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DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS, PRIKLAUSANČIOMS
LIETUVOS NACIONALINEI SVEIKATOS SISTEMAI IR SUDARIUSIOMS SUTARTIS
SU TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS, DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI DĖL
COVID-19 LIGOS IŠ PSDF SKIRIAMŲ LĖŠŲ APSKAITOS
Klausimas. Darbuotojams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros
paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdančių
epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, skiriamos sumos
padidintam darbo užmokesčiui išmokėti, vadovaujantis šiais teisės aktais:
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos
aprašo1 (toliau – LRV aprašas) 1.1 papunkčiu ir
- Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis
tvarkos aprašu2 (toliau – SAM aprašas).
Ar šios sumos turėtų būti pripažįstamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos pajamomis už
suteiktas paslaugas, ar sąnaudų kompensacija, ar finansavimo sumomis?
Atsakome. Kai asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) darbuotojams mokami
didesni atlyginimai ne iš sumų, gautų pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK),
o PSDF biudžeto lėšomis vadovaujantis LRV aprašo 1.1 papunkčiu ir SAM aprašu, gautinos ir
gautos sumos pripažįstamos finansavimo sumomis.
Vadovaujantis SAM aprašo 3 punktu, asmens SPĮ iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikia
TLK:
- prašymą kompensuoti praėjusio kalendorinio mėnesio išlaidas darbo užmokesčiui

padidinimui PSDF lėšomis: laisvos formos rašytinį įstaigos vadovo pagrindimą apie darbuotojų
veiklos atitiktį SAM aprašo 2 punkte nurodytoms sąlygoms;
- Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu
nustatytos formos lėšų paraišką (toliau – paraiška).
Pagal SAM aprašo 4 ir 5 punktus TLK paraiškas tikrina ir turi teisę paprašyti jas patikslinti,
todėl tiksli gautina suma nėra žinoma. Atsižvelgiant į tai, pateikus paraišką patirtų darbo
užmokesčio sąnaudų finansavimui gauti (arba pagal TLK nurodymą pakoregavus pateiktą paraišką),
visos prašomos sumos dydžiui SPĮ turėtų būti registruojamos sukauptos gautinos finansavimo
sumos iš kitų šaltinių (finansavimo sumos iš PSDF biudžeto vadovaujantis 20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 9 punktu priskiriamos prie finansavimo sumų iš kitų šaltinių). Registruojama
paraiškos pateikimo data. Finansavimo sumų davėjas, t. y. TLK, paraiškos gavimo dienos data, savo
apskaitoje užsiregistruoja sukauptas mokėtinas finansavimo sumas.
Faktinę lėšų pervedimo dieną SPĮ turėtų užsiregistruoti gautas finansavimo sumas iš kitų
šaltinių.
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Jeigu registruojant darbo užmokesčio sąnaudas SPĮ buvo žinoma, kad jos bus finansuotos iš
PSDF biudžeto, SPĮ apskaitoje iš karto galėjo būti registruojamos ir sukauptos finansavimo pajamos
ir finansavimo pajamos iš PSDF biudžeto, nepriklausomai nuo to, iš kokių lėšų buvo atliktas
apmokėjimas.
Jeigu darbo užmokesčio sąnaudų finansavimo šaltinis nebuvo žinomas, sąnaudos SPĮ
apskaitoje galėjo būti registruojamos nurodant finansavimo šaltinį (pavyzdžiui, įstaigos pajamas), iš
kurio buvo atlikti padidinto darbo užmokesčio mokėjimai darbuotojams. Pateikus paraišką
atitinkama suma taip pat reikėtų patikslinti sąnaudų finansavimo šaltinį.
Informuojame, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 3¹ straipsnį Finansų ministerija
atlieka bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai, o ūkio subjektų atliekamų konkrečių ūkinių
operacijų apskaitos klausimai priskirti vyr. buhalterio (buhalterio), kuris pagal šio įstatymo 11
straipsnio 1 dalį atsako už buhalterinių įrašų teisingumą, kompetencijai.

