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REKOMENDACIJOS Nr. TR-3/2016-10
REKOMENDACIJOS DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PERVEDAMŲ LĖŠŲ
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ IŽDAMS IR VĮ „VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS“ UŽ
PARDUODAMUS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS BUHALTERINĖS APSKAITOS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rekomendacijų dėl Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) pervedamų lėšų valstybės
ir savivaldybių iždams ir VĮ „Valstybės žemės fondas“ už parduodamus valstybinės žemės sklypus
buhalterinės apskaitos (toliau – rekomendacijos) tikslas:
1.1. pateikti galimus buhalterinius įrašus NŽT, valstybės ir savivaldybių iždų ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau ŽŪM) apskaitoje;
1.2. suvienodinti NŽT ir Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo (toliau – CTV)
pervedamų lėšų už parduotą valstybinę žemę apskaitą valstybės ir savivaldybių ižduose.
2. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos
paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir nuomos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr.
1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo
ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais (toliau – VSAFAS).
3. Lėšos už parduotus žemės sklypus iki perėjimo prie naujos tvarkos apskaitoje buvo
registruojamos:
3.1. NŽT apskaitoje – apskaičiuotas valstybinės žemės pardavimo pelnas (nuostolis) ir
pervestinos sumos už parduotą žemę valstybės ir savivaldybių iždams – po 50 proc. gautų (gautinų)
lėšų, o priskaičiavus palūkanas ir delspinigius po 50 proc. palūkanų ir delspinigių sumų, atitinkamai
pateikiant ataskaitų A5 ir S6 formas.
3.2. Valstybės ir savivaldybių ižduose – po 50 proc. gautinos sumos (ilgalaikės arba
trumpalaikės) ir apskaičiuotos valstybinės žemės pardavimo pajamos.
4. Siekiant suvienodinti NŽT ir CTV pervedamų lėšų savivaldybėms už parduotą valstybinę
žemę apskaitą ir teisingiau atskleisti valstybinės žemės pardavimo rezultatus, rekomenduojama visą
valstybinės žemės pardavimo pajamų sumą, priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius, pripažinti
valstybės iždo pajamomis, o savivaldybių iždams pervedamas 50 proc. lėšas, savivaldybės iždo
apskaitoje registruoti kaip gautą finansavimą iš valstybės biudžeto.
5. NŽT valstybės iždui turėtų teikti informaciją pagal šių rekomendacijų 2 ir 3 priedus, o
savivaldybių iždams – pagal 3 priedą, ŽŪM – pagal 4 priedą.
II.

PERVESTINŲ IR SUKAUPTŲ PERVESTINŲ SUMŲ PERGRUPAVIMAS NŽT
APSKAITOJE
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6. Pasikeitus lėšų, gautų už parduotą žemę apskaitai valstybės ir savivaldybių ižduose, NŽT
apskaitoje užregistruotos mokėtinos sumos savivaldybėms pergrupuojamos į mokėtinas sumas
valstybės iždui.
7. Šis apskaitos pasikeitimas nekeičia savivaldybių iždams pervedamų lėšų dydžio
skaičiavimo tvarkos.
8. Ketvirčiui pasibaigus NŽT teikia ataskaitas pagal šių rekomendacijų prieduose pateiktas
formas. Ataskaitų A5 ir S6 formose informacija apie pervestinas sumas už parduotą žemę
neteikiama. Ataskaitos nurodytos šiose rekomendacijose teikiamos pagal tais pačiais terminais, kaip
ir ataskaitų A ir S formos.
9. NŽT apskaitoje užregistruotos mokėtinos sumos (ilgalaikės ir trumpalaikės) savivaldybių
iždams pergrupuojamos į mokėtinas sumas valstybės iždui.
10. Pergrupavus mokėtinas sumas, NŽT turi pateikti valstybės iždui pradinę ataskaitą (2
priedas) apie užregistruotas pergrupuotas mokėtinas sumas. Pradinėje ataskaitoje nurodoma ši
informacija:
10.1. I dalyje „Ilgalaikės pervestinos sumos“ parodoma:
10.1.1. 3 skiltyje – pergrupavimo dieną NŽT apskaitoje užregistruotų ilgalaikių
mokėtinų sumų valstybės iždui likutis (iš A5 formos perkelti likučiai);
10.1.2. ilgalaikės mokėtinos sumos, pergrupuotos iš ilgalaikių mokėtinų sumų
savivaldybių iždams, parodomos 4 skiltyje (sąskaitos 525);
10.1.3. 6 skiltyje – visa valstybės iždui mokėtina suma po ilgalaikių mokėtinų sumų
pergrupavimo;
10.2. II dalyje „Trumpalaikės sukauptos pervestinos sumos“ parodoma:
10.2.1. 7 skiltyje pergrupavimo dieną NŽT apskaitoje užregistruotų per vienus metus
mokėtinų sumų valstybės iždui likutis (iš A5 formos perkelti likučiai);
10.2.2. per vienus metus sukauptos mokėtinos sumos, pergrupuotos iš savivaldybių
iždams sukauptų mokėtinų sumų, parodomas 8 skiltyje (sąskaitos 695);
10.2.3. 11 skiltyje – visa valstybės iždui mokėtina suma po sukauptų pervestinų sumų
pergrupavimo;
10.3. III dalyje „Pervestinos sumos“ parodoma:
10.3.1. 12 skiltyje – pergrupavimo dieną NŽT apskaitoje užregistruotų pervestinų sumų
valstybės iždui likutis (iš A5 formos perkelti likučiai);
10.3.2. savivaldybių iždamas apskaičiuotos pervestinos sumos, kai pinigai jau gauti, bet
savivaldybėms dar nepervesti, parodomos 13 skiltyje (sąskaitos 682);
10.3.3. 17 skiltyje – visa valstybės iždui pervestina suma po pervestinų sumų
pergrupavimo.
III. PERĖJIMAS PRIE NAUJOS APSKAITOS POLITIKOS
Savivaldybių iždų apskaitoje
11. Savivaldybės iždo apskaitoje registruojamas apskaitos politikos keitimas, iždo apskaitoje
užregistruotų iš NŽT gautinų sumų duomenims. Daroma prielaida, kad savivaldybės iždo apskaitoje
turimi šie pergrupuojamų sąskaitų likučiai:
D 163xxxx Kitos ilgalaikės gautinos sumos
ir (arba)
D 228xxxx Sukauptos gautinos sumos (už žemę, palūkanos ir delspinigiai)
D 22xxxxx Gautinos sumos ( už žemę, palūkanos ir delspinigiai)
12. Registruojant apskaitos politikos keitimą, savivaldybės iždo apskaitoje mažinamos
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užregistruotos iš NŽT gautinos sumos ir registruojama apskaitos politikos keitimo neigiama įtaka:
D 9210002 Apskaitos politikos keitimo neigiama įtaka
ir (arba)
K 163xxxx Kitos ilgalaikės gautinos sumos
K 228xxxx Sukauptos gautinos sumos (už žemę, palūkanos ir delspinigiai)
K 22xxxxx Gautinos sumos ( už žemę, palūkanos ir delspinigiai)
13. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau –
VSAKIS) apskaitos politikos keitimo įtaka rodoma įvedimo formoje D-P01-A-ZF „Apskaitos
politika ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai 1“, iš kurios automatiškai duomenys
patenka į Veiklos rezultatų ataskaitos (VSAKIS įvedimo forma D-VRA-1-ZF „Veiklos rezultatų
ataskaita“) ataskaitinio laikotarpio apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo
įtakos eilutę.
Valstybės iždo apskaitoje
14. Valstybės iždas apskaitos politikos keitimo įrašus atlieka pagal NŽT pateiktą pradinę
ataskaitą (2 priedas).
15. Pagal pradinės ataskaitos duomenis apskaitoje registruojama:
15.1. pagal 4 skilties duomenis:
D 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
K 9210001 Apskaitos politikos keitimo teigiama įtaka
15.2. pagal 8 skilties duomenis:
D 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
K 9210001 Apskaitos politikos keitimo teigiama įtaka
15.3. pagal 13 skilties duomenis:
D 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
K 9210001 Apskaitos politikos keitimo teigiama įtaka
16. VSAKIS apskaitos politikos keitimo įtaka rodoma įvedimo formoje D-P01-A-ZF
„Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai 1“, iš kurios automatiškai
duomenys patenka į Veiklos rezultatų ataskaitos (VSAKIS įvedimo forma D-VRA-1-ZF „Veiklos
rezultatų ataskaita“) ataskaitinio laikotarpio apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtakos eilutę.
IV. LĖŠŲ UŽ PARDUOTUS MIESTO GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE
NAUDOJAMUS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS APSKAITA
Nacionalinės žemės tarnybos apskaita
17. NŽT apskaitoje registruojant valstybinės žemės sklypų miesto gyvenamosiose vietovėse
pardavimo ūkines operacijas daromi šie įrašai:
17.1. Pardavus valstybinės žemės miesto gyvenamosiose vietovėse sklypus:
D 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
ir (arba)
D 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
K 207xxxx Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
K 741xxxx Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo
arba
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D 8xxxxxx Nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo
D 742xxxx Pervestinos sumos už parduotą turtą į valstybės biudžetą (rodoma visa
suma, neatsižvelgiant į tai, kad dalis sumos, gavus įplaukas, bus pervesta savivaldybėms)
K 5250xx1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
K 695xxxx Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos mokėtinos sumos)
ir
D 424xxx2 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (panaudotos)
K 701xxxx Panaudotų finansavimo sumų pajamos (finansavimo pajamos
pripažįstamos, kai turtas įsigytas iš finansavimo sumų žemės įsigijimo savikainos sumai, kai
užregistruotas turi teigiamą pokytį arba žemės likutinei vertei, kai užregistruotas žemės
nuvertėjimas.)
17.2. Apskaičiavus palūkanas ar delspinigius:
D 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
K 761xxx1 Apskaičiuotos palūkanos
K 762xxx1 Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai
D 761xxx2 Pervestinos palūkanos į valstybės biudžetą (-)
K 695xxx2 Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą
D 762xxx2Pervestinos baudos ir delspinigiai į valstybės biudžetą (-)
K 695xxx2 Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą
17.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikės gautinos sumos pergrupuojamos į per
vienus metus gautinas sumas:
D 2211xxx Kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis
K 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
D 525xxx1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
K 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą
17.4. Registruojamas gautinų sumų nuvertėjimas:
D 8709xxx Nuvertėjimo sąnaudos
K 22xxxxx3 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas
D 695xxx Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą
K 742xxx4 Pervestinų sumų už parduotą turtą į valstybės biudžetą sumažėjimas
17.5. Gavus pinigų įplaukas:
D 241xxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
D 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą
K 681xxxx Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
17.6. Pervedus pinigus, registruojamos VMI pervestos sumos:
D 681xxxx Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
K 241xxxx Pinigai banko sąskaitose
17.7. Pervedus pinigus, registruojamos savivaldybių iždams pervestos sumos:
D 681xxxx Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
K 241xxxx Pinigai banko sąskaitose
18. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui NŽT teikia ataskaitas:
18.1. valstybės iždui ataskaitas pagal šių rekomendacijų 2 ir 3 priede pateiktas formas;
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18.2. savivaldybių iždams ataskaitą pagal 3 priede pateiktą formą.
Valstybės iždo apskaita

19. Valstybės iždas pagal gautą iš NŽT ataskaitą (2 priedas), apskaitoje registruoja:
19.1. pagal ataskaitos 4 skilties duomenis:
D 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
K 7413xxx Apskaičiuotos pajamos iš turto realizavimo
19.2. pagal ataskaitos 8 skilties duomenis:
D 2263xxx Gautinos sumos už parduotą turtą
K 7413xxx Apskaičiuotos pajamos iš turto realizavimo
Kai nurodytos pervestinos palūkanos ar delspinigiai:
D 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
K 761xxx1 Apskaičiuotos palūkanos
K 762xxx1 Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai
19.3. pagal 5 arba 9 skilties duomenis registruojama:
D 2263xxx Gautinos sumos už parduotą turtą
K 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
19.4. pagal 14 skilties duomenis:
D 2298112 Gautinos sumos iš VMI (tarpinė sąskaita)
K 2263xxx Gautinos sumos už parduotą turtą
K 2294101 Gautinos palūkanos
K 2272001 Gautini delspinigiai
20. Valstybės iždas pagal gautą iš NŽT ataskaitą (3 priedas), kai nurodytos savivaldybių
iždams pervestos sumos (ataskaitoje nurodyta bendra suma turi sutapti su 2 priedo ataskaitos 15
skilties suma), ataskaitoje registruoja:
D 6954307 Pervestina suma savivaldybėms (tarpinė sąskaita
K 2263xxx Gautinos sumos už parduotą turtą
K 2294101 Gautinos palūkanos
K 2272001 Gautini delspinigiai
D 6829001 Pervestina suma savivaldybėms (tarpinė sąskaita)
K 6954307 Pervestina suma savivaldybėms (tarpinė sąskaita
D 833xxxx Finansavimo sąnaudos
K 6829001 Pervestina suma savivaldybėms (tarpinė sąskaita)
Savivaldybės iždo apskaita
21. Savivaldybės iždo apskaitoje iš NŽT gaunamos lėšos už parduotą žemę laikomos gautu
finansavimu iš valstybės biudžeto. Gautos finansavimo sumos registruojamos pagal gautas įplaukas.
Gavus iš NŽT ataskaitą (3 priedas) sutikrinama ar per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų
suma sutampa su NŽT ataskaitoje nurodyta savivaldybei pervesta suma.
22. Savivaldybės iždo apskaitoje, gavus įplaukas iš NŽT pagal banko išrašą registruojama:
D 241xxxx Pinigai banko sąskaitose
K 42xxxx1 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)
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Derinimas VSAKI sistemoje
23. Derinimas VSAKI sistemoje (1 priedo 1 dalis):
23.1. NŽT su valstybės iždu derina mokėtinas sumas (E15 grupė „Gautinos/mokėtinos
sumos“), pervestinas į biudžetą sumas (E18 grupė „Pervestinos pajamos“), pinigų srautus (E19
grupė „Pinigų srautai“), o su savivaldybių iždais derina pinigų srautus (E19 grupė „Pinigų srautai“).
23.2. savivaldybių iždai derina gautą finansavimą (E13 grupė „Finansavimo sumos“) su
valstybės iždu ir pinigų srautus (E19 grupė „Pinigų srautai“) su NŽT.
23.3. valstybės iždas su NŽT derina gautinas sumas (E15 grupė „Gautinos/mokėtinos
sumos“), pajamas (E18 grupė „Pervestinos pajamos“), pinigų srautus (E19 grupė „Pinigų srautai“)
ir finansavimo sąnaudas (E13 grupė „Finansavimo sumos“) su savivaldybių iždais.
IV. LĖŠŲ UŽ PARDUOTUS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES
VALSTYBINIUS ŽEMĖS SKLYPUS APSKAITA
Nacionalinės žemės tarnybos apskaita
24. Vadovaujantis Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 4 straipsnio 6 punktu,
20 proc. lėšų, gautų už parduotus žemės ūkio paskirties valstybinius žemės sklypus, pervedama į VĮ
„Valstybės žemės fondas“ sąskaitą, o likusi dalis – į valstybės iždą.
25. Iki šių rekomendacijų taikymo NŽT apskaitoje užregistruotos mokėtinos sumos VĮ
„Valstybės žemės fondas“ pergrupuojamos į mokėtinas sumas valstybės iždui. Pergrupuotos sumos
parodomos valstybės iždui pateikiamoje pradinėje ataskaitoje, kaip nurodyta šių rekomendacijų 10
punkte.
26. Registruojant valstybinės žemės ūkio paskirties sklypų pardavimo ūkines operacijas NŽT
apskaitoje daromi šie įrašai:
26.1. pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties sklypus:
D 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
ir (arba)
D 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
K 207xxxx Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
K 741xxxx Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo
arba
D 8xxxxxx Nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo
D 742xxxx Pervestinos sumos už parduotą turtą į valstybės biudžetą (rodoma visa
suma, neatsižvelgiant į tai, kad dalis sumos, gavus įplaukas, bus pervesta VĮ „Valstybės žemės
fondas“)
K 525xxx1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
K 695xxxx Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos mokėtinos sumos)
ir
D 424xxx2 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (panaudotos)
K 701xxxx Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos
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26.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikės gautinos sumos pergrupuojamos į per
vienus metus gautinas sumas:
D 2211xxx Kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis
K 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
D 525xxx1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
K 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos į biudžetą
26.3. Gavus pinigų įplaukas:
D 241xxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
D 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos į biudžetą
K 681xxxx Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
26.4. Pervedus lėšas į VMI:
D 681xxxx Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
K 241xxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 424xxx1 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)
26.5. Pervedus lėšas į VĮ „Valstybės žemės fondas“:
D 424xxx3 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (perduotos)
K 241xxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai
27. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui NŽT teikia ataskaitas:
27.1. valstybės iždui pagal šių rekomendacijų 2 priede pateiktą formą;
27.2. ŽŪM šių rekomendacijų 4 priede pateiktą ataskaitą.
Valstybės iždo apskaita
28. Valstybės iždas pagal iš NŽT gautą pradinę ataskaitą registruoja apskaitos politikos
keitimą, pagal šių rekomendacijų 15 straipsnio nuostatas.
29. Valstybės iždas pagal gautą iš NŽT ataskaitą (2 priedas), apskaitoje registruoja:
29.1. kai nurodytos per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos ilgalaikės mokėtinos
(pervestinos) sumos pagal 4 skilties duomenis:
D 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
K 7413xxx Apskaičiuotos pajamos iš turto realizavimo
29.2. kai nurodytos per ataskaitinį laikotarpį sukauptos pervestinos sumos
pagal 8 skilties duomenis:
D 2263xxx Gautinos sumos už parduotą turtą
K 7413xxx Apskaičiuotos pajamos iš turto realizavimo
29.3. kai nurodytos palūkanos ar delspinigiai:
D 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
K 761xxx1 Apskaičiuotos palūkanos
K 762xxx2 Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai
29.4. kai nurodytos ilgalaikės gautinos sumos pergrupuotos į per vienus metus gautinas
sumas pagal 9 skilties duomenis:
D 2263xxx Gautinos sumos už parduotą turtą
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K 163xxxx Po vienų metų gautinos sumos
29.5. kai nurodytos VĮ „Valstybės žemės fondas“ pervestos sumos, pagal 16 skilties
duomenis:
D 833xxxx Finansavimo sąnaudos
K 6829001 Pervestina suma NŽT (tarpinė sąskaita)
D 6829001 Pervestina suma NŽT (tarpinė sąskaita)
K 22xxxxx Per vienus metus gautinos sumos
Žemės ūkio ministerijos apskaita

30. ŽŪM apskaitoje pagal NŽT šių rekomendacijų 4 priede pateiktos ataskaitos informaciją,
registruojama:
30.1. kai nurodyta, kad pervestos lėšos skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti:
D 16xxxx1 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo
savikaina
K 42xxxx1 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)
arba
D 166xxx1 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
K 42xxxx1 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)
30.2. kai nurodyta, kad pervestos lėšos skirtos kitoms įmonės išlaidoms:
D 211xxxx Kiti išankstiniai apmokėjimai
K 42xxxx1 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
D 833xxx Finansavimo sąnaudos
K 211xxxx Kiti išankstiniai apmokėjimai
D 42xxxx2 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (panaudotos)
K 70xxxx Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos
Derinimas VSAKI sistemoje
31. Derinimas VSAKI sistemoje (1 priedo 2 dalis):
31.1. ŽŪM derina gautą finansavimą (E13 grupė „Finansavimo sumos“) su NŽT.
31.2. Valstybės iždas su NŽT derina gautinas sumas (E15 grupė „Gautinos/mokėtinos
sumos“), pajamas (E18 grupė „Pervestinos pajamos“), finansavimo sąnaudas ((E13 grupė
„Finansavimo sumos“), pinigų srautus (E19 grupė „Pinigų srautai“).
31.3. NŽT su valstybės iždu derina mokėtinas sumas (E15 grupė „Gautinos/mokėtinos
sumos“), gautas finansavimo sumas (E13 grupė „Finansavimo sumos“), pervestinas į biudžetą
sumas (E18 grupė „Pervestinos pajamos“), pinigų srautus (E19 grupė „Pinigų srautai“) ir su ŽŪM –
perduotas finansavimo sumas (E13 grupė „Finansavimo sumos“).
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Rekomendacijų dėl NŽT pervedamų lėšų
valstybės ir savivaldybių iždams ir VĮ
„Valstybės žemės fondas“ už parduotus
valstybinės žemės sklypus buhalterinės
apskaitos

I.

1 priedas

LĖŠŲ UŽ PARDUOTUS MIESTO GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE NAUDOJAMUS
KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS APSKAITA
VSAKIS derinimas

NŽT
- mokėtinos sumas (E15-200)
- pervestinos į biudžetą sumos
(E18-100)
- pinigų srautai (-) (E19-200)

Valstybės iždas
- gautinos sumos (E15-100),
- gautos pervestinos pajamos (E18200)
- pinigų srautai (+) (E19-100)

- pinigų srautai (-) (E19-200)

- pinigų srautai (+) (E19-100)
- finansavimo sąnaudos (E13-100)

II.

Savivaldybių iždai

- gautos finansavimo sumos (E13-200)

LĖŠŲ UŽ PARDUOTUS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES VALSTYBINIUS ŽEMĖS
SKLYPUS APSKAITA
VSAKIS derinimas

NŽT
- mokėtinos sumos (E15-200)
- pervestinos į biudžetą sumos
(E18-100)
- pinigų srautai (E19)
- gautos finansavimo sumos
(E13-200)
- perduotos finansavimo sumos
(E13-100)

Valstybės iždas
- gautinos sumos (E15-100),
- gautos pervestinos pajamos (E18200)
- pinigų srautai (E19)
- finansavimo sąnaudos (E13-100)

Žemės ūkio ministerija

- gautos finansavimo sumos (E13-200)

