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DĖL BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO

 
Atsakydami į Jūsų paklausimą, paaiškiname, kad vienetai buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (toliau – BAĮ).

 
Pagal BAĮ 6 straipsnio 3 dalies nuostatas pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai
asmenys, kurie neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir kurių
pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir už praeitus finansinius metus
neviršijo 30 000 eurų gali pasirinkti supaprastintą apskaitą.

 
BAĮ 10 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad pelno nesiekiančio ribotos civilinės atsakomybės juridinio
asmens supaprastintą apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, t. y. vyriausiojo
buhalterio arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas
savarankiškai teikiančio asmens, gali tvarkyti to juridinio asmens valdymo organo narys arba
dalyvis.

 
Paklausime pateiktu atveju, jeigu sodininkų bendrija (toliau – SB) atitinka aukščiau išvardintas BAĮ
6 straipsnio 3 dalies nuostatas ir yra pasirinkusi vesti supaprastintą apskaitą, tai ją galėtų tvarkyti
ir SB valdybos pirmininkas. Kitu atveju SB apskaitą turėtų tvarkyti asmenys nurodyti BAĮ 10
straipsnio 1 dalyje.

 
Malonu, kad klausiate. Jei kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis.

 
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie VMI teikiamas konsultacijas raštu, būsime labai dėkingi, jei
užpildysite anoniminę apklausos anketą.

 
 
Pagarbiai
Danguolė Jegelevičienė 
Mokesčių informacijos departamento
Pelno ir kitų mokesčių skyriaus
vyriausioji specialistė

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1114047980/1/
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Savarankiškai aktualią informaciją VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją
medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais
Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta
konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.
Aktuali informacija apie mokesčių reformą http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-pakeitimai-nuo-2019-m.

Tomas Jukšta, tel. (8 5) 2687 575

http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-pakeitimai-nuo-2019-m.

