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DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO 

 

 

Susipažinę su įsakymo projektu 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, teikiame savo pastabas ir pasiūlymus. 

 

 

1. Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 

sudarymo ir pateikimo taisyklių 

 

Siūlome keisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

„5. Subjekto vadovas patvirtina subjekto apskaitos politiką ir savo subjekto poreikiams 

pritaikytą sąskaitų planą, atsižvelgdamas į taisyklių 1 priede pateiktą pavyzdinį sąskaitų planą.“ 

 

Taip pat siūlome papildyti 25 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

„25. Į nematerialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaičiuojamas grąžinamas pridėtinės vertės 

mokestis. Negrąžinamas (neatskaitomas) pridėtinės vertės mokestis gali būti įskaičiuojamas į 

turto įsigijimo savikainą arba iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis. Dėl negrąžinimo 

(neatskaitomo) pridėtinės vertės mokesčio įskaičiavimo į turto savikainą ar iš karto 

pripažinimo veiklos sąnaudomis subjektas numato apskaitos politikoje ir šią nuostatą 

taiko nuolat.“ 

 

Siūlome papildyti 42 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

„42. Negrąžinamas (neatskaitomas) pridėtinės vertės mokestis gali būti įskaičiuojamas į turto 

įsigijimo savikainą arba iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis. Dėl negrąžinimo 

(neatskaitomo) pridėtinės vertės mokesčio įskaičiavimo į turto savikainą ar iš karto 

pripažinimo veiklos sąnaudomis subjektas numato apskaitos politikoje ir šią nuostatą 

taiko nuolat.“ 

 

 

 



Be to siūlome papildyti 50 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

„50. Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama subjekto 

vadovo patvirtintu ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti aktu ar kitu apskaitos 

dokumentu, kuriame nurodoma įvedimo į eksploataciją data, turto naudojimo laikotarpis, 

įsigijimo vertė ir likvidacinė vertė.“ 

 

 

2. Dėl supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo 

 

Supaprastinta buhalterinės apskaitos tvarka yra skirta asmenims, kurie ir neturėdami 

buhalterinio išsilavinimo galėtų tvarkyti buhalteriją vadovaudamiesi šia tvarka. Deja, mūsų 

nuomone, ši tvarka yra per sudėtinga ir turėtų būti iš esmės pakoreguota, atsisakant didžiosios 

dalies nuostatų.  
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