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ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ APIE SĄSKAITOS FAKTŪROS NENAUDOJIMĄ  

Atsižvelgiant į tai, kad asociacijos „Lietuvos vežėjų sąjunga“, kaip pelno nesiekiančios 
organizacijos (toliau – asociacija), nario mokesčio ir/ar įnašų surinkimas nelaikomas nei prekių 
tiekimu, nei paslaugų teikimu, tai sąskaita faktūra tokiu atveju nenaudojama. Kai asociacijos 
nario mokestis ir/ar įnašai pervedami, pvz., pavedimu per banką, tai asociacijai pakanka turėti 
pervedimo (apmokėjimo) dokumentus (pvz., mokėjimo pavedimą, banko išrašą ir pan.).  

Taip yra, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, 
išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik dokumentais, kurie 
privalo turėti finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytą privalomą finansinės 
apskaitos dokumentų informaciją.  

Asociacija (kaip ir kita pelno nesiekianti organizacija) tvarkydama apskaitą, turi vadovautis 
Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo ir Taisyklių1 nuostatomis.  

Pagal Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių2 
3 punkto nuostatas, ūkio subjektai, ne pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, sąskaitas faktūras 
naudoja prekių tiekimui, paslaugų teikimui įforminti.  

Pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatas, asociacijos lėšas gali sudaryti narių 
mokesčiai ir įnašai, kurių dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas 
(konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Jei nario mokestis ar įnašai 
apmokami pavedimu per banką, tai pakanka turėti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz., 
banko pavedimą ir pan.). Šiuo atveju sąskaita faktūra neišrašoma. 

Dėkojame, kad kreipiatės. 

 
Pagarbiai 
Mokesčių informacijos departamento 
Pelno ir kitų mokesčių skyriaus  
vyriausioji specialistė  Vaidevutė Kaušpėdienė 
   
Savarankiškai aktualią informaciją VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų medžiagą, 
paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Su aktualia asmenine informacija galima 
susipažinti prisijungus prie Mano VMI adresu https://www.vmi.lt/mvmi/ arba VMI svetainėje pasirinkus 
skiltį Mano VMI. 

Vaidevutė Kaušpėdienė, tel. (8 45) 501 792, el. p. vaidevute.kauspediene@vmi.lt 

                                                 
1 Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlyginamai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės 
patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372. 
2 Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti 
naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“. 
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