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Kaip vesti mokesčių apskaitą ir derinti likučius su VMI. 

 

Nuo 2014 m.  sausio mėnesio įmonės elektroniniu būdu per MANO VMI gali derinti likučius  su Valstybine 

mokesčių inspekciją. 

Likučių derinimo ataskaitas reikia užsakinėti per langą paslaugos: 

 

 

 

Yra keturios ataskaitų formos: 

1. Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis 

2. Mokestinių prievolių likučių ataskaita 

3. Delspinigių ataskaita 

4. Apskaitos operacijų ataskaita. 

Kiekviena ataskaita turi savo paskirtį: 

Mokestinių prievolių likučių ataskaita duoda informaciją apie mokesčių likučius pagal įmokos kodą, 

pateikiant informaciją kada jie susidarė. Šią ataskaitą, naudoju, kai reikia susitikrinti apskaitos likučius su 

VMI duomenimis. Jei matau, skirtumus, užsakinėju kitas ataskaitas.  Šios ataskaitos paskirtis buhalterine 

kalba atitiktų didžiąją knygą. 
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Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis duoda detalią informaciją kokius duomenis pateikėte VMI 

pagal kiekvieną mokestinę deklaraciją. Šią ataskaitą, naudoju, kai ieškau klaidų, kodėl yra skirtumai tarp 

mano ir VMI apskaitos duomenų.  

Delspinigių ataskaita naudoju, kad sužinoti nuo kokios sumos, kokio mokesčio ir nuo kurio periodo jie yra 

paskaičiuoti.  

Apskaitos operacijų ataskaita, šioje ataskaitoje yra visų ataskaitų duomenys viename faile. Duomenų tikrai 

daug. Ją naudoju, kai nebesuprantu kodėl yra skirtumas ar kaip vaikšto mokesčiai iš vieno įmokos kodo į 

kitą. Ataskaitoje visi „vaikščiojimai“ (ūkinės operacijos) turi savo unikalų numerį, kuris yra rodomas ir 

Delspinigių ataskaitoje, Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštyje. 

Visas ataskaitas galima gauti Excel ir pdf formatu.  

Šias ataskaitas MANO VMI sistema sugeneruoja per 5 dienas. Nepamirškite įvertinti ataskaitų.  

 

Šiandiena VMI sistemoje mačiau tik 7 vertinimus. Jei matote trūkumus ataskaitose, šis vertinimas, suteiktų 

galimybę jas pagerinti.  

 

Toliau pateikiami pavyzdžiai pagal pagrindinius mokesčius, kuriuose yra pateikiamu sprendimai kaip vesti 

buhalterinę apskaitą, kad jos duomenys būtų sinchroniški VMI duomenims likučių derinimo ataskaitose ir 

likučių derinimas vyktų sklandžiau. 

 

PVM apskaita 

Tvarkydama PVM  apskaitą,  įmonė  registruoja per mėnesį mokėtiną ir atskaitomą PVM pagal ūkinių 

operacijų dokumentus ir sudaro PVM apskaitos registrus. Pavyzdyje pateikiamos šešių PVM sąskaitų 

apskaitos registrų sutrumpintos formos.
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24311 Atskaitomas pirkimo PVM  25, 35 eilutės  44852 Mokėtinas PVM nuo pardavimų 29 eilutė 

 Data 

2013 

m. Debetas Kreditas Pastabos   Data Debetas Kreditas Pastabos 

Likutis 150,15   

Gautos pirkimų sąskaitos po 2013-

08 FR0600 PVM deklaracijos 

pateikimo, šis PVM nebuvo 

įtrauktas į ankstesnių periodų PVM 

deklaracijas  Likutis 0     

09-01 92,86   XXX  09-01   150 XXX 

09-05 219,87   XXX  09-05   188 XXX 

09-05 62,16   XXX  09-05   130 XXX 

09-05 691,15   XXX  09-05   8000 XXX 

09-08 10385,15   XXX  09-08   7000 XXX 

09-30   11601,34 2013-09 PVM sąskaitų uždarymas  09-30 15468   

2013-09 PVM sąskaitų 

uždarymas 

Iš viso 11601,34 11601,34   Iš viso 15468 15468  

Likutis 0 0   Likutis 0 0  
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24314 ES pirkimo PVM,  25, 35, 21 eilutės  44853 ES PVM  21, 34 eilutės 

 Data Debetas Kreditas Pastabos   Data Debetas Kreditas Pastabos 

09-15 12304,68   Prekių pirkimas iš ES  09-15   12304,68 Prekių pirkimas iš ES 

09-16 9932,88   Prekių pirkimas iš ES  09-16   9932,88 Prekių pirkimas iš ES 

09-30   22237,56 2013-09 PVM sąskaitų uždarymas  09-30 22237,56   

2013-09 PVM sąskaitų 

uždarymas 

Iš viso 22237,56 22237,56    Iš viso 22237,56 22237,56   

Likutis 0 0    Likutis 0 0   

         

24315 Importo PVM, 27, 35 eilutės  44854 Importo PVM 36 eilutė 

 Data 

2013 

m. Debetas Kreditas Pastabos  

 Data 

2013 

m. Debetas Kreditas Pastabos 

09-08 10434   Prekių importas iš trečiosios šalies  09-08   10434 

Prekių importas iš trečiosios 

šalies 

09-30   10434 2013-09 PVM sąskaitų uždarymas  09-30 10434   

2013-09 PVM sąskaitų 

uždarymas 

Iš viso 10434 10434   Iš viso 10434 10434  

Likutis 0 0   Likutis 0 0  
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Šiuose apskaitos registruose parodyta PVM uždarymo operacija: 

2013-09-30 2013-09 PVM sąskaitų uždarymas  

Kreditas 24311 Atskaitomas pirkimo PVM 25, 35 eilutės 11601,34 

Kreditas 24314 ES pirkimo PVM 25, 35, 21 eilutės 22237,56 

Kreditas 24315 Importo PVM 27, 35 eilutės 10434 

Debetas 44852 Mokėtinas PVM nuo pardavimų 29 eilutė 15468 

Debetas 44853 ES PVM 21, 34 eilutės 22237,56 

Debetas 44854 Importo PVM 36 eilutė 10434 

Debetas 44851 Deklaruotas PVM 3866,66. 

 

Pateikiama  2013 m. rugsėjo mėnesio FR0600 PVM deklaracijos ištrauka:  
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Įmonė pateikė deklaraciją 2013 m. spalio 24 d., o prievolė sumokėti 3 867 Lt PVM yra 2013 m. spalio 25 

dieną. Todėl 2013 m. spalio 25 d. daroma korespondencija: 

2013-10-25, 2013-09 FR6000, pateikimo data 2013-10-24 

Debetas 44851 Deklaruotas PVM 3866,66 

Kreditas 44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui 1001 kodas 3867,00 

Debetas 610x Deklaruotų mokesčių apvalinimo sąnaudos 0,34. 

    

2013 m. spalio mėnesį buvo atlikti šie PVM mokėjimai: 

2013-10-24, PVM sumokėjimas VMI 

Debetas 44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui1001 kodas 2867,00 

Kreditas 27XX Banko sąskaita 2867,00. 

    

2013-10-25 atlikta užskaita iš 1411 įmokos kodo į 1001 kodą: 

Debetas 44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui 1001 kodas 1000,00 

Kreditas 2432X GPM permoka 1411 kodas 1000,00. 

 

Turime trijų tipų sąskaitas PVM apskaitai atlikti: 

I. Sąskaitos -  24311, 24314, 24315, 4484, 44843, 44844, kurios naudojamos kasdienei PVM 

apskaitai. Šių sąskaitų likutis teikia informaciją VMI apie nedeklaruotą PVM. 

II. Sąskaita 44851 naudojama pirmos grupės sąskaitoms uždaryti mėnesio pabaigoje. Su šia sąskaita 

yra atliekamos tik dviejų rūšių korespondencijos: 

a) mėnesio pabaigoje yra uždaromos visos pirmos grupės PVM sąskaitos; 

b) prievolės mokėjimo dieną yra perkeliama suma pagal įmokos kodą. 

Šios sąskaitos likutis rodo deklaruotus mokesčius VMI, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjo. 

Kadangi prievolių derinimo formoje bus nurodytos ne tik tos prievolės, kurių mokėjimo terminas jau yra 

suėjęs, bet ir tos prievolės, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs, 44851 sąskaitos likutis suteiks 

informaciją apie tokias nesuėjusio termino prievoles.  

III. Sąskaita 44850 naudojama visoms įmokoms, kurių įmokos kodas  - 1001 mokėjimams, 

grąžinimams, deklaravimo prievolėms registruoti. Šios sąskaitos likutis visada rodys tik mokėtino 

mokesčio likutį, o apyvartos žiniaraštis turėtų atspindėti 1001 kodo mokesčio registrą, kurį įmonė 

išsitrauks iš „Mano VMI“.  Šios sąskaitos likutis bus naudojamas  įmokos kodo 1001 likučiams 

derinti su VMI.   
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Pateikiamas pavyzdys, kaip galėtų atrodyti 44851 ir 44850 sąskaitų registrai, jei įmonė ir toliau taip 

tvarkytų PVM apskaitą: 

44851  Deklaruotas PVM, kurio mokėjimo terminas yra nesuėjęs 

 Data 

2013 

m. Debetas Kreditas  Pastabos 

09-30   3866,66 2013-09 PVM sąskaitų uždarymas 

10-25 3866,66   2013-09 FR6000 pateikimo data 2013-10-24 

10-31   5000 2013-10 PVM sąskaitų uždarymas 

11-25 5000   2013-10 FR6000 pateikimo data 2013-11-24 

11-30   4000 2013-11 PVM sąskaitų uždarymas 

12-25 4000   2013-11 FR6000 pateikimo data 2013-12-20 

12-31   6000 2013-12 PVM sąskaitų uždarymas 

     

    

44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui 1001 kodas 

 Data 

2013 

m.  Debetas Kreditas Pastabos 

10-24 2867   Mokėjimas 

10-25 1000   Užskaita iš 1411 

10-25   3867 2013-09 FR6000 pateikimo data 2013-10-24 

11-25 5000   Mokėjimas 

11-25   5000 2013-10 FR6000 pateikimo data 2013-11-24 

12-20 4000   Mokėjimas 

12-25   4000 2013-11 FR6000 pateikimo data 2013-12-20 

 

Analogiškai reikėtų tvarkyti ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) apskaitą. 

 

GPM nuo darbo užmokesčio pajamų apskaita 

GPM nuo darbo užmokesčio apskaitai siūlomas supaprastintas būdas. Teisingiausia būtų mokėtiną GPM 

nuo išmokėto darbo užmokesčio  registruoti apskaitoje tą dieną, kada yra išmokėtas darbo užmokestis, 

tačiau praktiškai tai yra sudėtinga padaryti, todėl siūlomas paprastesnis GPM nuo darbo užmokesčio  

apskaitos sprendimas. 
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2013-08-31 pagal 2013-08 darbo užmokesčio žiniaraštį priskaičiuotas darbo užmokestis: 

Debetas 61XX Darbo užmokesčio sąnaudos 1000,00 

Debetas 61XX „Sodros“ mokesčiai iš darbdavio 309,80 

Debetas 61XX Garantinio fondo įmokos 2 

Kreditas 44621 GPM nuo darbo užmokesčio, nedeklaruotas 150,00 

Kreditas 4464 Garantinio fondo įmokos 2 

Kreditas 4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 399,80 

Kreditas 4461 Mokėtinas darbo užmokestis 760,00 

 

2013-09-05 buvo sumokėtas darbo užmokestis už 2013-08: 

Debetas 4461 Mokėtinas darbo užmokestis 760,00 

Kreditas 27XX Banko sąskaita 760,00. 

 

2013 m. rugsėjo 14 d. įmonė sumokėjo GPM, įmokos kodas 1311. 

2013-09-14 GPM sumokėjimas 

Debetas 44620 

GPM nuo darbo užmokesčio, deklaravimas, įmokos kodas: 

1311 150,00 

Kreditas 27XX Banko sąskaita 150,00 

 

2013 m. rugsėjo 15 d.  įmonė registruoja prievolę sumokėti GPM. 

2013-09-15  FR0572 už 2013-09: 

Debetas 44621 GPM nuo darbo užmokesčio nedeklaruotas 150,00 

Kreditas 44620 

GPM nuo darbo užmokesčio, deklaravimas, įmokos kodas 

1311 150,00 

 

2013 -09-30 pagal 2013-9 darbo užmokesčio žiniaraštį apskaičiuotas darbo užmokestis: 

Debetas 61XX Darbo užmokesčio sąnaudos 1000,00 

Debetas 61XX „Sodros“ mokesčiai iš darbdavio 309,80 

Debetas 61XX Garantinio fondo įmokos 2 

Kreditas 44621 GPM nuo darbo užmokesčio, nedeklaruotas 150,00 

Kreditas 4464 Garantinio fondo įmokos 2 

Kreditas 4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 399,80 

Kreditas 4461 Mokėtinas darbo užmokestis 760,00 

 

2013-09-30 buvo sumokėtas darbo užmokestis už 2013-09: 
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Debetas 4461 Mokėtinas darbo užmokestis 760,00 

Kreditas 27XX Banko sąskaita 760,00 

  

Tą pačią dieną registruojame prievolę mokėti GPM: 

2013-09-30  2013-09 FR0572 

Debetas 44621 GPM nuo darbo užmokesčio, nedeklaruotas 150,00 

Kreditas 44620 

GPM nuo darbo užmokesčio, deklaravimas, įmokos kodas 

1311 150,00 

 

2013 m. rugsėjo mėnesio GPM deklaracijoje FR0572 įmonė deklaruoja mokėtiną GPM pagal 44620 

sąskaitos duomenis 

 

 

 

Šiuo atveju GPM apskaitai yra naudojamos dvi sąskaitos: 44621 ir 44620. 44621 sąskaitoje kaupiami 

duomenys apie nedeklaruotą GPM, o 44620 sąskaitos duomenys rodo deklaruotas įmonės GPM prievoles 

pagal mokėjimo terminus. Pateiktuose pavyzdžiuose nurodyta, kad iš karto algų mokėjimo dieną yra 

registruojama prievolė sumokėti GPM, kuris yra išskaičiuotas iš darbuotojo: 

 

Debetas 44621 GPM nuo darbo užmokesčio, nedeklaruotas 150,00 

    

Kreditas 44620 

GPM nuo darbo užmokesčio, deklaravimas, įmokos kodas 

1311 150,00 

 

Tačiau praktikoje gali būti  patogiau šias korespondencijas atlikti pagal užpildytos GPM deklaracijos 

duomenis. Verslo apskaitos standartai nereglamentuoja šios apskaitos, todėl kiekvienas buhalteris turėtų 

nuspręsti, kaip jam yra patogiau. 

Taikant bet kurį GPM apskaitos būdą, 44620 sąskaitos likutis rodys 1311 įmokos kodo balansą su VMI 

pasirinktą datą, o 44621 sąskaitos likutis informuos apie GPM, kuris yra nedeklaruotas VMI ir turėtų 

turėti tiesioginį ryšį su neišmokėtu darbo užmokesčiu (detalizacija pagal darbuotojus). Straipsnio gale yra 

pateikta pastaba dėl 1311 įmokos kodo naudojimo, į  kurią rekomenduoju atkreipti dėmesį. 
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GPM nuo kitų pajamų apskaita 

2013-09-30  įmonė  priskaičiavo mokėtiną nuomos mokestį pagal automobilio nuomos sutartį: 

Debetas 61XX Automobilio nuomos sąnaudos 400,00 

Kreditas 443X Skola už automobilio nuomą gyventojui 400,00 

 

2013-10-05 sumokėta už automobilio nuomą: 

Debetas 443X Skola už automobilio nuomą gyventojui 400,00 

Kreditas 271X0 Banko sąskaita 340,00 

Kreditas 44857 Išskaičiuotas, bet nedeklaruotas GPM nuo nuomos pajamų 60,00 

 

2013-10-06  priskaičiuotas autorinis atlyginimas: 

Debetas 61XX Autorinių atlyginimų sąnaudos 1000,00 

Debetas 61XX Socialinio draudimo mokesčių nuo autorinio atlyginimo sąnaudos 309,80 

Kreditas 448591 Nedeklaruoti socialinio draudimo mokesčiai nuo aut. atlyginimo  399,80 

Kreditas 443X Mokėtinas autorinis atlyginimas gyventojams 910,00 

 

2013-10-07 sumokėtas autorinis atlyginimas: 

Debetas 443X Mokėtinas autorinis atlyginimas gyventojams 910,00 

Kreditas 44858 Išskaičiuotas, bet nedeklaruotas GPM nuo aut. atlyginimo pajamų 150,00 

Kreditas 271X Banko sąskaita 760,00 

Debetas 448591 Nedeklaruoti socialinio draudimo mokesčiai nuo aut. atlyginimo 399,80 

Kreditas 448592 Mokėtini socialinio draudimo mokesčiai nuo aut. atlyginimo 13-SD 399,80 

2013-10-07 įmonei yra prievolė teikti 13-SD formą „Sodrai“ ir sumokėti socialinio draudimo mokesčius, 

todėl 44892 sąskaitos registras suteiks informaciją apie 13-SD formų teiktinus duomenis. 

 

2013-10-07 sumokėti socialinio draudimo mokesčiai nuo išmokėto autorinio atlyginimo 

Debetas 448592 

Mokėtini socialinio draudimo mokesčiai nuo autorinio atlyginimo: 

13-SD 399,80 

Kreditas 271X Banko sąskaita 399,80. 

 

2013-10-15  FR0572 už 2013-10  

Debetas 44857 Išskaičiuotas, bet nedeklaruotas GPM nuo nuomos pajamų 60,00 

Debetas 44858 Išskaičiuotas, bet nedeklaruotas GPM nuo aut. atlyginimo pajamų 150,00 
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Kreditas 44852 GPM nuo kitų A klasės pajamų, įmokos kodas 1411 210,00. 

 

Nekilnojamojo turto mokesčio apskaita 

2014 m. sausio 18 d. įmonė už 2013 m. apskaičiavo 2000 Lt nekilnojamojo turto mokestį dėl gyventojo 

nekilnojamojo turto, kuri nuomoja, ir 2014 m. vasario 1 d. pateikė KIT711 formą VMI. 

Daromi įrašai buhalterinėje apskaitoje: 

2013-12-31  priskaičiuotas 2013 m. nekilnojamojo turto mokestis pagal KIT711 

Debetas 61XX Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 2000,00 

Kreditas 44853 Nekilnojamojo turto mokestis, kurio mokėjimo terminas nesuėjęs 2000,00. 

 

2014-02-01  KIT711 už 2013 m.:  

Debetas 44853 Nekilnojamojo turto mokestis, kurio mokėjimo terminas nesuėjęs 2000,00 

Kreditas 44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui, 1001 kodas 2000,00 



Daiva Čibirienė  

MB „Sostinės auditoriai“ vadovė, atestuota auditorė  

 

 

Jei įmonei yra prievolė mokėti avansu nekilnojamojo turto mokestį, tokiu atveju 

rekomenduojame metų pradžioje daryti šiuos įrašus dėl įsipareigojimo mokėti nekilnojamojo 

turto mokestį avansu, kurį vėliau nurodyti  priskaitymo sąskaitose. Tokiu atveju 

korespondencijų bus daugiau ir jos bus sudėtingesnės. 

Pavyzdžiui, įmonės 2012 metų nekilnojamo turto mokestis buvo 2000 Lt ir turtas priklausė 

juridiniam asmeniui, todėl įmonė turėjo prievolę mokėti avansu nekilnojamo turto mokestį už 

2013 metus. 

 

2013-03-31 2013m. ¼ avansinio nekilnojamo turto mokesčio už 2013m.: 

Debetas 61XX Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 500 

Kreditas 44854 Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis, įmokos kodas 3211 500 

 

2013-03-31 sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis (padaryta užskaita iš 1001 

permokos): 

Debetas 44854 Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis, įmokos kodas 3211 500 

Kreditas 44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui, 1001 kodas 500 

 

Nekilnojamojo turto mokesčio apskaita  analogiškai tvarkoma visus metus.  

Kai yra apskaičiuojamas tikslus nekilnojamojo turto mokestis už 2013 m., daromas 

koreguojantis įrašas dėl skirtumo tarp KIT711 ir 44854 sąskaitos kredite apskaityto 

nekilnojamojo turto mokesčio. 

Registracijos Nr. KD-4799       2012-04-30, Registracijos Nr. 

KD-4779       2012-03-06  

 

Juridiniai asmenys už jiems kalendorinių metų sausio 1 dieną 

nuosavybės teise priklausantį NT moka avansinius mokesčius. 

Avansiniai mokesčiai turi būti sumokami atitinkamai iki 

einamųjų kalendorinių metų kovo 31 dienos, birželio 30 

dienos ir rugsėjo 30 dienos. Avansiniai mokesčiai 

nedeklaruojami.  

Kiekvienas avansinis mokestis sudaro 1/4 metinės NTM 

sumos, apskaičiuotos taikant pagal juridiniam asmeniui einamųjų 

kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise priklausančio 

NT mokestinei vertei savivaldybės teritorijoje tą mokestinį 

laikotarpį galiojantį nekilnojamojo turto mokesčio tarifą.  

Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais NT mokestinė vertė yra 

didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią to turto 

mokestinę vertę, avansinį mokestį už tą NT einamaisiais metais 

gali skaičiuoti nuo praėjusiais metais buvusios mokestinės vertės. 

Jeigu metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti 
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2013-12-31 2013 m.  nekilnojamojo turto mokestis pagal KIT711: 

Debetas 61XX Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos XX 

Kreditas 44854 Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis, įmokos kodas 3211 XX 

 

44853 sąskaitos likutis perkeliamas į 44850 sąskaitą, kadangi paskutinės įmokos kodas yra 

1001, o ne 3211. 

2013-12-31  KIT711 už 2013 m.: 

Debetas 44854 Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis, įmokos kodas 3211 XX 

Kreditas 44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui, 1001 kodas XX. 
 

nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių 

metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą nekilnojamąjį turtą 

neviršija 1500 Lt, juridiniai asmenys avansinio mokesčio 

mokėti neprivalo. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai 

einamųjų metų avansinis mokestis skaičiuojamas pagal praėjusių 

metų NT mokestinę vertę ir metinė mokesčio suma už 

nuosavybės teise priklausantį NT, apskaičiuota pagal praėjusiais 

metais buvusią NT mokestinę vertę, neviršija 1500 Lt. 

Avansinio mokesčio už iš fizinių asmenų perimtą (išsinuomotą, 

panaudos pagrindais perimtą ir pan.) nekilnojamąjį turtą mokėti 

nereikia. Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo 

turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais metais buvusią 

to turto mokestinę vertę, juridiniai asmenys avansinį mokestį už 

tą nekilnojamąjį turtą einamaisiais metais gali skaičiuoti nuo 

praėjusiais metais buvusios mokestinės vertės. Faktiškai 

sumokėto ir mokėtino mokesčio skirtumas, kuris susidaro dėl 

einamaisiais metais atsiradusio nekilnojamojo turto vertės 

padidėjimo, o taip pat dėl nekilnojamojo turto įsigijimo ar 

perleidimo, išlyginamas iki kitų metų vasario 1 dienos pateikus 

metinę nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją, kurioje 

mokestis perskaičiuojamas pagal naująją tais metais 
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turėto nekilnojamojo turto mokestinę vertę.  

Juridiniai asmenys, perleidę visą einamųjų kalendorinių 

metų sausio 1 dieną turėtą NT ir iki eilinio avansinio mokesčio 

sumokėjimo termino pabaigos pateikę Nekilnojamojo turto 

mokesčio deklaraciją bei sumokėję joje deklaruotą NTM, gali 

nebemokėti likusių mokestinio laikotarpio avansinių 

mokesčių. 
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Analogiškai galėtų būti  tvarkoma ir pelno mokesčio bei kitų mokesčių apskaita.  

Apibendrindami pateikiame šiame straipsnyje naudotą sąskaitų planą mokesčių apskaitai, kuris sudaro 

sąlygas atskirai registruoti  paskaičiuotus mokesčius, deklaruotus mokesčius ir mokestines prievoles pagal 

jų mokėjimo terminus. 

 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

4461 Mokėtinas darbo užmokestis 

44621 GPM nuo darbo užmokesčio, nedeklaruotas 

44620 GPM nuo darbo užmokesčio, deklaravimas, įmokos kodas 1311 

4464 Garantinio fondo įmokos 

4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos. 

Pridėtinės vertės mokestis: 

44851 Deklaruotas PVM, kurio mokėjimo terminas dar nesuėjęs 

24311 Atskaitomas pirkimo PVM  25, 35 eilutės 

24314 ES pirkimo PVM  25, 35, 21 eilutės 

24315 Importo PVM  27, 35 eilutės 

44852 Mokėtinas PVM nuo pardavimų 29 eilutė 

44853 ES PVM  21, 34 eilutės 

44854 Importo PVM  36 eilutė. 

Kiti mokesčiai: 

44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui 1001 kodas 

44852 GPM nuo kitų A klasės pajamų, įmokos kodas 1411 

44853 Nekilnojamojo turto mokestis, kurio mokėjimo terminas nesuėjęs 

44854 Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis įmokos kodas 3211 

44857 Apskaičiuotas, bet nedeklaruotas GPM nuo nuomos pajamų 

44858 Apskaičiuotas, bet nedeklaruotas GPM nuo autorinio atlyginimo pajamų 

448591 Nedeklaruoti socialinio draudimo mokesčiai nuo autorinio atlyginimo 

448592 Mokėtini socialinio draudimo mokesčiai nuo autorinio atlyginimo, 13-SD. 

Išmokos gyventojams pagal autorines sutartis, už automobilio nuomą: 

443X Skolos tiekėjams.  

Kitos sąskaitos: 

271X Banko sąskaita 

   610X Deklaruotų mokesčių apvalinimo sąnaudos 

   61XX Sąnaudų sąskaitos pagal sąnaudų rūšis 
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Mano patarimas būtų stengtis naudoti vieną įmokos kodą 1001, vietoj 1311, 1411, nes GPM mokesčio 

prievolės yra automatiškai dengiamos iš 1001 įmokos kodo permokos.  

Įmonės dažnai susiduria su nemaloniomis situacijos, jei moka mokesčius taisyklingai pagal įmokų kodus 

1001, 1311, 1411 ir nors vieną dieną pavėlavo sumokėti mokestį pagal įmokos kodą 1311, 1411, bet 

sumokėjo anksčiau įmokas pagal kodą 1001. 

 

Pavyzdys: 

2014m. kovo 31d. įmonė turėjo 60LT permoka iš 1001 įmokos kodo (FR0600 už 2014m. vasario 

mėnesį). Įmonė permokos nesusigrąžino ir neužskaitė į GPM, nes žino, 2014m. kovo mėnesio PVM 

deklaracijoje bus 50LT mokėtinas PVM.  

2014m. kovo 31d. įmonei yra prievolė mokėti 5000LT GPM pagal FR0572 formos duomenis. Šis 

5000LT mokestis buvo sumokėtas įmokos 1311 kodu 2014m. balandžio 1d.  

VMI automatinė mokesčių užskaitymo sistema, 2014m. kovo 31d. iš įmokos kodo 1001 perkelia 60LT į 

įmokos kodą 1311, nors jinai turi duomenis, kad įmonė 2014m. balandžio 1d. pervedė 5000LT. Po tokio 

mokesčių perkėlimo VMI duomenų bazėje būtų šie duomenys: 

  
įmokos kodas 1001 

data šaltinis prievolė 
permoka, 
sumokėjimas 

2014.02.25 FR0600 už 2014/02   60 

2014.03.31 perkėlimas Į 1311 60   

2014.04.25 FR0600 už 2014/03 50   

 
likutis: 50 

 

    

    

  
įmokos kodas 1311 

data šaltinis prievolė 
permoka, 
sumokėjimas 

2014.03.31 FR0572 už 2014/03 5000   

2014.03.31 Automatinis perkėlimas iš 1001   60 

2014.04.01 
Mokėjimo pavedimas, įmokos 
kodas 1311   5000 

 
likutis:   60 

 

Iš 1311 įmokos kodo permoka nebus automatiškai perkeliama į įmokos kodą 1001. Įmonei bus 

skaičiuojami delspinigiai už nesumokėtus mokesčius pagal įmokos kodą 1001 ir dėl to bus problemų, jei 

norės gauti pažymą, kad jinai yra neskolinga biudžetui.  Praktikoje matome VMI aukščiausio lygio 

pareigūnų skirtingas nuomones šiuo klausimu. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas manė, kad 
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tokiu atveju įmonė yra skolinga, ir pažymos kad įmonė neskolinga išduoti negalima, o Valstybinės 

mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoja manė, kad tokiu atveju įmonė yra neskolinga ir pažymą jai 

galima išduoti. Dabar šį klausimą nagrinės teismas - Šaltinis: 2014-06-30 Delfi  . Siūlau vengti teismų ir 

visokių tokių kėblių situacijų ir iš viso atsisakyti naudoti 1311, 1411 įmokos kodus, nes jų naudojimas 

daro sumaištį ne tik jūsų, bet ir VMI sistemoje.  

 

Jei įmonė būtų visada visas GPM įmokas (1311, 1411) mokėjusi įmokos kodu 1001, situacija būtų visai 

kitokia, 1311 įmokos kode niekada nebus permokų, nes jos bus tik pagal įmokos kodą 1001: 

  
įmokos kodas 1001 

data šaltinis prievolė 
permoka, 
sumokėjimas 

2014.02.25 FR0600 už 2014/02   60 

2014.03.31 Automatinis perkėlimas Į 1311 60   

2014.04.25 FR0600 už 2014/03 50   

2014.04.01 
Mokėjimo pavedimas, įmokos 
kodas 1001   5000 

2014.04.01 Automatinis perkėlimas Į 1311 4940  

 
likutis: 
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įmokos kodas 1311 

data šaltinis prievolė 
permoka, 
sumokėjimas 

2014.03.31 FR0572 už 2014/03 5000   

2014.03.31 perkėlimas iš 1001   60 

2014.04.01 Automatinis perkėlimas Į 1311  4940 

 
likutis: 0 0 

 

Tokiu atveju, kai GPM įmokos (1311, 1411) mokamos pagal įmokos kodą 1001, įmonei nereikia rašyti 

prašymų dėl GPM permokos užskaitymo į kitą įmokos kodą, nes tą užskaitą padaro automatiškai VMI 

sistemą. Tokiu atveju pažymose apie įmonės įsipareigojimus biudžetui, nebūtų informacijos apie 

nepriemokas pagal įmokos kodą 1311, nebūtų skaičiuojami delspinigiai dėl nepadarytų GPM ir kitų 

mokesčių permokų užskaitų.  

Jei nuspręsite naudoti įmokos kodą 1001 vietoje 1311, 1411, GPM mokesčio sąskaitų uždarymą pagal 

deklaracijas reikėtų daryti į 1001 įmokos kodo sąskaitą. 
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Tokie uždarymai atrodytų taip: 

 

44850 Mokėtini mokesčiai biudžetui 1001 kodas 

 Data 
Debetas Kreditas Pastabos 

2013 m.  

14.Rgs 150   sumokėtas GPM įmokos kodas 1001 

15.Rgs   150 2013-09 FR0572 

30.Rgs   150 2013-09 FR0572 

30.Rgs 360   Mokėjimas įmokos kodas 1001 

15.Spl   210 2013-10 FR0572 

24.Spl 2867   Mokėjimas įmokos kodas 1001 

25.Spl 1000   Užskaita iš 1411 

25.Spl   3867 2013-09 FR6000 pateikimo data 2013-10-24 

25.Lap 5000   Mokėjimas įmokos kodas 1001 

25.Lap   5000 2013-10 FR6000 pateikimo data 2013-11-24 

20.Grd 4000   Mokėjimas įmokos kodas 1001 

25.Grd   4000 2013-11 FR6000 pateikimo data 2013-12-20 

 


