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PAJAMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS IR GRUPAVIMAS  
 

1. Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima 

patikimai įvertinti su jomis susijusių sąnaudų.  

2. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine 

operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį.  

3. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei, kai:  

3.1. tikėtina, kad VSS gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą; 

3.2 .VSS gali patikimai įvertinti pajamas; 

3.3. VSS gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

4. Visos VSS pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į: 

4.1. pagrindinės veiklos; 

4.2. kitos veiklos; 

4.3. finansinės ir investicinės veiklos.  

5. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant VSS 

nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina prie 

pagrindinės veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. 

6. VSS apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes (grupavimas 

privalomas pagal VSS sąskaitų plano sąskaitas): 

6.1. finansavimo pajamos (šių pajamų apskaitos taisyklės nustatytos Finansavimo 

sumų apskaitos tvarkos apraše), kurios skirstomos į: 

6.1.1. panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamas; 

6.1.2. panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas; 

6.2. turto naudojimo pajamos (pagal nuomos ir kitas turto naudojimo sutartis); 

6.3. prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos, kurios yra skirstomos į šiuos 

pogrupius: 

6.3.1. pajamos už parduotas prekes; 

6.3.2. pajamos už suteiktas paslaugas; 

6.3.3. pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose; 

6.3.4. pajamos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose; 

6.3.5. pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą; 

6.3.6. pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto perleidimo; 

6.3.7. kitos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas;  

6.4. baudų, sumų už konfiskuotą turtą ir kitų netesybų, susijusių su nefinansine ar 

neinvesticine veikla, pajamos; 

6.5. finansinės ir investicinės veiklos pajamos (šių pajamų apskaitos taisyklės 

nustatytos Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše); 

6.6. kitos pajamos. 

7. VSS pajamų, išskyrus finansavimo pajamas, apskaitos tvarka priklauso nuo to, ar: 

7.1. VSS gali įplaukas naudoti savo reikmėms;  

7.2. VSS privalo neatlygintinai pervesti įplaukas į biudžetą. 

8. VSS įplaukos pagal pajamas (visas ar jų dalį), kurias ji gali naudoti savo reikmėms 

pagal patvirtintas sąmatas, skirstomos: 

8.1. už suteiktas paslaugas; 

8.2. už parduotas prekes; 

8.3. už mokslą aukštosiose mokyklose; 

8.4. už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose; 
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8.5. už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą; 

8.6. už turto naudojimą; 

8.7. iš finansinės ir investicinės veiklos. 

9. Pajamų sumą sudaro parduoto turto ar suteiktų paslaugų vertė (kaina), 

atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas, nukainojimą, prekių grąžinimą bei 

negrąžintinai pervestinas kitiems viešojo sektoriaus subjektams pajamų sumas. 

10. Su pajamomis susijusios operacijos registruojamos šiose VSS sąskaitų plano 

sąskaitų grupėse: 

10.1 apskaičiuotos pajamos – registruojamos VSS uždirbtos (apskaičiuotos) pajamos; 

10.2 pervestinos sumos – mažinamos VSS pajamos neatlygintinai pervestinomis į 

biudžetus sumomis;  

10.3 gautinų sumų sumažėjimas – mažinamos neatlygintinai pervestinos pajamos į 

biudžetą, jei užregistruotas gautinos sumos nuvertėjimas (šių sumų apskaitos taisyklės nustatytos 

Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše). 

11. Visos su pajamomis susijusios operacijos registruojamos 7 klasės sąskaitose. 
 

II. TURTO NAUDOJIMO PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS IR APSKAITA 

 

12. Remiantis sudarytomis sutartimis, sąskaitos faktūros už turto naudojimo 

paslaugas gali būti išrašytos: 

12.1. iš anksto už keletą mėnesių; 

12.2. už einamąjį mėnesį; 

12.3. už du praėjusius mėnesius (jei turto nuomininkas nevykdo ūkinės komercinės 

veiklos). 

13. Turto naudojimo pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

uždirbamos. Pajamos registruojamos nepriklausomai nuo pinigų ž už turto naudojimą gavimo 

momento. 

14. Uždirbtos turto naudojimo pajamos registruojamos pagal sąskaitas faktūras, kai 

sąskaitos faktūros išrašomos už einamąjį mėnesį (1 priedas, 10.1 operacija). 

15. Uždirbtos turto naudojimo pajamos ir sukauptos pajamos registruojamos pagal 

turto naudojimo (nuomos) sutartį, padalijus sutartyje numatytą mokėti sumą į proporcingas sumas 

kas mėnesį, kai sąskaitos faktūros išrašomos už du praėjusius mėnesius (1 priedas, 10.1 operacija).  

16. Uždirbtos pajamos nepripažįstamos pagal sąskaitas faktūras, kurios išrašytos už 

keletą ateinančių mėnesių. Tada registruojamos ateinančių laikotarpių pajamos, kurios pajamomis 

pripažįstamos kiekvieno mėnesio pabaigoje (1 priedas, 10.7 operacija).  

17. VSS pasirašiusi kelerių metų turto naudojimo (nuomos) sutartį, kurioje numatytos 

skirtingos kainos už įvairius laikotarpius (pvz., pirmus 3 metus patalpas nuomos už 4 000 Eur per 

mėnesį, o likusius 2 metus – už 3 000 Eur per mėnesį), pajamos per numatytą sutarties laikotarpį 

VSS turi būti pripažintos lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, t. y. po (4 000 Eur*3 m. + 3 000 Eur*2 

m.)/5 m./12 mėn. = 300 Eur. 

18. Gavus išankstinius apmokėjimus registruojamos ateinančių laikotarpių pajamos 

arba gauti išankstiniai apmokėjimai. Jei išankstinio apmokėjimo sąskaita neišrašoma, registruojami 

gauti išankstiniai apmokėjimai. Pajamos pripažįstamos mėnesio pabaigoje tais atvejais, kai 

apskaičiuojama tiksli uždirbtų pajamų suma, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento ir sumos 

(1 priedas 10.7 ir 10.8 operacijos). 

19. Pridėtinės vertės mokestis prie pajamų nepriskiriamas. 

20. Kompensacija už padarytas komunalines išlaidas nepripažįstama pajamomis. 

 

 



 

3 

 

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitos vadovas 

 

II.9 Pajamų apskaitos tvarkos aprašas 

 

III. PREKIŲ, TURTO IR PASLAUGŲ PARDAVIMO PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS 

IR APSKAITA 

 

Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos 

 

21. Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos apskaitoje registruojamos, atsižvelgiant į 

tai, ar sandorio rezultatas: 

21.1. gali būti patikimai įvertintas; 

21.2.  negali būti patikimai įvertintas.  

22. Pajamos (nurodytos šio aprašo 6.3.1 ir 6.3.2 punktuose) registruojamos, kai 

pasirašomas prekių ar paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas arba kitas paslaugų suteikimo ar 

prekių perdavimo faktą įrodantis dokumentas (1 priedas, 10.2 operacija), o pajamų suma – padarytų 

sąnaudų sumai pridėjus pelno maržą, kai galima patikimai įvertinti ir tenkinamos sąlygos: 

24.1. tikėtina, kad viešojo sektoriaus subjektas gaus ekonominę naudą; 

24.2. padarytos sąnaudos, kurios bus kompensuotos gali būti patikimai atskirtos nuo 

sąnaudų, kurios nebus kompensuotos, ir visos jos gali būti patikimai įvertintos.  

23. Tuo atveju, kai yra teikiamos periodinės paslaugos pagal ilgalaikes sutartis, 

uždirbtos pardavimo pajamos yra registruojamos kas mėnesį, taip pat registruojamos ir sukauptos 

pajamos, atsižvelgiant į sutartyje nustatytus paslaugų teikimo terminus ir sąlygas (1 priedas, 10.10 

operacija). 

24. Gavus išankstinius apmokėjimus, registruojamos ateinančių laikotarpių pajamos 

arba gauti išankstiniai apmokėjimai. Jei išankstinio apmokėjimo sąskaita neišrašoma, registruojami 

gauti išankstiniai apmokėjimai. Pajamos pripažįstamos mėnesio pabaigoje tais atvejais, kai 

apskaičiuojama tiksli uždirbtų pajamų suma, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento ir sumos 

(1 priedas 10.7 ir 10.8 operacijos). 

25. Registruojant pajamas už mokslą aukštosiose mokyklose, pajamas už paslaugas 

švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, taikomos šio aprašo 24 punkto nuostatos. Jei 

gautas išankstinis apmokėjimas viršija apskaičiuotas pajamas, skirtumas grąžinamas paslaugos 

gavėjui arba šia suma mažinama kito mokėjimo suma. 

26. Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą registruojamos įplaukų gavimo 

momentu, išskyrus atvejus, kai gaunamas išankstinis apmokėjimas. 

27. Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos registruojama visa gauta, gautina ar 

apskaičiuota prekių ir paslaugų pardavimo pajamų suma. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis 

nepripažįstamas.  

 

Turto pardavimo pajamos 

 

28. Turto pardavimo pajamos yra registruojamos tada, kai pasirašomas turto 

perdavimo ir priėmimo aktas arba kitas pardavimo faktą įrodantis dokumentas pagal kuriuos viešojo 

sektoriaus subjektas perduoda reikšmingą riziką, susijusią su parduodamu turtu.  

29. Buhalterinėje apskaitoje, registruojama pardavus:  

29.1. ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą – pelnas arba nuostoliai iš pardavimo, kurie 

apskaičiuojami iš turto pardavimo pajamų atėmus to turto balansinę vertę pardavimo metu; 

29.2. pagamintą produkciją ar kitas atsargas – parduotų atsargų balansinė vertė 

pripažįstama sąnaudomis, o gautas atlygis – pajamomis.  

30. Užregistravus nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo 

pajamas, registruojamos sukauptos teisės aktų nustatyta tvarka negrąžintinai į valstybės ar 

savivaldybės biudžetą pervestinos sumos, kurios apskaičiuojamos iš pardavimo įplaukų atėmus 

pardavimo išlaidas (1 priedas, 10.3 ir 10.4 operacijos). 
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IV. RINKLIAVŲ, PALŪKANŲ, DIVIDENDŲ IR KITŲ PAJAMŲ 

PRIPAŽINIMAS IR APSKAITA 

 

31. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nurodytų rinkliavų įmokų pajamas ir 

susijusias gautinas sumas apskaitoje registruoja ir finansinėse ataskaitose rodo ne tik valstybė ir 

savivaldybės, bet ir paslaugas suteikę (dokumentą (leidimą, pažymėjimą, pažymą ir panašiai) 

išdavę) bei šių įmokų surinkimą administruojantys VSS. Šių įmokų pajamos paslaugas suteikusio 

VSS apskaitoje pripažįstamos tuo atveju: 

31.1. kai pirma turi būti sumokėta už paslaugas, o paslauga suteikiama gavus 

mokėjimo įrodymo dokumentą, apskaičiuotos ir pervestinos pajamos registruojamos pagal įplaukas, 

neatsižvelgiant į tai, kas jas surinko, – paslaugas suteikęs viešojo sektoriaus subjektas ar įplaukas 

gavęs viešojo sektoriaus subjektas; 

31.2. kai pirma suteikiama paslauga, o apmokama vėliau, apskaičiuotos ir pervestinos  

pajamos bei susijusios gautinos sumos registruojamos pagal suteiktas paslaugas; 

32. Palūkanų pajamas VSS pripažįsta proporcingai laikui, per kurį gaunama nauda iš 

turto naudojimo, taikant apskaičiuotų palūkanų normą (nustatyta 17-ajame VSAFAS). 

33. Pajamos iš dividendų VSS apskaitoje pripažįstamos tada, kai pagal Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymą visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą juos 

mokėti:  

33.1. registruojami apskaičiuoti dividendai ir pervestini dividendai, atitinkamai gautini 

dividendai ir į biudžetą pervestinos sumos; 

33.2. kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų paskelbti dividendų pajamomis 

nepripažįstami, VSS apskaitoje registruojami gautini dividendai ir pervestinos į biudžetą sumos, 

kartu mažinamas investicijos vertės padidėjimas ir einamųjų metų nuosavybės metodo įtaka; 

33.3. kai dividendus paskelbusi ir išmokantis subjektas perveda juos į biudžetą, VSS  

mažina gautinus dividendus ir pervestinas į biudžetą sumas. 

34. Baudų už administracinius teisės pažeidimus, kuriuos reglamentuoja 

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl 

administracinių teisės pažeidimų, apskaičiuotas ir pervestinas pajamas bei susijusias sumas 

apskaitoje registruoja ir finansinėse ataskaitose rodo baudas paskyrę viešojo sektoriaus subjektai. 

Administracinių baudų pajamos ir pervestinos sumos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

bauda paskirta ir, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro 

įstatymas, informacija apie baudą Administracinių teisės pažeidimų registro nuostatų nustatyta 

tvarka įvesta į Administracinių teisės pažeidimų registrą (1 priedas, 10.5 operacija).  

35. Viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje pajamos iš baudų ir kitų netesybų (baudų, 

delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus, sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir kitų netesybų) 

pripažįstamos:  

35.1. jei prievolės įvykdymas yra labiau tikėtinas negu neįvykdymas, pajamos ir 

susijusios gautinos sumos pripažįstamos tada, kai skolininkui atsiranda prievolė sumokėti šias 

sumas(1 priedas, 10.6 operacija); 

35.2. jei iki prievolės įvykdymo momento labiau tikėtina, kad pinigai nebus gauti, 

arba akivaizdu, kad skolos išieškojimo išlaidos viršys apskaičiuotą gautiną sumą, pajamos 

pripažįstamos tik tada, kai gaunami pinigai. Kitais atvejais apskaičiuotų netesybų (baudų, 

delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus, sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir kitų netesybų) 

sumas VSS registruoja nebalansinėse sąskaitose. 

36. Viešojo sektoriaus subjektai, kurie buhalterinėje apskaitoje registruoja ir 

finansinėse ataskaitose rodo pajamas ir pervestinas pajamas, finansų ministro nustatyta arba 

tarpusavyje suderinta tvarka teikia išteklių fondams informaciją, kuri reikalinga mokesčių, 
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rinkliavų, baudų, kitoms pajamoms ir su šiomis pajamomis susijusioms sumoms registruoti jų 

buhalterinėje apskaitoje ir rodyti finansinėse ataskaitose. 

 

V. PAJAMŲ KAUPIMAS LAIKOTARPIO PABAIGOJE IR SUKAUPTŲ 

PAJAMŲ ATKŪRIMAS 

 

37. Pajamos kaupiamos tuo atveju: 

37.1. kai nuomojamas turtas ar teikiamos periodinės paslaugos pagal ilgalaikes 

sutartis, už kurias sąskaita privalo būti išrašyta už praėjusių laikotarpį pasibaigus ataskaitiniam 

laikotarpiui (ketvirčiui, metams); 

37.2. kai suteikiamos vienkartinės paslaugos ir pasirašomas darbų atlikimo, paslaugų 

suteikimo aktas ar kitas dokumentas, jei sąskaita išrašoma kitą ataskaitinį laikotarpį (ketvirtį, 

metus).  

38. Pajamos kaupiamos remiantis paslaugų teikimo sutartimi, darbų atlikimo, 

paslaugų suteikimo aktu ar kitu dokumentu, kuriame nurodytas paslaugų pobūdis, paslaugų kaina, 

paslaugų teikimo terminai ar pan. Pagal buhalterinę pažymą, registruojamos sukauptos pajamos. 

39. Kitą ketvirtį, pateikus sąskaitą faktūrą, sukauptų pajamų suma yra mažinama 

sąskaitoje faktūroje nurodyta suma vienu iš šių būdų: 

39.1. jeigu sąskaitoje faktūroje nurodyta suma atitinka sukauptą pajamų sumą, yra 

mažinamos sukauptos pajamos ir registruojamos gautinos sumos (1 priedas, 10.9 operacija); 

39.2. jeigu sąskaitoje faktūroje nurodyta suma skiriasi nuo sukauptos pajamų sumos, 

atvirkštiniu įrašu mažinama (visa suma ar jos skirtumu) sukaupta pajamų suma ir anksčiau 

pripažintų pajamų suma ir iš naujo registruojamos pajamos bei gautinos sumos pagal sąskaitą 

faktūrą (1 priedas, 10.10 operacija). 
  

VI. PAJAMŲ SĄSKAITŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS FINANSINIAMS 

METAMS  

 

40. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų 

operacijas visos pajamų grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visos per ataskaitinius metus 

užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną turi būti perkeltos į 311XXXX 

sąskaitą „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ (1 priedas, 10.11 operacija). 

 

 

.
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 Pajamų apskaitos tvarkos aprašo 

          1 priedas 

 
 

PAJAMŲ APSKAITOS BUHALTERINIAI ĮRAŠAI 

 

Operacijos 

Nr. 
 Operacijos turinys Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 

10.1.  Registruojamos uždirbtos turto naudojimo pajamos (galimi 

trys variantai) 

2282XXX Sukauptos pajamos 

arba 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas,  

arba 

24XXXXX Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

731XXXX Apskaičiuotos 

turto naudojimo pajamos 

Sutartis, sąskaita faktūra, 

pinigų apskaitos 

dokumentas 

 

Registruojama gautina suma pagal išrašytą sąskaitą faktūrą 

(tuo atveju, jei buvo užregistruotos sukauptos pajamos) 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 

2282XXX Sukauptos pajamos Sąskaita faktūra 

 

Registruojamas gautas apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose  

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Banko išrašas 

Registruojamas pinigų pervedimas į Finansų ministerijai 

arba savivaldybei 

2281XXX Sukauptos gautinos 

sumos iš biudžeto 

241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

Banko išrašas 

Registruojama  iš Finansų ministerijos arba savivaldybės 

gautinos sumos  

229XXXX Kitos gautinos sumos 2281XXX Sukauptos gautinos 

sumos iš biudžeto 

Mokėjimo paraiška, 

laisvos formos prašymas 

Registruojamas pinigų grąžinimas iš biudžeto 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

229XXXX Kitos gautinos 

sumos 

Banko išrašas,  

10.2.  Registruojamos uždirbtos prekių, turto ir paslaugų 

pardavimo pajamos (galimi trys variantai) 

2282XXX Sukauptos pajamos 

arba 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 

arba 

24XXXXX Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

741XXXX Apskaičiuotos 

prekių, turto ir paslaugų 

pardavimo pajamos 

Atliktų darbų, suteiktų 

paslaugų aktas, sąskaita 

faktūra 

Registruojama gautina suma pagal išrašytą sąskaitą faktūrą 

(tik tuo atveju, jei buvo užregistruotas pajamų sukaupimas) 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 

2282XXX Sukauptos pajamos Sąskaita faktūra 

 

Registruojamas gautas apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, 

Banko išrašas 
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Operacijos 

Nr. 
 Operacijos turinys Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 

paslaugas 

Registruojamas pinigų pervedimas Finansų ministerijai 

arba savivaldybei  

2281XXX Sukauptos gautinos 

sumos iš biudžeto 

241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

Banko išrašas 

Registruojamas pinigų grąžinimas iš biudžeto  241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

229XXX Kitos gautinos 

sumos 

Banko išrašas 

10.3.  Priėmus sprendimą parduoti ilgalaikį turtą, įsigytą iš 

finansavimo sumų, registruojamas ilgalaikis turtas, skirtas 

parduoti 

 

 

12XXXXX4 Ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimas 

 

4241102 Finansavimo sumos iš 

valstybės biudžeto ilgalaikiam 

turtu įsigyti (gautos) 

 

2071XXX  Ilgalaikis materialusis 

turtas, skirtas parduoti 

12XXXXX1 Ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo 

savikaina 

 

 

 

 

4241301 Finansavimo sumos 

iš valstybės biudžeto 

atsargoms įsigyti (gautos) 

Sąskaita faktūra 

Registruojamas ilgalaikio turto (pergrupuoto į atsargas) 

pardavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamomis pripažįstama finansavimo suma, lygi ilgalaikio 

materialiojo turto likutinei vertei  

2263XXX Gautinos sumos už 

parduotą turtą  

 

8800001 Nuostoliais iš ilgalaikio 

turto perleidimo 

 

 

 

 

 

4241301 Finansavimo sumos iš 

valstybės biudžeto atsargoms 

įsigyti (panaudotos) 

 

2071XXX Ilgalaikis 

materialusis turtas, skirtas 

parduoti 

arba  

 

7413XXX Apskaičiuotas 

pelnas iš ilgalaikio 

materialiojo ir biologinio turto 

pardavimo 

 

7014003 Panaudotų 

finansavimo sumų iš valstybės 

biudžeto atsargoms įsigyti 

pajamos  

Sąskaita faktūra 

Registruojamos sukauptos pervestinos sumos (tuo atveju, 

kai už parduotą turtą bus apmokėta kitą ataskaitinį 

laikotarpį) 

7423XXX Pervestinos sumos už 

parduotą turtą 

69511XX Sukauptos 

mokėtinos sumos į biudžetą  

 

Sąskaita faktūra 

 

Registruojamas gautas apmokėjimas už parduotą ilgalaikį 

materialųjį turtą ir registruojama pervestina  į biudžetą 

suma 

241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

2263XXX Gautinos sumos už 

parduotą turtą 

Banko išrašas 

69511XX  Sukauptos mokėtinos 681XXXX Pervestinos sumos 
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Operacijos 

Nr. 
 Operacijos turinys Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 

sumos į valstybės ar savivaldybių 

biudžetą  

arba 

742XXXX Pervestinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 

į valstybės biudžetą 

 

arba 

682XXXX Pervestinos sumos 

į savivaldybių biudžetus 

Registruojamas pinigų pervedimas į biudžetą  681XXXX Pervestinos sumos į 

valstybės biudžetą  

arba 

682XXXX Pervestinos sumos į 

savivaldybių biudžetus 

241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

Banko išrašas 

10.4.  Registruojamos uždirbtos pajamos 226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas  

arba 

241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

741XXXX Apskaičiuotos 

prekių, turto ir paslaugų 

pardavimo pajamos 

Sąskaita faktūra, pinigų 

apskaitos dokumentas 

Registruojamas parduotų atsargų nurašymas bei 

finansavimo pajamų pripažinimas (jei atsargos įsigytos iš 

finansavimo sumų) 

20XXXX3 Atsargų nuvertėjimas  

 

8710XX2  Parduotų atsargų 

savikaina 

arba 

88XXXXX Sunaudotų ir 

parduotų atsargų savikaina 

20XXXX1 Atsargų įsigijimo 

savikaina 

 

Sąskaita faktūra 

4241301 Finansavimo sumos iš 

valstybės biudžeto atsargoms 

įsigyti (panaudotos)  

7014003 Panaudotų 

finansavimo sumų iš valstybės 

biudžeto atsargoms įsigyti 

pajamos  

Registruojamos sukauptos pervestinos sumos (tuo atveju, 

kai už parduotas atsargas bus apmokėta kitą ataskaitinį 

laikotarpį) 

74XXXXX Pervestinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 

69511XX  Sukauptos 

mokėtinos sumos į biudžetą 

Sąskaita faktūra 

 

Registruojamas gautas apmokėjimas 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Banko išrašas 

69511XX  Sukauptos mokėtinos 

sumos   

arba 

74XXXXX Pervestinos sumos už 

681XXXX Pervestinos sumos 

į valstybės biudžetą 

arba 

682XXXX Pervestinos sumos 
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Operacijos 

Nr. 
 Operacijos turinys Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 

parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių  biudžetą 

Registruojamas pinigų pervedimas į biudžetą  681XXXX Pervestinos sumos į 

valstybės biudžetą 

arba 

682XXXX Pervestinos sumos į 

savivaldybių  biudžetą 

241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

Banko išrašas 

10.5.  Baudos už administracinius teisės pažeidimus, kuriuos reglamentuoja Administracinių teisės pažeidimų kodeksas 

 Registruojamos baudos už administracinius teisės 

pažeidimus, kuriuos reglamentuoja Administracinių teisės 

pažeidimų kodeksas 

2271XXX Gautinos baudos  

 

751XXXX Apskaičiuotos 

baudos 

ATPR ataskaita 

Registruojamos pervestinos baudos, sukauptos mokėtinos 

sumos 

75XXXXX Pervestinos baudos 69511XX Sukauptos 

mokėtinos sumos į biudžetą 

Registruojamas baudų gautinų sumų perdavimas VMI 69511XX Sukauptos mokėtinos 

sumos į biudžetą 

2271XXX Gautinos baudos  

 

10.6.  Baudos ir kitos netesybos už  sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 

 Registruojamos gautinos sumos ir baudų, delspinigių ar 

kitų netesybų pajamos. 

227XXXX Gautinos sumos už 

konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 

netesybos 

751XXXX Apskaičiuotos 

sumos už konfiskuotą turtą ir 

kitos netesybos 

Buhalterinė pažyma, 

prievolę įrodantis  

dokumentas 

Registruojami gauti pinigai ir mažinamos gautinos sumos 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

227XXXX Gautinos sumos už 

konfiskuotą turtą, baudos ir 

kitos netesybos 

10.7.  Registruojamos ateinančių laikotarpių pajamos (išankstinio 

apmokėjimo sąskaita) 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 

6942XXX Ateinančių 

laikotarpių pajamos 

Išankstinio apmokėjimo 

sąskaita,  

buhalterinė pažyma 

Registruojamas gautas apmokėjimas 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Registruojamos pajamos, mažinant ateinančių laikotarpių 

pajamas (suteikus paslaugas) 

6942XXX Ateinančių laikotarpių 

pajamos 

741XXXX Apskaičiuotos 

prekių, turto, paslaugų 

pardavimo pajamos 

Sąskaita faktūra 

10.8.  Registruojami gauti išankstiniai apmokėjimai 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

694XXXX Gauti išankstiniai 

mokėjimai  

Banko išrašas 



 

10 

 

10 

Operacijos 

Nr. 
 Operacijos turinys Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 

Gauti išankstiniai mokėjimai mažinami gautinomis 

sumomis už parduotą turtą, prekes ir paslaugas 

6941XXX Gauti išankstiniai 

mokėjimai  

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Sąskaita faktūra 

10.9.  Mažinamos sukauptos pajamos ir registruojama gautina 

suma 

225XXXX Gautinos sumos už 

turto naudojimą 

arba 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 

22822XX Sukauptos pajamos 

už turto naudojimą  

arba  

22823XX Sukauptos pajamos 

už parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Sąskaita faktūra 

Registruojamas gautas apmokėjimas 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

225XXXX Gautinos sumos už 

turto naudojimą 

arba 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Banko išrašas 

10.10.  Mažinamos sukauptos pajamos visa suma 

 

73XXXXX Turto naudojimo 

pajamos  

arba 

74XXXXX Prekių, turto, 

paslaugų pardavimo pajamos  

 

22822XX Sukauptos pajamos 

už turto naudojimą  

arba  

22823XX Sukauptos pajamos 

už parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Sąskaita faktūra 

Registruojama gautina suma 

 

225XXXX Gautinos sumos už 

turto naudojimą 

arba 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 

73XXXXX Turto naudojimo 

pajamos 

arba 

74XXXXX Prekių, turto, 

paslaugų pardavimo pajamos 

Registruojamas gautas apmokėjimas ir pervestinos sumos 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

225XXXXX Gautinos sumos 

už turto naudojimą 

arba 

226XXXX Gautinos sumos už 

parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Banko išrašas 

Pervedami pinigai į biudžetą  2281XXX Sukauptos gautinos 

sumos iš biudžeto 

241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

Banko išrašas 
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Operacijos 

Nr. 
 Operacijos turinys Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 

Registruojama mokėjimo paraiška 229XXXX  Kitos gautinos sumos 2281XXX Sukauptos gautinos 

sumos iš biudžeto 

Mokėjimo paraiška, 

laisvos formos prašymas 

Iš biudžeto grąžinamos pervestos lėšos 241XXXX Pinigai bankų 

sąskaitose 

229XXXX Kitos gautinos 

sumos  

Banko išrašas 

10.11.  Pajamų sąskaitų uždarymas ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

731XXXXX Apskaičiuotos turto 

naudojimo pajamos  

 

741XXXX Apskaičiuotos  prekių, 

turto, paslaugų pardavimo 

pajamos 

 

311XXX1 Einamųjų metų 

perviršis ar deficitas (išskyrus 

nuosavybės metodo įtaką) 

31XXXX1 Einamųjų metų 

perviršis ar deficitas (išskyrus 

nuosavybės metodo įtaką)  

 

 

732XXXX Pervestinos sumos 

už turto naudojimą  į valstybės 

biudžetą 

arba 

733XXX Pervestinos sumos 

už turto naudojimą  į 

savivaldybių biudžetus 

 

742XXXX Pervestinos sumos 

už prekes, turtą, paslaugas  į 

valstybės biudžetą 

arba 

743XXX Pervestinos sumos 

už prekes, turtą, paslaugas  į 

savivaldybių biudžetą 

  

Buhalterinė pažyma 

 

 


