 
aktai, kuriuose nustatytos įstatymų, Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų priimtų teisės aktų ne-
sureguliuotos elgesio taisyklės, reguliuojančios darbo ir glaudžiai su darbu susijusius visuomeninius santykius. 
Pažymėtina, kad nors minėtus vietinius norminius (lokalius) teisės aktus priima pats darbdavys, tačiau jie negali 
prieštarauti DK nuostatoms (pavyzdžiui, minimaliojo poilsio ir maksimaliojo darbo laiko reikalavimams, reikalavi-
mams darbo laiko apskaitai ir kt.).

http://www.vdi.lt/DUK
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Kaip mokėti įmonės vadovui, kai jis, savo poilsio metu būdamas komandiruotėje, dirbo?
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 107 straipsnio 4 dalis numato, kad į darbuotojo komandi-

ruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo 
dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po 
kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo 
darbo užmokestį.

Pažymėtina, kad pagal suderintą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija poziciją, ke-
lionės laikas turėtų apimti visą laiką nuo darbuotojo išvykimo iš namų iki jo atvykimo į darbdavio nurodytą vietą 
(pvz., vykstant į užsienį, nuo išvykimo iš namų į oro uostą iki atvykimo į viešbutį arba konkrečią nurodytą darbo 
pareigų atlikimo vietą kitoje vietovėje nei nuolatinė darbuotojo darbo vieta, jeigu darbuotojas iškart vyksta į ją) ir 
atvirkščiai grįžtant atgal. Vykstant į užsienį, kelionės laikas turėtų apimti ne tik faktinį skrydžio laiką, bet ir visą kitą 
kelionėje sugaištą laiką – vykimą į oro uostą / iš oro uosto, laukimo laiką prieš skrydį, laukimo laiką tarp skrydžių, 
bagažo atsiėmimo po skrydžio laukimo laiką, vykimo iš oro uosto į viešbutį ar darbdavio nurodytą vietą kitoje 
vietovėje laiką (ir atvirkščiai grįžtant atgal) ir visą kitą laiką, kurį darbuotojas sugaišta keliaudamas į darbdavio 
nurodytą vietą.

Atsižvelgiant į DK 107 straipsnio 4 dalies turinį, kelionės laikas yra įskaitomas į darbuotojo darbo laiką, todėl 
visas kelionės laikas turi būti apmokamas kaip faktiškai darbuotojo dirbtas laikas viengubu darbo užmokesčiu, 
o darbuotojui, kurio kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, papildomai dar suteikiama 
teisė pasirinktinai į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šį poilsio laiką pridėti prie kas-
metinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo viengubą darbo užmokestį. Vadovaujantis DK 107 
straipsnio 5 dalimi, komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jeigu darbdavys nėra 
nustatęs kitokių įpareigojimų.

Pabrėžtina, kad vadovaujantis DK 144 straipsnio 6 dalimi, juridinio asmens vienasmenio valdymo organo darbo po-
ilsio dieną, švenčių dieną, darbo naktį ir viršvalandinio darbo apskaita yra tvarkoma, tačiau už tą darbą nėra mokama, 
nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip. Juridinio asmens vadovaujančių darbuotojų (šio kodekso 101 straipsnio 
3 ir 4 dalys) darbo poilsio dieną, švenčių dieną, darbo naktį ir viršvalandinio darbo apskaita yra tvarkoma ir už jį mo-
kama kaip už darbą įprastiniu darbo laiko režimu, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip. Tokių juridinio asmens 
vadovaujančių darbuotojų skaičius įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje negali sudaryti daugiau negu dvidešimt pro-
centų darbdavio darbuotojų vidutinio skaičiaus. Tokių darbuotojų sąrašą nustato darbo teisės normos.

Taigi, tuo atveju, kai vadovas dirbo jo poilsio dieną, ši diena turėtų būti apskaitoma DK 144 straipsnio 6 dalyje 
nustatyta tvarka, tuo tarpu, jeigu vadovas jo poilsio dieną praleido kelionėje, bet nedirbo, jam, šis laikas turėtų 
būti kompensuojamas DK 107 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, t. y. kelionės laiką apmokant viengubu darbo 
užmokesčiu papildomai dar suteikiant teisę pasirinktinai į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po ke-
lionės arba šį poilsio laiką pridedant prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo vien-
gubą darbo užmokestį.
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Dok.data 03-01-2022
 
Ar premija ir priedas, išmokėti už ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį, turi būti įtraukti į didesnį apmokė-

jimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą?
Apskaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį ir naktinį darbą, 

skaičiuojamas ne tik darbuotojo bazinis (tarifinis) darbo užmokestis, bet ir visos kitos darbo užmokesčio dalys, 
numatytos DK 139 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose.

DK normose detaliau nereglamentuota padidinto darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka tokiu atveju, kai dar-
buotojo darbo užmokesčio dalis, nurodyta DK 139 straipsnio 2 dalies 2-5 punktuose (pvz., premija, priedas), mo-
kama ne kiekvieną mėnesį, o per kitą, ilgesnį laikotarpį, pvz., vieną kartą per metus ar per ketvirtį. VDI Darbo teisės 
skyriaus specialistų nuomone, šiais atvejais konkreti padidinto darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, įskaitant 
darbo užmokesčio dalies, mokamos kartą per ketvirtį ar kartą per metus, įtraukimo į darbuotojo darbo užmokestį 
tvarką, galėtų būti numatyta darbo ar kolektyvinėse sutartyse, taip pat – vietiniuose norminiuose teisės aktuose. 
Tokia tvarka turėtų būti nustatoma vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo bei proporcingumo 
principais bei siekiant gerinti ne darbdavio, o darbuotojų padėtį, pvz., numatant, kad apskaičiuojant darbo užmo-
kestį tą mėnesį, kurį darbuotojas dirbo poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, įtraukiama me-
tinė premija ar metinis priedas, padalinti iš 12, kartu numatant, kad gaunama premijos ar priedo dalis įtraukiama 
apskaičiuojant darbuotojams padidintą darbo užmokestį už tokį darbą ir sekančius 11 mėnesių.

Dok.data 03-01-2022
 
Kaip skaičiuojami atostoginiai, jeigu pasikeitė darbuotojo darbo laiko norma?
Vidutinis darbo užmokestis atostoginiams išmokėti visada yra skaičiuojamas vadovaujantis Vidutinio darbo 

užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo nuostatomis, t. y. skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai 
mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis, tačiau apskaičiuojant 
konkretų atostoginių dydį, turėtų būti atsižvelgiama į darbuotojo darbo laiko normą, pagal kurią dirbant buvo 
sukauptos kasmetinės atostogos (jų dalis). Šiuo atveju konkreti atostoginių apskaičiavimo tvarka galėtų būti nu-
statyta darbo tvarkos taisyklėse ar kituose įmonės lokaliniuose (vidaus) teisės aktuose.

Tuo atveju, jeigu konkrečios tvarkos nėra, VDI specialistų nuomone, atostoginiai už kasmetines atostogas, su-
kauptas kiekvienu atskiru laikotarpiu, kai keitėsi darbuotojo darbo laiko trukmė, galėtų būti apskaičiuojamos ats-
kirai. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas šiuo metu dirba 20 val./sav, bet turi 5 darbo dienas nepanaudotų atostogų 
už laikotarpį, kurį dirbo 40 val./sav., apskaičiavus vidutinį darbo užmokestį pagal paskutinių 3 mėnesių darbo už-
mokestį, skaičiuojant atostoginius, jie turėtų būti apskaičiuojami pagal tuo metu dirbtą darbo laiko normą, t. y., 
5 darbo dienos atostogų apmokamos ne pagal dabar dirbamą 20 val. savaitės normą, o pagal 40 val., kurią dirbo, 
kai sukaupė atostogas.
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Jei darbuotojai raštu išreiškia norą dirbti viršvalandinį darbą, ar galima vidinėje tvarkoje (pavyzdžiui, 

darbo apmokėjimo sistemoje) apsirašyti, kad per metus maksimali viršvalandžių trukmė yra daugiau nei 
180 val., tačiau leidžiama dirbti tik atsižvelgiant į maksimalius darbo laiko ir minimalius poilsio laiko rei-
kalavimus? Ar ši galimybė yra tik kolektyvinės sutarties galiojimo atveju

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 119 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta, jog per septynių paeiliui 
einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių, nebent 
darbuotojas savo sutikimą dirbti iki dvylikos valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu. Tokiais atvejais ne-
gali būti pažeista maksimali vidutinė keturiasdešimt aštuonių valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuo-
jant per apskaitinį laikotarpį. Maksimali viršvalandžių trukmė per metus – vienas šimtas aštuoniasdešimt valandų. 
Kolektyvinėje sutartyje gali būti susitarta dėl ilgesnės viršvalandžių trukmės. Dirbant viršvalandžius, negali būti 
pažeisti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.

Taigi, DK nenumato galimybės darbo santykių šalims nukrypti nuo imperatyvios nuostatos nustatančios mak-
simalų 180 valandų viršvalandinio darbo skaičių per metus ir susitarti dėl didesnio maksimalaus viršvalandinio 
darbo skaičiaus nei tai nustato DK ar darbdaviui tai įtvirtinti savo vidaus tvarkos taisyklėse. Išimtis numatyta tik 
kolektyvinėms sutartim. Kolektyvinėje sutartyje gali būti susitarta dėl ilgesnės viršvalandžių trukmės. Tačiau 
pažymėtina, jog dirbant viršvalandžius, visais atvejais negali būti pažeisti tiek maksimaliojo darbo laiko (DK 114 
straipsnis), tiek ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai (DK 122 straipsnis).

Dok.data 31-03-2022
 
Kaip skaičiuojami atostoginiai, kai darbuotojo atostogos prasideda vieną mėnesį, o baigiasi kitą?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 130 straipsnio nuostatomis, atostoginiai išmo-

kami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią arba, DK nustatytais atvejais, įprasta 
darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.

Vidutinis darbo užmokestis atostoginiams išmokėti yra skaičiuojamas vadovaujantis Vidutinio darbo užmokesčio 
skaičiavimo tvarkos aprašo nuostatomis, kurio 5.1 papunktyje nurodyta, kad skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 pa-
skutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. 
Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, VDI specialistų nuomone, tuo atveju, kai atostoginiai už visą atostogų laiko-
tarpį apskaičiuojami ir išmokami dieną prieš atostogų pradžią, vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimui imami 
3 paskutiniai mėnesiai, einantys prieš atostogų pradžią, pvz., jeigu atostogos prasideda kovą ir baigiasi balandį, 
skaičiuojamasis laikotarpis yra vasaris, sausis ir gruodis).

Tuo atveju, jeigu atostoginiai skaičiuojami atskirai už kiekvieną atostogų laikotarpį ir išmokami įprasta darbo 
užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais, (pvz., kovo atostoginiai paskaičiuojami ir sumokami su kovo darbo už-
mokesčiu, balandžio – su balandžio darbo užmokesčiu), vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių 
mėnesių, einančių prieš atitinkamą atostogų dalį.
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Nuo 2022-04-01 darbdaviai už pirmąsias ligos dienas pašalpą darbuotojui moka 
visais atvejais.
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Suvestinė redakcija nuo 2022-04-01 iki 2022-06-30
 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS 
LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO 

ĮSTATYMAS
 

2000 m. gruodžio 21 d. Nr. IX-110
Vilnius

 
(...)

9 straipsnis. Ligos išmokos dėl apdraustojo asmens ligos arba traumos mokėjimo trukmė
1. Turintiems darbo ar tarnybos santykius apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems šio 

įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais, ligos išmoką dvi pirmąsias kalendorines 
nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo ar tarnybos grafiku, moka kiekvienas darbdavys, ne-
atsižvelgiant į apdraustojo asmens turimą ligos socialinio draudimo stažą. Ligos išmoka iš Valstybinio socialinio 
draudimo fondo lėšų šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantiems asmenims pradedama mokėti 
trečiąją nedarbingumo dieną ir mokama iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos. 
Tuo atveju, kai asmenims Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustato profesinės reabilitacijos paslaugų 
poreikį, ligos išmoka mokama iki pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Šio įstatymo 
5 straipsnio 2 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais ligos išmoka po atleidimo iš darbo ar tarnybos dėl tos 
ligos ar traumos, dėl kurių asmuo tapo nedarbingas iki atleidimo iš darbo ar tarnybos, mokama ne ilgiau kaip 5 
kalendorines ligos dienas, jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas, prasidėjęs draudimo laikotarpiu, 
tęsiasi po atleidimo iš darbo ar tarnybos.

(...)
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Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.

Siūlomos naujovės vaiko priežiūros 
atostogose: ką svarbu žinoti apie 
išmokas?
Data
2022 06 07
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Europos Sąjungai priėmus direktyvą, numatančią pareigą visoms šalims įtvirtinti neperleidžiamas vaiko prie-
žiūros atostogas moterims ir vyrams bei įtraukti kitas šeimos ir darbo derinimo priemones, keisis vaiko priežiūros 
atostogų tvarka ir išmokų dydžiai jų metu. Neperleidžiamus vaiko priežiūros mėnesius tėčiai ir mamos turės ir 
kitose Europos Sąjungos šalyse narėse. Šeimoms, susilaukusioms atžalų, įsigaliojus naujai tvarkai papildomai bus 
skirta per 31 mln. eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja apie tai, kaip keisis vaiko priežiūros 
atostogų trukmė ir išmokų dydžiai. 

„Pokyčiai dėl vaiko priežiūros atostogų inicijuoti, nes Europos Sąjunga priėmė direktyvą, kuri numato pareigą 
visoms valstybėms numatyti tiek tėčiui, tiek mamai būtinus vaiko priežiūros mėnesius. Tai reiškia, kad tiek vaiko 
tėtis, tiek mama bent po 2 mėnesius turėtų prižiūrėti savo mažylį ir nedirbti, o likusį laiką bus galima dalintis pagal 
šeimos poreikį. Šiais siūlymais siekiama lyčių lygybės užtikrinimo profesiniame ir asmeniniame gyvenime, vyrų 
įtraukimo į šeimos gyvenimą, moterų išlaikymo darbo rinkoje“, – savo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
vyresnioji patarėja Donata Telišauskaitė-Čekanavičė. 

VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ TRUKMĖ. Tėvams bus sudaryta galimybė pasirinkti, ar jie nori vaiko prie-
žiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių (dabar 12 mėnesių), ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų po 2 neper-
leidžiamus mėnesius vaiką galėtų prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas galėtų 
būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš įstatyme nusta-
tytas sąlygas atitinkančių senelių.

Jeigu kuris nors iš tėvų nepasinaudos būtinaisiais vaiko priežiūros mėnesiais, o, pavyzdžiui, liks dirbti, tuomet 
apmokamų atostogų sumažės 2 mėnesiais. 

SVARBU. Tvarka dėl trečiųjų vaiko priežiūros metų nesikeičia – jie ir toliau liks neapmokami, tačiau vienas iš 
tėvų, prižiūrintis vaiką, bus draudžiamas valstybės lėšomis valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, nedarbo soci-
aliniu draudimu ir sveikatos draudimu.

VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI. Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėne-
siais bus mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka, „į rankas“ išmoka siektų 
100,54 proc. Tokiu būdu tėvai bus skatinami pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, 
nes vaiko priežiūros išmokos dydis nesiskirs nuo gauto darbo užmokesčio. Tiesa, gaunantys didelį darbo užmo-
kestį turi žinoti, kad vaiko priežiūros išmoka negali būti didesnė nei 2 vidutiniai darbo užmokesčiai (šiuo metu 
3333,8 EUR „popieriuje“. Šis dydis keičiasi kiekvieną ketvirtį). 

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti  iki vaikui sueis 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 
60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, t. y. 60 proc. asmens draudžiamųjų pajamų, turėtų per paeiliui einan-
čius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisę gauti vaiko priežiūros išmoką 
atsiradimo mėnesį, dydžio. „Į rankas“ vaiko priežiūros atostogų išmoka būtų 77,34 proc.  

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui 
sueis 12 mėnesių bus 45 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, tai atitinka 58 proc. „į rankas“,  o nuo 12 mė-
nesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai išmokos dydis siektų 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, „į rankas“ 
vienas iš tėvų gautų 38,67 proc.



Sporto federacijų ir klubų mokesčiai ir apskaita 2022 m. Dažniausiai daromos klaidos ir jų koregavimas

153

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydžiai pasirinkti tokie, kad vaiko priežiūros išmokų gavėjai ne-
nukentėtų ir, susumavus vaiko priežiūros išmokas už visus metus, gautų tokio pat dydžio ar net didesnes vaiko 
priežiūros išmokas, nei gauna šiuo metu.

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turės teisę į 2 neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius 
ir turės teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį, t. y. 
4 mėnesius gaus po 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoką, jei „Sodros“ teritorinis 
skyrius nustatys, kad vaiką augina vienas tėvų (įtėvių) ar globėjų. 

Jeigu gimė du ir daugiau vaikų ar asmuo įvaikino, arba globoja du ir daugiau vaikų, mokama bendra 
vaiko priežiūros išmokų suma negalės būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

Jei asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką 
dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma 
negali būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės iš-
moka arba vaiko priežiūros išmoka.

TĖVYSTĖS IŠMOKA.  Tėčiai ne tik turės teisę į 2 neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogų mėnesius, jie ir 
toliau galės pasinaudoti tėvystės atostogomis iki vaikui sueis 12 mėn. Mažėja reikalavimai šiai išmokai gauti: jei 
šiuo metu būtina turėti 12 mėn. motinystės socialinio draudimo stažą per pastaruosius dvejus metus, tai siūloma 
nustatyti 6 mėn. motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimą per pastaruosius metus. Tėvystės išmoka yra 
skirta tėvui, mokama 30 kalendorinių dienų, kurios dydis yra 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, „į 
rankas“ tai atitinka 100 proc. 

PLATESNĖS GALIMYBĖS DIRBTI IR UŽSIDIRBTI. Siekiant paskatinti vaiko priežiūros išmokų gavėjus užsiimti 
darbine veikla vaiko auginimo metu, patikslintos nuostatos dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio tais atvejais, kai 
mama ar tėtis gauna ir darbinės veiklos pajamų.

Mėnesiais, kurie skiriami mamai ir tėčiui bei kurių negalima niekam perleisti, egzistuos galimybė dirbti, tačiau 
papildomai gaunamos pajamos sumažins vaiko priežiūros išmoką. t. y. jeigu papildomai gautų pajamų dydis yra 
mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, asmeniui mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jam atitinkamą mėnesį pri-
skaičiuotų pajamų skirtumas, o jeigu jų dydis yra didesnis už jam paskirtos vaiko priežiūros išmokos dydį ar jam 
lygus, vaiko priežiūros išmoka nemokama. 

Tačiau visais kitais mėnesiais papildomos pajamos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų 
pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo.  

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių 
trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvel-
giant į tuo metu gautas papildomas pajamas.  

SVARBU. Būdami vaiko priežiūros atostogose tėvai gali užsiimti savarankiška veikla. Tuo laikotarpiu jiems yra 
mokama visa vaiko priežiūros išmoka, o uždirbamos pajamos iš savarankiškai vykdomos veiklos neribojamos.

Seimui pritarus, vaiko priežiūros atostogų pakeitimai įsigaliotų nuo 2023 m. sausio 1 dienos.

BCPlius – paprastas  
finansų valdymas www.balco.lt
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https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-reikia-zinoti-tevams-dazniausiai-uzduodami-klausimai-apie-vaiko-
prieziuros-atostogas
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DĖL VIEŠŲJŲ RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ 
STOVYKLŲ DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ 
KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS 

Atnaujinimo data: 2019-09-26 
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris (18.16-31-1E) RM-28757

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) informuoja, 
kad 2019 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 778 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pa-
keitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių 
Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pripažinimo ne-
tekusiu galios“ (toliau – Nutarimas) buvo pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“, o 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietu-
voje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pripažintas netekusiu 
galios su visais pakeitimais ir papildymais.

Nutarimas įsigaliojo 2019 m. liepos 30 d. 

Atsižvelgiant į tai, VMI prie FM paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – 
GPMĮ) 17 str. 1 d. 5 punkto taikymą, priskiriant  neapmokestinamosioms pajamoms pagal 2003 m. gruodžio 2 d. 
nutarimo Nr. 1515 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų ne-
apmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas 
Nr. 1515) nuostatas mokamas maitinimo išlaidų ir kitų išlaidų kompensacijas.

Nutarimu Nr. 1515 patvirtintos Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams 
skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės). 
Šios Taisyklės nustato, kam, kokių renginių metu, kokios ir kokio dydžio piniginės kompensacijos gali būti mo-
kamos. Pažymėtina, kad pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nuo 2019 m. liepos 30 d. Taisyklės nustato vienodas 
kompensacijas už dalyvavimą pelno nesiekiančių vienetų vykdomuose tiek sporto, tiek kituose renginiuose.

Kai renginys vyksta Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punktu, pajamų mokesčiu ne-
apmokestinama   kompensuojama renginio dalyvio vienos paros maitinimo išlaidų suma, neviršijanti 1 bazinės 
socialinės išmokos (38 Eur ar mažiau) (Taisyklių 3.1. papunktis), o kai renginys vyksta užsienyje – maitinimo išlaidų 
suma, neviršijanti Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, nurodytų dydžių 
(Taisyklių 4.1. papunktis). Kitos piniginės kompensacijos (nakvynės, kelionės, degalų įsigijimo išlaidų) priskiriamos 
neapmokestinamosioms pajamoms, pagrindus jas dokumentais ir neviršijant Taisyklių 3.2-3.5. ir 4.2.-4.5.  papunk-
čiuose nustatytų dydžių.

 Pagal Taisyklių  2.2. papunktyje apibrėžtą renginio sąvoką, renginiu, kurio metu gali būti mokamos Taisyklėse 
numatytos kompensacijos, yra laikoma:

– viešasis renginys, kuriuo siekiama visuomenei naudingų tikslų ir kurio metu surinktos lėšos (jeigu tokių lėšų 
rengiant renginį surenkama) naudojamos tik šio renginio išlaidoms padengti ir (ar) skiriamos labdarai ar paramai 
arba naudojamos kitiems visuomenei naudingiems tikslams, taip pat

– aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykla, jeigu tokios stovyklos sporto šakos tarptautinė federacija 
yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą.

https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/rastai-paaiskinimai
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Pagal Taisyklių 2.1. papunktyje apibrėžtą renginio dalyvio sąvoką, Taisyklėse nustatytas kompensacijas gali 
gauti su renginį vykdančiu pelno nesiekiančiu vienetu darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais san-
tykiais nesusijęs ir (arba) už savo veiklą renginyje negaunantis kito atlygio, išskyrus Taisyklėse nustatytas 
pinigines kompensacijas, asmuo:

– to renginio programos autorius,
– atlikėjas,
– šios programos atlikėjams pasirodymą tokiame renginyje padedantis atlikti asmuo ar
– už šio renginio techninio inventoriaus veikimą, techninės pagalbos teikimą ar visuomenės informavimą at-

sakingas asmuo,
taip pat
– aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis sportininkas,
– aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporto specialistas ir 

fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius, t. y. treneris.
Taigi, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punktu, pajamų mokesčiu neapmokestinamos Taisyklėse nustatyto dy-

džio neviršijančios kompensacijos, jeigu jos gaunamos už dalyvavimą renginyje, kaip ši sąvoka apibrėžta Taisy-
klėse ir šias kompensacijas gauna asmuo, kuris pagal Taisyklių nuostatas laikomas renginio dalyviu.

Sporto varžybų, čempionatų dalyviu gali būti laikomas sportininkas, treneris, teisėjas, sekretoriato darbuotojas 
ir kiti asmenys, kurie atlieka renginio programą bei padeda ją atlikti, jeigu renginys atitinka Taisyklėse apibrėžtą 
renginio sąvoką, t. y. viešas renginys, kuriuo siekiama visuomenei naudingų tikslų ir kurio metu surinktos lėšos 
(jeigu tokių lėšų rengiant renginį surenkama) naudojamos tik šio renginio išlaidoms padengti ir (ar) skiriamos lab-
darai ar paramai arba naudojamos kitiems visuomenei naudingiems tikslams.

Viešojo renginio dalyviais nelaikomi gyventojai (įskaitant sportininkus, trenerius ir kitus sporto renginio daly-
vius), kurie tokias kompensacijas gauna iš renginį vykdančio (organizuojančio) pelno nesiekiančio vieneto su kuriuo 
yra susiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais ir (arba) už savo veiklą renginyje gauna kitą atlygį.

Sąvoka darbo santykiai arba jų esmę atitinkantys santykiai suprantama taip, kaip tai apibrėžta GPMĮ 2 str. 31 da-
lyje. Už savo veiklą renginyje gaunančiu atlygį asmeniu laikomas gyventojas, vykdantis tokio pobūdžio individu-
alią veiklą, kaip tai apibrėžta GPMĮ 2 str. 7 dalyje.

Kompensacijų mokėtoju gali būti ne tik renginį vykdantis (organizuojantis) pelno nesiekiantis vienetas, bet ir 
kitas pelno nesiekiantis vienetas, kuriam renginio dalyvis atstovauja. Taigi, tuo atveju, kai už dalyvavimą viešajame 
renginyje Taisyklėse nustatytas kompensacijas moka ne renginį vykdantis (organizuojantis), o kitas pelno nesie-
kiantis vienetas, kuriam renginyje atstovauja gyventojas, jis gali būti laikomas renginio dalyviu net ir tuo atveju, 
jeigu su kompensacijas mokančiu asmeniu yra susijęs   darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais ir 
(arba) jis už savo veiklą renginyje, be Taisyklėse numatytų kompensacijų, gauna kitą atlygį.  

Pažymėtina, kad vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, nuo 2019 m. liepos 30 d. Taisyklėse numatytos kompen-
sacijos gali būti mokamos tik už dalyvavimą aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklose, todėl už dalyva-
vimą kitose, t. y. ne aukšto meistriškumo, sporto stovyklose mokamos kompensacijos nepriskiriamos neapmokes-
tinamosioms pajamoms pagal GPMĮ  17 str. 1 d. 5 punktą.

 
Teisės departamento direktorė    Rasa Virvilienė

BCPlius – paprastas  
finansų valdymas www.balco.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
 

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 2 D. NUTARIMO NR. 1515 „DĖL 

NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
 

2017 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 693
Vilnius

 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų 

piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:
 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS

 
DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Nustatyti, kad:
1.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų pelno nesiekiančių vienetų (vienetų, kurių 

veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kurie gauto pelno pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi 
teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams) vykdomų renginių, susijusių su visuomenei naudingų tikslų, 
kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, įgyvendinimu (toliau vadinama – renginys), 
dalyvių gautos piniginės kompensacijos gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos:

1.1.1. kai renginiai vykdomi Lietuvos Respublikoje, jeigu:
1.1.1.1. kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma neviršija 1 bazinės socialinės išmokos;
1.1.1.2. nakvynės išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius doku-

mentus;
1.1.1.3. kelionės į renginio vykdymo vietą ir grįžimo į renginio dalyvio gyvenamąją vietą visų rūšių transporto 

priemonėmis išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;
1.1.1.4. kelionės į renginio vykdymo vietą ir grįžimo į renginio dalyvio gyvenamąją vietą metu, kai vykstama 

renginio dalyvio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal renginio da-
lyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į ke-
lionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto 
priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

1.1.1.5. dokumentų, susijusių su atvykimu į Lietuvos Respubliką (toliau vadinama – atvykimas), tvarkymo iš-
laidos, įskaitant atvykstančiųjų į Lietuvos Respubliką kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, 
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, kompensuo-
jamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

1.1.1.6. sporto renginių dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidos kompensuojamos neviršijant Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės nustatytų sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų 
piniginių kompensacijų dydžių.

1.1.2. kai renginiai vykdomi užsienyje, jeigu:
1.1.2.1. kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma neviršija dienpinigių vykstantiems į užsienio ko-

mandiruotes normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu;
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1.1.2.2. nakvynės išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius doku-
mentus;

1.1.2.3. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos kompensuo-
jamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

1.1.2.4. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje metu, kai vykstama renginio dalyvio transporto priemone, 
sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius do-
kumentus. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių 
ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų 
sunaudojimo normas 100 kilometrų);

1.1.2.5. dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienį (toliau vadinama – išvykimas), tvarkymo išlaidos, įskaitant 
išvykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, kompensuojamos pagal renginio da-
lyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

1.2. Tuo atveju, kai renginio dalyvis nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų, kaip tai numatyta šio nuta-
rimo 1.1.1.2-1.1.1.5 ir 1.1.2.2-1.1.2.5 papunkčiuose, arba kai renginio dalyviui kompensuojamų išlaidų suma viršija 
šiame nutarime nustatytus dydžius, piniginė kompensacija (nepateikus išlaidas patvirtinančių dokumentų) arba 
nustatytus dydžius viršijanti jos suma apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

1.3. Pelno nesiekiantys vienetai, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kompensuo-
jantys Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų renginių dalyviams kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, 
maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidas, privalo pildyti laisvos formos žur-
nalą – įrašyti jame vykdomo renginio pavadinimą, konkretų renginio tikslą, datą ir vietą, renginio dalyvių, kuriems 
kompensuojamos kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/ išvykimu, 
tvarkymo išlaidos, vardus ir pavardes, asmens kodus, jiems kompensuojamų kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, 
maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidų dydžius. Jeigu renginio dalyvis pa-
teikia kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo 
išlaidas patvirtinančius dokumentus, žurnale taip pat įrašomi šie kiekvieno iš pateiktų dokumentų rekvizitai: data, 
numeris, paslaugos teikėjo pavadinimas, pinigų suma. Minėtąsias išlaidas kompensuojantys pelno nesiekiantys 
vienetai šiuos dokumentus saugo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

1.4. Užsienio valstybių teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų ar kitaip organizuotų pelno nesiekiančių vie-
netų Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų renginių dalyviams mokamoms kompensacijoms taikomos to-
kios pat nuostatos kaip ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų pelno nesiekiančių vie-
netų mokamoms kompensacijoms, kai renginio dalyvis turi dokumentus ir (arba) kitus pakankamus įrodymus, 
patvirtinančius, kad kompensaciją išmokėjęs užsienio pelno nesiekiantis vienetas ir jo vykdomas renginys atitinka 
šiame nutarime nustatytus pelno nesiekiančių vienetų ir jų vykdomų renginių kriterijus.

1.5. Šis nutarimas taikomas, kai:
1.5.1. renginio dalyviai nėra susiję su šiuos renginius vykdančiais pelno nesiekiančiais vienetais darbo santykiais 

arba jų esmę atitinkančiais santykiais;
1.5.2. kompensuojamos išlaidos neatitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 

2 straipsnio 14 dalies 5 punkto sąlygų.“
 
 
 
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis
 
 
 
Finansų ministras Vilius Šapoka

Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt
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Paramos gavimas ir panaudojimas: 

• Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;

• Metinės paramos deklaracijos.

6.1. Kokie juridiniai asmenys gali būti paramos gavėjais?
Vadovaujantis LPĮ nuostatomis, pelno nesiekiančios organizacijos turi teisę gauti paramą ir ją naudoti visuo-

menei naudingiems tikslams. Pagal LPĮ 7 straipsnį, paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:
 • labdaros ir paramos fondai;
 • biudžetinės įstaigos;
 • asociacijos;
 • viešosios įstaigos;
 • religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
 • tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);
 • kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos 

tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.
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Šie juridiniai asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą tik LPĮ nustatyta tvarka gavę paramos 
gavėjo statusą. Paramos gavėjai (išskyrus biudžetines įstaigas) taip pat turi teisę patys teikti paramą ir labdarą.

 • Paramos gavėjais taip pat gali būti užsienyje esančios lietuvių bendruomenės, kitos lietuviškos įstaigos ar or-
ganizacijos įtrauktos į sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. 
įsakymu Nr. V-265 „Dėl Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios 
gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo“ (to-
liau – Sąrašas).

 • Parama pripažįstama ir tais atvejais, kai ji teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juri-
diniams asmenims ar kitoms organizacijoms (toliau – EEE valstybių vienetai), kurių veiklos tikslas nėra pelno 
siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Tačiau šiuo atveju paramą EEE valstybių vienetams 
teikianti pelno nesiekianti organizacija, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti dokumentus, įrodančius, 
kad jo parama teikiama šių vienetų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, 
nurodytiems LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje (šios nuostatos lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškos įstaigoms 
ar organizacijoms, įtrauktoms į Sąrašą, netaikomos). Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama tei-
kiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumen-
tuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 
įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašas yra patvirtintas Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. 
įsakymu Nr. VA-137 (toliau – VMI prie FM viršininko įsakymas VA-137). Šie, apraše patvirtinti, dokumentai turi 
būti pateikiami kartu su Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 forma ir Paramos gavimo ir panaudojimo 
metinės ataskaitos FR0478 forma (šią formą teikia tik pelno nesiekiančios organizacijos), patvirtintomis Valsty-
binės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. 
įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo 
metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2003 m. balandžio 10 d. įsa-
kymas Nr. V-103), vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintomis šių ataskaitų užpildymo taisyklėmis. 

6.4. Kokias ataskaitas privalo teikti pelno nesiekiančios organizacijos apie gautą paramą?
Pagal Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) 

labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 da-
lyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą, 
patvirtintą VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-137, pelno nesiekiančios organizacijos privalo pateikti metinę 
ataskaitą apie gautą paramą, jos panaudojimą ir (arba) suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei apie veiklą, susijusią 
su LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu (toliau – metinė ataskaita 
apie paramą ir jos panaudojimą), kurią sudaro dvi dalys, t. y. t. y. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės atas-
kaitos FR0478 forma, patvirtinta 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103, ir veiklos, susijusios su LPĮ 3 straipsnio 
3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, aprašymas.

BCPlius – paprastas  
finansų valdymas www.balco.lt
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Taip pat, paramos gavėjai per kalendorinius metus iš vieno paramos teikėjo gavę didesnę negu 15 000 eurų 
paramą pagal VMI prie FM viršininko įsakymą Nr. VA-137 turi pateikti mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitas 
apie gautą paramą. Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens 
gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, PLN203 formą ir šios formos bei jos priedų užpildymo taisyklės patvirtintos 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. 
įsakymu Nr. VA-122 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) 
labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvir-
tinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-11-03, Nr. 15451).

6.5. Kokie ataskaitų apie suteiktą (gautą) paramą pateikimo terminai?
Vadovaujantis VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA-137 nuostatomis, Paramos gavimo ir panaudojimo me-

tinės ataskaitos FR0478 formos privalo būti pateiktos iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos.
Mėnesio ataskaitos PLN203 pradedamos teikti tą mėnesį, kurį tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui nuo ka-

lendorinių metų pradžios suteiktos paramos (labdaros) ar iš to paties paramos teikėjo nuo kalendorinių metų 
pradžios gautos paramos vertė viršija 15 000 eurų. Vėlesniais tų kalendorinių metų mėnesiais ataskaitos teikiamos 
tuo atveju, kai tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui papildomai suteikiama parama (labdara) arba iš to paties 
paramos teikėjo papildomai gaunama parama. Tinkamai užpildyta ataskaitos PLN203 forma privalo būti pateikta 
iki kito mėnesio 15 dienos.

6.6. Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo teikti ataskaitas apie joms pagal GPMĮ 34 str. 3 dalį 
pervestą gyventojo iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) pajamų mokesčio dalį?

Nuo 2017 m. sausio 1 d. pelno nesiekiančių organizacijų gautos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio 
dalį iki 2 procentų (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų 
mokesčio deklaraciją, sumos (o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos ne-
teikia – iki 2 procentų (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mo-
kesčio sumos) laikomos parama, gauta pagal LPĮ. Todėl, paramos gavėjai, t. y. pelno nesiekiančios organizacijos, 
nuo 2017 m. sausio 1 d. šios gautos paramos panaudojimo duomenis turi pateikti ataskaitos FR0478 formoje, kuri 
teikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. Pelno nesiekiančios organizacijos, per kalendorinius metus LPĮ 
nustatyta tvarka gavusios tik pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) gyventojo 
pajamų mokesčio sumos, mažesnes kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gautos šios lėšos, sausio 
1 d., dydis, o paramos materialinėmis vertybėmis, piniginėmis lėšomis ar paslaugomis nėra gavusios/suteikusios 
ir (arba) nėra panaudojusios ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota pa-
rama), tai duomenų apie šias gautas pinigines lėšas ir jų panaudojimą ataskaitos FR0478 formoje neteikia.

Jeigu pelno nesiekiančios organizacijos per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka yra gavusios ne tik pini-
gines lėšas, sudarančias iki 2 procentų (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos, bet ir 
gavusios/suteikusios paramą piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis, ir (arba) panaudo-
jusios ankstesnių laikotarpių paramos likutį (deklaruotą kaip gauta, bet nepanaudotą paramą), tai FR0478 formoje 
turi pateikti informaciją apie visą per kalendorinius metus gautą paramą, įskaitant ir pinigines lėšas, sudarančias iki 
2 procentų (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos (nelyginant jos dydžio su 12 MMA) 
ir jos panaudojimą.

Jeigu per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka yra gautos tik piniginės lėšos, sudarančias iki 2 procentų 
(nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos, didesnės kaip 12 MMA, galiojusios tų kalendo-
rinių metų, kurių gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis, ataskaitos FR0478 formoje turi būti pateikta informacija apie 
šią gautą paramą, nurodant jos bendrą vertę nuo pirmojo euro ir jos panaudojimą.
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FR0477 ir FR0478 ataskaitos – iki sekančių metų gegužės 15 d.

PLN203 suteikus paramą didesnę, kaip 15000 eurų– iki sekančio mėnesio 
15 dienos.

• PVM apskaičiavimas: 

• PVM įstatymo nuostatų taikymas;

• Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai;

• Paslaugų apmokestinimo vietos nustatymas;

• Pelno nesiekiančių vienetų PVM neapmokestinamoji veikla;

• PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimas;

• PVM deklaracijų pildymo tvarka.

Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt
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5.1. Ar pelno nesiekiančios organizacijos gali būti registruojamos PVM mokėtojomis?
Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymo (toliau – PVM įstatymas) nuostatas, pelno nesiekiantis 

juridinis asmuo – juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris gauto pelno pagal jo veiklą re-
glamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams. Tokie juridiniai asmenys, 
kurių veiklos reikšmingą dalį sudaro veikla, iš kurios gaunama pelno, nors tų juridinių asmenų veiklos tikslas nėra 
pelno siekimas, PVM prasme nelaikomi pelno nesiekiančiais juridiniais asmenimis. Nustatant, kokia pelno nesie-
kiančio asmens gaunamo pelno dalis PVM apskaičiavimo tikslais gali būti laikoma reikšminga, kiekvienu konkrečiu 
atveju reikia įvertinti duomenis apie pelno nesiekiančios asmens gautų pajamų struktūrą, jos visų gaunamų pa-
jamų apimtį ir gauto pelno dalį (tiek sumine apimtimi, tiek procentais) visoje pajamų sumoje bei kitas aplinkybes. 
Prievolė registruoti PVM mokėtojomis pelno nesiekiančioms organizacijoms atsiranda, kai jos:

 • vykdo bet kokio pobūdžio PVM apmokestinamą ekonominę veiklą*, ir atlygis už vykdant ekonominę veiklą ša-
lies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų. 
Šiuo atveju pelno nesiekiančioms organizacijoms yra prievolė registruotis PVM mokėtojomis ir skaičiuoti bei 
mokėti į biudžetą PVM už visas patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas šalies teritorijoje, dėl kurių tiekimo 
(teikimo) nurodytoji 45 000 eurų riba buvo viršyta.
Tuo atveju, jeigu pelno nesiekiančios organizacijos tik ketina pradėti vykdyti ekonominę veiklą šalies terito-

rijoje, arba minėtas atlygis nesiekia privalomojo registravimosi nustatytos 45 000 eurų ribos, tai jos gali įsiregis-
truoti PVM mokėtojomis savanoriškai. Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jeigu pelno nesiekiančios organizacijos 
vykdo tik PVM neapmokestinamą veiklą, nurodytą PVM įstatymo IV skyriuje (žr. leidinio 5.5 punktą), tai joms nėra 
prievolės registruotis PVM mokėtojomis, net ir viršijus 45 000 eurų ribą.

 • iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų ar kitų apmokestinamųjų asmenų, kurie privalo registruotis PVM mo-
kėtojais, įsigyja prekes ir visų įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas 
prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino kitoje valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) 
praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad ši riba 
bus viršyta. Tuo atveju, jeigu pelno nesiekianti organizacija praėjusiais kalendoriniais metais iš kitos valstybės 
narės įsigijo prekių, kurių vertė mažesnė negu 14 000 eurų ar einamaisiais kalendoriniais metais nenumato, kad 
įsigyjamų prekių vertė bus didesnė negu 14 000 eurų, tai tokia pelno nesiekianti organizacija gali PVM mokė-
toja įsiregistruoti savanoriškai.

Pavyzdys
Viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis juridinis asmuo, 2017-01-30 numatė įsigyti kompiuterinę įrangą iš Vokietijos 

įmonės, PVM mokėtojos, už 40 000 eurų. Kadangi įsigijimų iš Vokietijos PVM mokėtojo suma viršijo nustatytą 14 
000 eurų ribą, todėl viešajai įstaigai 2017 m. sausio mėnesį buvo prievolė registruotis PVM mokėtoja. Jeigu minėta 
įstaiga iki 2017-01-30 įsiregistravo PVM mokėtoja ir Vokietijos įmonei, PVM mokėtojai, pateikė PVM mokėtojo kodą, 
jai Vokietijos įmonė, PVM mokėtoja, už tiekiamus kompiuterius neskaičiuoja PVM, o Lietuvoje viešoji įstaiga nuo 
įsigytų kompiuterių apmokestinamosios vertės apskaičiuoja standartinio dydžio PVM ir jį deklaruoja PVM dekla-
racijoje.
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Jeigu viešoji įstaiga iki 2017-01-30 nebuvo įsiregistravusi PVM mokėtoja, tai ji ne tik nuo iš Vokietijos PVM mo-
kėtojo įsigyjamos kompiuterinės įrangos apmokestinamosios vertės turi apskaičiuoti standartinio dydžio PVM, jai 
yra prievolė sumokėti ir kitos valstybės narės PVM, kurį, tiekdamas prekes kitos valstybės narės (Vokietijos) PVM 
mokėtojas nurodo išrašytame kompiuterių tiekimo apskaitos dokumente ir, be to, ji dar turi apskaičiuoti savo ša-
lies teritorijoje tiekiamų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM bei sumokėti jį biudžetą, nors atlygis už vykdant 
ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršijo 
45 000 eurų.

 • prievolė registruotis PVM mokėtoju gali atsirasti ir tais atvejais, kai pelno nesiekianti organizacija viena ar kartu 
su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ laikomi su ja susijusiais, kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jos 
kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta/gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą Lietu-
voje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų 
sumą arba jeigu jos pačios ir visų jos kontroliuojamų juridinių asmenų bendra įsigytų prekių vertė iš kitų ES 
valstybių narių PVM mokėtojų ar kitų apmokestinamųjų asmenų, kurie privalo registruotis PVM mokėtojais, 
praėjusiais kalendoriniais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų 
(PVMĮ 71, 711 str.).
Pažymėtina, kad prievolė registruotis PVM mokėtoja pelno nesiekiančiai organizacijai, pagal aukščiau nuro-

dytą punktą, gali atsirasti ir tuo atveju, kai tokia organizacija kartu su kitu juridiniu asmeniu bus kontroliuojama to 
paties asmens, ir visų kontroliuojamų juridinių asmenų ir kontroliuojančio asmens bendra gauta/gautina atlygio 
už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 
12 mėnesių) viršys 45 000 eurų sumą arba jeigu visų kontroliuojamų juridinių asmenų ir kontroliuojančio asmens 
bendra įsigytų prekių vertė iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų ar kitų apmokestinamųjų asmenų, kurie pri-
valo registruotis PVM mokėtojais, praėjusiais kalendoriniais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais nu-
mato viršyti ar viršija 14 000 eurų (PVMĮ 71, 711 str.). Apie PVM mokėtojų registravimą ir jų prievoles yra paaiškinta 
VMI prie FM parengtame PVM įstatymo komentare, kurį galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu: 

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.9?rqtj#Scroll_397

* Ekonominė veikla – tai veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto 
ir/ar turtinėmis teisėmis), kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų, neatsižvelgiant į tai, ar siekiama gauti pelno. 
Pelno nesiekiančių organizacijų vienu iš pagrindinių ekonominės veiklos požymių yra komercinės veiklos vykdymas 
(prekių tiekimas, paslaugų teikimas). Veikla, kurią vykdyti įpareigoja teisės aktai (ši veikla paprastai finansuojama iš 
valstybės ar 30 savivaldybių biudžetų) ir kuri nekonkuruoja su kitų apmokestinamų asmenų tiekiamomis prekėmis (tei-
kiamomis paslaugomis), PVM požiūriu nelaikoma ekonomine veikla.

BCPlius – paprastas  
finansų valdymas www.balco.lt
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5.2. Ar pelno nesiekiančiai organizacijai yra prievolė registruotis PVM mokėtoja dėl paslaugų iš už-
sienio apmokestinamųjų asmenų įsigijimo?

Pelno nesiekianti organizacija, kuri kaip apmokestinamasis asmuo (kaip jis suprantamas pagal PVM įstatymo 
13 straipsnį) įsigyja iš neįsikūrusių šalies teritorijoje užsienio apmokestinamųjų asmenų teikiamas paslaugas, kurių 
teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas persikelia į Lietuvą, privalo kaip pas-
laugų pirkėja, pagal PVM įstatyme nustatytą atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą skaičiuoti ir mokėti į biu-
džetą PVM. Jai dėl tokių paslaugų įsigijimo nereikia registruotis PVM mokėtoja.

5.3. Ar pelno nesiekiančiai organizacijai, iš kitos valstybės narės įsigijusiai naują transporto priemonę 
ar akcizais apmokestinamas prekes, atsiranda su PVM susijusios prievolės?

Jeigu pelno nesiekianti organizacija (PVM mokėtoja ar ne PVM mokėtoja) iš kitos valstybės narės įsigyja naują 
transporto priemonę* ar akcizais apmokestinamas prekes**, tai jai visada atsiranda prievolė apskaičiuoti ir mokėti 
į biudžetą PVM, apskaičiuotą taikant standartinį PVM tarifą.

Jeigu naują transporto priemonę ar akcizais apmokestinamas prekes įsigyja pelno nesiekianti organizacija, kuri 
nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoja, tai ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių prekių atgabenimo į Lietuvą 
turi PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 formoje, patvirtintoje VMI prie FM 
viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 “Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu 
susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VMI prie FM įsakymas Nr. VA-29) apskaičiuoti 
PVM ir sumokėti jį į biudžetą, pateikdama AVMI užpildytą apyskaitą. Jeigu naują transporto priemonę ar akcizais 
apmokestinamas prekes įsigyja pelno nesiekianti organizacija, kuri yra įsiregistravusi PVM mokėtoja, tai ji naujos 
transporto priemonės ir (ar) akcizais apmokestinamų prekių pardavimo PVM apskaičiuoja užsienio asmens PVM 
sąskaitos faktūros išrašymo dienos (o jei PVM sąskaita faktūra neišrašyta – ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po 
mėnesio, kurį šios prekės buvo išgabentos) mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600 forma), patvirtintoje 
VMI prie FM įsakymu Nr. VA-29.

*16. Nauja transporto priemonė – keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirta transporto priemonė, atitinkanti vieną 
iš šių sąlygų:1) motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, kurios variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis 
kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovato, patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams 
nuo eksploatavimo pradžios (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus eksploata-
vimo pradžios nustatymo kriterijus) arba nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000 kilometrų;2) laivas, kuris yra ilgesnis kaip 
7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms 
paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus ir laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, patiektas pra-
ėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos patvirtintus eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus) arba plaukiojęs ne daugiau kaip 100 valandų; 
3) orlaivis, kurio maksimali kilimo masė yra didesnė kaip 1 550 kilogramų, išskyrus orlaivius, naudojamus keleiviams ir 
kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlygį tarptautiniais maršrutais, patiektas praėjus ne 
daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institu-
cijos patvirtintus eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus) arba skridęs ne daugiau kaip 40 valandų.
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**Akcizais apmokestinamos prekės – etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas ir energetiniai pro-
duktai, nurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme, išskyrus Europos Sąjungos teritorijoje esančiomis gamtinių dujų 
sistemomis ar prie jų prijungtais tinklais tiekiamas dujas.

5.4. Kokiais atvejais įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumas pelno nesiekiančios orga-
nizacijos gali traukti į PVM atskaitą?

PVM atskaitos teise gali pasinaudoti PVM mokėtojais įsiregistravusios pelno nesiekiančios organizacijos, kurios 
vykdo ar ketina vykdyti PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą ekonominę veiklą.

PVM mokėtoja įsiregistravusi pelno nesiekianti organizacija turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių (pas-
laugų) pirkimo (importo) PVM šiais PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytais atvejais:

– kai įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų 
teikimui;

– kai įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos naudoti tokiam už Lietuvos ribų įvykusiam prekių tiekimui ir pas-
laugų teikimui, kuris būtų apmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje (išskyrus draudimo ir finansines 
paslaugas, suteiktas už Europos Sąjungos teritorijos ribų).

Jeigu pelno nesiekianti organizacija vykdo veiklą, kuri pagal PVM įstatymą nelaikoma ekonomine veikla ir dėl 
to nėra PVM objektas, tai tokiai veiklai vykdyti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM negali būti atskai-
tomas.

Tais atvejais, kai PVM mokėtoja įsiregistravusi pelno nesiekianti organizacija vykdo mišrią veiklą (PVM apmo-
kestinamą, PVM neapmokestinamą, veiklą, kuri nėra PVM objektas), tai ji į PVM atskaitą gali traukti tik tą prekių 
(paslaugų) pirkimo (importo) PVM dalį, kuri yra skirta PVM apmokestinamai veiklai.

Tam tikrais atvejais ir PVM mokėtojais neįsiregistravę asmenys (tame tarpe ir pelno nesiekiančios organizacijos) 
gali pasinaudoti PVM atskaita. PVM atskaitos ypatybės yra paaiškintos VMI prie FM parengtame PVM įstatymo 
komentare, kurį galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu:

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.9?rqtj#Scroll_397

5.5. Kokios PVM lengvatos yra nustatytos pelno nesiekiančioms organizacijoms?
PVM lengvatos, kurias gali taikyti pelno nesiekiančios organizacijos, yra nustatytos PVM įstatymo IV skyriuje. 

Pagal šio skyriaus nuostatas PVM lengvata numatyta įvairaus pobūdžio visuomeniniams poreikiams tenkinti tei-
kiamoms paslaugoms.

Pagal PVM įstatymo IV skyriaus nuostatas, PVM neapmokestinamos tokios pelno nesiekiančių organizacijų tei-
kiamos paslaugos (tiekiamos prekės):

1. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų sąvoka yra apibrėžta Socialinių paslaugų įstatyme, o socialinių pas-
laugų rūšys yra detalizuotos Socialinių paslaugų kataloge, kurį rengia, tvirtina ir viešai skelbia Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija.

2. Kultūros paslaugos, taip pat kitos šių asmenų tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, susijusios su kultūros 
paslaugų teikimu. Taikant šią PVM lengvatą, kultūros paslaugomis laikomos:

Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt
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– muziejų teikiamos paslaugos (kultūros renginių, susijusių su muziejaus veikla, organizavimas, ekskursijų ap-
tarnavimas ir pan.) 32

– zoologijos ir botanikos sodų lankymo (bilietų į zoologijos ir botanikos sodus pardavimo), įvairių renginių or-
ganizavimo ir pan. paslaugos;

– cirko pasirodymų, vaidinimų rengimas, organizavimas ir pan.;
– visų rūšių meno (pvz., grafikos, tapybos, fotografijos ir pan.), kultūros renginių (teatro spektaklių, muzikos, 

choreografijos renginių, kultūros renginių vaikams, jaunimui ir kita) lankymas, taip pat kino filmų gamyba (įskai-
tant pagalbinę veiklą – dubliavimą, titravimą ir pan.), nuoma ir rodymas;

– bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos (bibliografinių sąrašų, bibliografinės rodyklės 
sudarymas, spaudinių ir kitų dokumentų rinkimo, tvarkymo, saugojimo, juose užfiksuotų žinių sisteminimo, plati-
namo paslaugos ir pan.).

3. Su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos. Taikant šią PVM lengvatą, su kūno kultūra ir sportu susiju-
siomis paslaugomis laikoma:

– teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas (teisės dalyvauti sporto renginyje suteikimu 
iš esmės laikoma įvairaus pobūdžio įmokos, kurias sportinių renginių dalyviai (komandos, sportininkai) sumoka 
už teisę dalyvauti varžybose ar kitame sporto renginyje). Šio punkto nuostatos netaikomos bilietų į kūno kultūros 
arba sporto renginius pardavimui;

– paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y., teisės 
naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir (arba) inventoriumi suteikimas, kūno 
kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos. Taigi, tais atvejais, kai pelno nesiekiančios or-
ganizacijos iš dalyvaujančių kūno kultūros ir sporto renginyje asmenų gaus atlygį už salės ar sporto inventoriaus 
suteikimą treniruotis, PVM už tokią paslaugą neturės būti skaičiuojamas. Prie tokių paslaugų nepriskiriamos apgy-
vendinimo, maitinimo ir vežimo paslaugos.

4. Politinių partijų, profesinių sąjungų ir kitų įsteigtų ir veikiančių narystės pagrindu pelno nesiekiančių juri-
dinių asmenų savo nariams teikiamos paslaugos, jeigu jos atitinka juridinio asmens įstatuose (nuostatuose) nusta-
tytus šio juridinio asmens tikslus, taip pat šių organizacijų savo nariams tiekiamos prekės (kai šis prekių tiekimas 
yra susijęs su minėtų paslaugų teikimu), kai už šias prekes ir paslaugas, be nario mokamo mokesčio, negaunamas 
joks papildomas atlygis (gaunamas nario mokestis PVM objektu yra tokiu atveju, kai nario mokesčio mokėjimą ga-
lima susieti su konkrečiam narystės pagrindu veikiančios organizacijos nariui tiekiama preke ar teikiama paslauga).

5. Paslaugos, tiesiogiai susijusios su vaiko teisių apsauga, taip pat su šių paslaugų teikimu tiesiogiai susijusios 
tiekiamos prekės.

6. Labdaros ir paramos renginių metu tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos.
7. Radijo ir (arba) televizijos transliuotojų visuomenei teikiamos visuomenės informavimo paslaugos.
8. Kitos paslaugos (tokios kaip: su sveikatos priežiūra susijusios paslaugos, švietimo ir mokymo bei kitos 

paslaugos), kurios neapmokestinamos PVM nepriklausomai nuo asmens statuso, t. y. neatsižvelgiant į tai, ar pas-
laugas teikia pelno nesiekianti organizacija, ar pelno siekianti.
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5.6. Kokios prievolės atsiranda pelno nesiekiančioms organizacijoms, teikiančioms paramą?
Remiantis PVM įstatymo 5 straipsnio nuostatomis, prekių tiekimu už atlygį laikomas ir prekių suvartojimas PVM 

mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Laikoma, kad prekė buvo PVM mokėtojo suvartota privatiems porei-
kiams tenkinti, jeigu PVM mokėtojo disponuojama prekė, kurios (o jeigu prekė pasigaminta, – jai pasigaminti su-
naudotų kitų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM 
atskaitą:

1) perduodama neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekė perduota, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ta 
preke kaip jos savininkas, arba

2) sunaudojama bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas tokiam sunaudojimui skirtų prekių ir (arba) paslaugų 
pirkimo ir (arba) importo PVM pagal šį Įstatymą negalėtų atskaityti.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu pelno nesiekianti organizacija, PVM mokėtoja, neatlygintinai perda-
vusi ar sunaudojusi prekes, kurių (o jeigu jos pasigamintos – kurioms pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir (arba) 
paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, neprivalo apskaičiuoti ir mokėti šių prekių 
pardavimo PVM, taip pat tikslinti PVM atskaitos tuo atveju, kai jos perduodamos arba sunaudojamos kaip nedi-
delės vertės dovanos, skirtos reklamai, reprezentacijai, labdarai arba paramai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šių nuostatų taikymo sąlygas ir apribojimus, 
įskaitant prekių, kurios perduodamos ar sunaudojamos šioje dalyje nustatytais tikslais, vertės apribojimus.

Taikant PVM įstatymo nuostatas labdara ir parama suprantama kaip tai reglamentuojama Labdaros ir paramos 
įstatyme.

Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 patvirtintuose Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mo-
kesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygose ir apribojimuose, laikoma, kad PVM mokėtojas perdavė ar 
sunaudojo prekes labdarai ir (arba) paramai, jeigu prekės perduotos ar sunaudotos laikantis Lietuvos Respublikos 
labdaros ir paramos įstatymo reikalavimų:

· laikoma, kad PVM mokėtojas, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą gali būti labdaros teikėjas, perdavė 
ar sunaudojo prekes labdarai, ir taikomos PVM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies nuostatos, jeigu prekės (maisto pro-
duktai, gėrimai ir kitos panašios prekės) labdaros gavėjų suvartotos ar bet kokios prekės jiems perduotos neatly-
gintinai, o konkretaus labdaros gavėjo gautų prekių apmokestinamoji vertė per kalendorinį mėnesį ne didesnė 
kaip 75 eurai.

Pavyzdys

Viešoji įstaiga, ne pelno siekianti organizacija Y, kuri pagal Labdaros ir paramos įstatymą gali būti labdaros 
teikėja, PVM mokėtoja, užsakė našlaičiams 1,5 eurų vertės (kiekvienam) labdaringus pietus, kurių metu kiek-
vienam našlaičiui įteikė po 9 eurų vertės mokymo priemonių rinkinį. Iš viso vienam našlaičiui per kalendorinį 
mėnesį suteiktos labdaros vertė neviršija 75 eurų, tai, nors šių prekių pirkimo PVM buvo atskaitytas, tačiau nuo 
šių prekių vertės pardavimo PVM, kaip nuo prekių, suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, 
neskaičiuojamas.

BCPlius – paprastas  
finansų valdymas www.balco.lt
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 • Laikoma, kad PVM mokėtojas perdavė prekes paramai, ir taikomos PVM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies nuo-
statos, kai:
– PVM mokėtojas perdavė paramos gavėjui, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuo-

statas turinčiam teisę teikti labdarą (pvz., labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, visuomeninės 
organizacijos ir pan.), prekes kaip paramą, nurodydamas paramos gavėjui šias prekes sunaudoti labdarai, o pa-
ramos gavėjas įsipareigojo tai daryti, ir kai kiekvieno konkretaus labdaros gavėjo gaunamų šių prekių apmokesti-
namoji vertė neviršija 75 eurų per kalendorinį mėnesį. Šiuo atveju paramos gavėjas turi pateikti PVM mokėtojui – 
paramos davėjui raštišką įsipareigojimą, kad perduodamas labdaros gavėjams PVM mokėtojo perduotas prekes, 
kiekvienam konkrečiam gavėjui neperduos jų daugiau kaip už 75 eurus. Toks įsipareigojimas gali būti numatytas 
ir paramos teikimo sutartyje – tokiu atveju atskiro raštiško paramos gavėjo įsipareigojimo nereikia;

Pavyzdys

Pelno nesiekianti organizacija X, PVM mokėtoja, pagal sutartį su paramos gavėju, labdaros ir paramos fondu 
,,Draugystė“, pateikė 500 kg įvairių mėsos produktų už 1 738 eurus, kurie, kaip numatyta sutartyje, turi būti 
išdalinti socialiai remtinoms šeimoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą esančioms labdaros gavėjomis. 
Vienai šeimai skiriama mėsos gaminių ne daugiau kaip už 9 eurus (tai numatyta paramos teikimo sutartyje).

Šiuo atveju atiduodami labdaros ir paramos fondui mėsos gaminiai, skirti išdalinti labdaros gavėjams, kai 
vieno labdaros gavėjo gautų prekių apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 75 eurai per mėnesį, nelaikoma 
prekių suvartojimu mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti ir todėl nuo jų vertės pardavimo PVM neskaičiuo-
jamas (net ir tuo atveju, jeigu šių mėsos produktų pirkimo PVM buvo atskaitytas).

– PVM mokėtojas paramos gavėjui perdavė paramą jo vykdomai visuomenei naudingai veiklai (biudžetinei 
įstaigai – jos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti), o kaip parama perduotų prekių 
apmokestinamoji vertė neviršija 145 eurų per PVM mokėtojo mokestinį laikotarpį.

Pavyzdys

Pelno nesiekianti organizacija, PVM mokėtoja, mokyklai internatui (viešajai įstaigai) nemokamai perdavė 
10 mokyklinių stalų, kurių įsigijimo kaina 145,2 eurai su PVM. Kadangi paramos gavėjui viešajai įstaigai – mo-
kyklai internatui jos vykdomai visuomenei naudingai veiklai švietimo srityje – vaikų mokymui skirtų nemo-
kamai perduotų baldų apmokestinamoji vertė – 120 eurų (145,2/121x100) neviršija nustatytos ribos, tai toks 
perdavimas nelaikomas prekių suvartojimu mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti ir nuo minėtos vertės 
pardavimo PVM neskaičiuojamas.

5.7. Kokios prievolės atsiranda pelno nesiekiančioms organizacijoms, gaunančioms paramą?
Tais atvejais, kai pelno nesiekianti organizacija, kaip paramos gavėjas, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos įstatymo nuostatas turintis teisę teikti labdarą, gauna prekes kaip paramą ir įsipareigoja šias prekes su-
naudoti labdarai arba kai pelno nesiekianti organizacija, kaip paramos gavėjas gauna paramą jos vykdomai vi-
suomenei naudingai veiklai (pvz. biudžetinei įstaigai – jos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms 
įgyvendinti), jokių prievolių, susijusių su PVM, tokiai pelno nesiekiančiai organizacijai neatsiranda.
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

jurgitanavikiene@gmail.com

Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt



UAB „Mokesčių srautas“. Sėlių g. 33, LT-08109 Vilnius
+370 5 2639922 / info@countline.lt

Remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsniu 
kopijuoti ir platinti šią mokymo medžiagą be UAB „Mokesčių srautas“ sutikimo  

yra griežtai draudžiama.
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