BENDRAI FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ NETINKAMŲ DEKLARUOTI EUROPOS KOMISIJAI LĖŠŲ APMOKĖJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS
(FINANSAVIMO ŠALTINIO KEITIMO) REKOMENDUOJAMI BUHALTERINIAI ĮRAŠAI IR DERINIMAS VSAKIS

Vadovaudamiesi Bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos
aprašu (toliau – tvarkos aprašas), patvirtintu 2018 m. rugpjūčio 27 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-294, teikiame rekomenduojamus buhalterinius
įrašus tiek ministerijos, agentūros ar kito viešojo sektoriaus subjekto, perdavusio finansavimą projekto vykdytojams, tiek projekto vykdytojo, kai šis
yra viešojo sektoriaus subjektas, buhalterinėje apskaitoje dėl bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti Europos Komisijai lėšų apmokėjimo
valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio keitimo) ir derinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje
(toliau – VSAKIS).
Eil.
Ūkinės operacijos pavadinimas
Nr.
1. Nustačius, kad projektų išlaidos tampa
nedeklaruotinomis Europos Komisijai
išlaidomis, ir apie tai raštu informavus
pagal kompetenciją už iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamą ūkio sektorių atsakingą
ministeriją, agentūrą ar kitą VSS,
perdavusį
finansavimą
projekto
vykdytojams.

Ministerija, agentūra ar kitas VSS,
perdavęs finansavimą projekto vykdytojams
Registruoja gautinas grąžintinas finansavimo
sumas:

Projekto vykdytojas (viešojo sektoriaus
subjektas)

D 2296xx Gautinos grąžintinos finansavimo sumos
(iš VSS, kuriam buvo duotas finansavimas)
K 4232x3 Finansavimo sumos iš ES (perduotos)
Registruoja valstybės iždui grąžintas finansavimo
sumas:
D 4232xx4 Finansavimo sumos iš ES (grąžintos)
K 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos

2. Ministerijai, agentūrai ar kitam VSS,
perdavusiam
finansavimą
projekto
vykdytojams,
informavus
projekto
vykdytoją apie projekto finansavimo
šaltinių pakeitimą, projekto vykdytojas
turi pakeisti projekto finansavimo
šaltinius pagal finansavimo sumų davėjo
nurodytą šaltinį.

D 87xxx sąnaudos iš VB
K 87 xxx sąnaudos iš ES
Pastaba: sąnaudų koregavimas dėl VSAFAS
nuostatų nėra reikalingas, tačiau kartais to reikia
dėl apskaitos informacinės sistemos nustatymų,
todėl 8 klasės koregavimai daromi pagal poreikį.

Registruoja
atkūrimą:

panaudotų

finansavimo

D 70x3xx Finansavimo pajamos iš ES
K 423xxx2 Finansavimo sumos iš
(panaudotos)

sumų

ES

D 424xxx2 Finansavimo sumos iš
(panaudotos)
K 70x4xx Finansavimo pajamos iš VB

VB

Registruojamos grąžintos finansavimo sumos iš
ES:
D 4232xx4 Finansavimo sumos iš
(grąžintos)
K 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos
3. Ministerijai, agentūrai ar kitam VSS
perdavusiam
finansavimą
projektų
vykdytojams, gavus informaciją, kad iš
Valstybės iždo sąskaitos apmokėtos
pripažintos nedeklaruotinomis išlaidos,
VBAMS
bendruosiuose
žurnaluose
pakeičiamas
apmokėtų
išlaidų
finansavimo šaltinis.

4.

Projekto vykdytojui gavus informaciją,
kad jo padarytos nedeklaruotinomis
pripažintos
išlaidos
apmokėtos
iš
valstybės biudžeto lėšų (tai reiškia, kad
turi būti pakeistas finansavimo šaltinis)

ES

Registruojamos iš valstybės iždo gautos ir projekto
vykdytojui perduotos finansavimo sumos. Kadangi
pinigų judėjimo nebuvo, gautinos grąžintinos
finansavimo sumos iš vykdytojo sudengiamos su
jam mokėtinomis sumomis:
D 424xx3 Finansavimo sumos iš VB (perduotos)
K 2296xx Gautinos grąžintinos finansavimo sumos
(iš VSS kuriam buvo duotas finansavimas)
D 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos
K 424xxx1 Finansavimo sumos iš VB (gautos)
Kadangi pinigų judėjimo nebuvo, mažinamos
sukauptos mokėtinos sumos ir registruojamos
gautos finansavimo sumos
D 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos
K 424xxx1 Finansavimo sumos iš VB (gautos)
Pastaba:
Vadovaujantis
20-ojo
VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 71 punktu iš ES lėšų gautos
finansavimo sumos pagal paskirtį turi būti rodomos
„kitoms išlaidoms“ (gavimas ir grąžinimas), todėl
jei gautos finansavimo sumos buvo panaudotos
turtui įsigyti, jas gražinant turi būti pergrupuotos į
finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

DERINIMAS VSAKIS

Su Finansų ministerija derina:
E13-210: FF10171FS0X*_F56 Per atask.laikot. iš
valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus
nemok.gautą turtą (+)

Su ministerija ar kito VSS iš kurio buvo
gavęs ES finansavimą, derina:
E13-210: FF10171FS0X*_F56 Per atask.laikot. iš
valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos,
išskyrus nemok.gautą turtą (+)

Su valstybės iždu derina:
E13-230: FF10173FS02_F60 Per atask. laikotarpį
grąžintos finansavimo sumos gautos iš ES,
užs.valst., tarpt.org. kitoms išlaidoms kompensuoti
(-)
Su projekto vykdytoju derina:
E13-110: FF10171FS0X*_F58 Perduota kitiems VSS
per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto (-/+)
(derinant grąžintinas finansavimo sumas iš VB,
mažinamos perduotos finansavimo sumos iš VB)

E13-230: FF10173FS02_F60 Per atask.
laikotarpį grąžintos finansavimo sumos gautos
iš ES, užs.valst., tarpt.org. kitoms išlaidoms
kompensuoti (-)

