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2 priedas  
 

SĄSKAITŲ PLANAS 

Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

0 Nebalansinės sąskaitos 

01 Turtas pagal sutartis 

011 Saugoti priimtas turtas 

0110001 Saugoti priimtas turtas 

012 Išsinuomotas turtas 

0120001 Išsinuomotas turtas 

013 Pagal panaudos sutartis gautas turtas 

0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas 

014 Pagal panaudos sutartis perduotas turtas 

0140001 Pagal panaudos sutartis perduotas turtas 

015 Turtas, perduotas patikėjimo teise savivaldybėms ir ne viešojo sektoriaus subjektams 

0150001 Turtas, perduotas patikėjimo teise savivaldybėms ir ne viešojo sektoriaus subjektams 

02 Naudojamos atsargos 

021 Ūkinis inventorius 

0210001 Ūkinis inventorius 

022 Konfiskuotos atsargos 

0220001 Konfiskuotos atsargos 

023 Numeruoti blankai 

0230001 Numeruoti blankai 

023000100 Numeruoti blankai  

03 Neapibrėžtasis turtas 

0300001 Ilgalaikės gautinos sumos 

0300002 Trumpalaikės gautinos sumos 

04 Neapibrėžtieji įsipareigojimai 

0400001 Neapibrėžtieji įsipareigojimai 

05 Nuostoliai viršijantys investicijų vertę (nuosavybės metodo įtaka) 

06 Sumokėta koncesijų mokesčio suma 

09 Tarpinė nebalansinė sąskaita 

090000100 Tarpinė nebalansinė sąskaita 

090000101 Tarpinė nebalansinė sąskaita (įmokėti gryni pinigai kasos aparate) 

090000109 Tarpinė nebalansinė sąskaita (mokėjimams) 

1 Ilgalaikis turtas 

11 Nematerialusis turtas 

111 Plėtros darbai 

1110001 Plėtros darbų įsigijimo savikaina 

1110003 Plėtros darbų nuvertėjimas (-) 

1110004 Plėtros darbų sukaupta amortizacija 

112 Programinė įranga ir jos licencijos 

1120001 Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina 

1120003 Programinės įrangos ir jos licencijų nuvertėjimas (-) 

1120004 Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-) 

113 Patentai ir kitos licencijos 

1130001 Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina 

1130003 Patentų ir kitų licencijų nuvertėjimas (-) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

1130004 Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-) 

114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 

1140001 Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina 

1140003 Literatūros, mokslo ir meno kūrinių nuvertėjimas (-) 

115 Kitas nematerialusis turtas 

1150001 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 

1150003 Kito nematerialiojo turto nuvertėjimas (-) 

1150004 Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-) 

116 Nebaigti projektai 

1160001 Nebaigtų  projektų įsigijimo savikaina 

1160003 Nebaigtų projektų nuvertėjimas (-) 

117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 

1170001 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 

1170003 Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį turtą nuvertėjimas (-) 

118 Prestižas 

1180001 Prestižo įsigijimo savikaina 

1180003 Prestižo nuvertėjimas (-) 

1180004 Prestižo sukaupta amortizacija (-) 

12 Ilgalaikis materialusis turtas 

1201 Žemė 

1201001 Žemės įsigijimo savikaina 

1201003 Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas 

1202 Pastatai 

12021 Gyvenamieji pastatai 

1202101 Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 

1202103 Gyvenamųjų pastatų nuvertėjimas (-) 

1202104 Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12022 Negyvenamieji pastatai 

1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 

1202203 Negyvenamųjų pastatų nuvertėjimas (-) 

1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-) 

1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 

12031 Infrastruktūros statiniai 

1203101 Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina 

1203103 Infrastruktūros statinių nuvertėjimas (-) 

1203104 Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12032 Kiti statiniai 

1203201 Kitų statinių įsigijimo savikaina 

1203203 Kitų statinių nuvertėjimas (-) 

1203204 Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

1204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

12041 Kultūros paveldo statiniai 

1204101 Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina 

1204102 Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas 

1204103 Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-) 

1204104 Kultūros paveldo statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 

1204201 Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

1204202 Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas 

1204203 Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas (-) 

1204204 Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

1205 Mašinos ir įrenginiai 

12051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 

1205101 Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina 

1205103 Gamybos mašinų ir įrenginių nuvertėjimas (-) 

1205104 Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12052 Ginkluotė ir karinė technika 

1205201 Ginkluotės ir karinės technikos įsigijimo savikaina 

1205203 Ginkluotės ir karinės technikos nuvertėjimas (-) 

1205204 Ginkluotės ir karinės technikos sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12053 Medicinos įranga 

1205301 Medicinos įrangos įsigijimo savikaina 

1205303 Medicinos įrangos nuvertėjimas (-) 

1205304 Medicinos įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12054 Kitos mašinos ir įrenginiai 

1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina 

1205403 Kitų mašinų ir įrenginių nuvertėjimas (-) 

1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

1206 Transporto priemonės 

1206001 Transporto priemonių įsigijimo savikaina 

1206003 Transporto priemonių nuvertėjimas (-) 

1206004 Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

1207 Kilnojamosios kultūros vertybės 

12071 Muziejinės vertybės 

1207101 Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina 

1207102 Muziejinių vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas 

1207103 Muziejinių vertybių nuvertėjimas(-) 

1207104 Muziejinių vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12072 Antikvariniai ir meno kūriniai 

1207201 Antikvarinių ir meno kūrinių įsigijimo savikaina 

1207202 Antikvarinių ir meno kūrinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas 

1207203 Antikvarinių ir meno kūrinių nuvertėjimas(-) 

1207204 Antikvarinių ir meno kūrinių sukauptas nusidėvėjimas(-) 

12073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 

1207301 Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina 

1207302 Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas 

1207303 Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas(-) 

1207304 Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių sukauptas nusidėvėjimas(-) 

1208 Baldai ir biuro įranga 

12081 Baldai 

1208101 Baldų įsigijimo savikaina 

1208103 Baldų nuvertėjimas (-) 

1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12082 Kompiuterinė įranga 

1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina 

1208203 Kompiuterinės įrangos nuvertėjimas (-) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12083 Kita biuro įranga 

1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina 

1208303 Kitos biuro įrangos nuvertėjimas (-) 

1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-) 

1209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

12091 Scenos meno priemonės 

1209101 Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina 

1209103 Scenos meno priemonių nuvertėjimas (-) 

1209104 Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12092 Bibliotekų fondai 

1209201 Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina 

1209203 Bibliotekų fondų nuvertėjimas (-) 

12093 Kitos vertybės 

1209301 Kitų vertybių įsigijimo savikaina 

1209302 Kitų vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas 

1209303 Kitų vertybių nuvertėjimas (-) 

1209304 Kitų vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-) 

12094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 

1209403 Kito ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas (-) 

1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-) 

1210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 

12101 Nebaigta statyba 

121011 Nebaigta statyba 

1210111 Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 

1210113 Nebaigtos statybos nuvertėjimas (-) 

121012 Esminio pagerinimo darbai 

1210121 Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina 

1210123 Esminio pagerinimo darbų nuvertėjimas (-) 

12102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 

1210201 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 

1210203 Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą nuvertėjimas (-) 

16 Ilgalaikis finansinis turtas 

161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 

1611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 

1611001 Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina 

1611003 Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus nuvertėjimas 

1612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 

16121 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus 

1612101 Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina 

1612103 Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus vertės pasikeitimas 

16122 Investicijos į asocijuotuosius subjektus 

1612201 Investicijų į asocijuotuosius subjektus įsigijimo savikaina 

1612203 Investicijų į asocijuotuosius subjektus vertės pasikeitimas 

1613 Investicijos į kitus subjektus 

16131 Investicijos į pelno nesiekiančius juridinius asmenis 

1613101 Investicijų į pelno nesiekiančius juridinius asmenis įsigijimo savikaina 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

1613103 Investicijų į pelno nesiekiančius juridinius asmenis vertės pasikeitimas 

16132 Investicijos į kitus subjektus 

1613201 Investicijų į kitus subjektus įsigijimo savikaina 

1613203 Investicijų į kitus subjektus vertės pasikeitimas 

162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 

1621001 Investicijų į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą įsigijimo savikaina 

1621003 Investicijų į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą nuvertėjimas (-) 

1621004 Investicijų į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą vertės pasikeitimas 

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 

1622001 Investicijų į parduoti laikomą finansinį turtą įsigijimo savikaina 

1622003 Investicijų į parduoti laikomą finansinį turtą vertės pasikeitimas 

163 Po vienų metų gautinos sumos 

1631 Ilgalaikės paskolos 

16311 Ilgalaikės paskolos kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams 

1631101 Ilgalaikės paskolos kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams 

1631103 Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams nuvertėjimas (-) 

1631104 Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams amortizacija 

16312 Ilgalaikės paskolos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems subjektams 

1631201 Ilgalaikės paskolos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems subjektams 

1631203 
Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems subjektams 
nuvertėjimas (-) 

1631204 
Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems subjektams 
amortizacija 

16313 Ilgalaikės paskolos kitiems subjektams 

1631301 Ilgalaikės paskolos kitiems subjektams 

1631303 Ilgalaikių paskolų kitiems subjektams nuvertėjimas (-) 

1631304 Ilgalaikių paskolų kitiems subjektams amortizacija 

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 

1632001 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 

1632003 Kitų ilgalaikių gautinų sumų nuvertėjimas (-) 

1632004 Kitų ilgalaikių gautinų sumų amortizacija 

164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 

1640001 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 

1640003 Ilgalaikių terminuotųjų indėlių nuvertėjimas (-) 

1640004 Ilgalaikių terminuotųjų indėlių amortizacija 

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 

1650001 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 

1650003 Kito ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimas (-) 

1650004 Kito ilgalaikio finansinio turto amortizacija 

166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 

1660001 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 

1660003 Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą nuvertėjimas (-) 

17 Kitas ilgalaikis turtas 

171 Išankstinės įmokos pagal nuomos, draudimo ir panašias sutartis 

1710001 Išankstinės įmokos pagal nuomos, draudimo ir panašias sutartis 

1710003 Išankstinių įmokų pagal nuomos, draudimo ir panašias sutartis nuvertėjimas (-) 

172 Kitas ilgalaikis turtas 

1720001 Kito ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 
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1720003 Kito ilgalaikio turto nuvertėjimas (-) 

1720004 Kito ilgalaikio turto sukaupta amortizacija/nusidėvėjimas (-) 

19 Biologinis turtas 

191 Gyvūnai 

191* Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 

1910001 Gyvūnai 

192 Medynai 

192* Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 

1920001 Medynai 

193 Parkų ir skverų želdiniai 

1930001 Parkų ir skverų želdiniai 

194 Daugiamečiai sodiniai 

1940001 Daugiamečiai sodiniai 

195 Pasėliai 

1950001 Pasėliai 

196 Kitas biologinis turtas 

1960001 Kitas biologinis turtas 

197 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 

1970001 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 

1970003 Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą nuvertėjimas (-) 

2 Trumpalaikis turtas 

20 Atsargos 

200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 

2000001 Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo savikaina 

2000003 Strateginių ir neliečiamųjų atsargų nuvertėjimas (-) 

201 Medžiagos ir žaliavos 

2010001 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina 

201000101 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (degalai) 

201000102 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina  (automobilių atsarginės dalys) 

201000103 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina  (kompiuterių atsarginės dalys) 

201000104 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina  (medžiagos) 

201000105 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kanceliarinės prekės) 

201000106 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (valymo prekės) 

201000107 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (remonto prekės) 

201000108 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (maisto produktai) 

201000109  Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (medikamentai) 

2010003 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (-) 

201000301 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (degalai) (-) 

201000302 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (automobilių atsarginės dalys) (-) 

201000303 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (kompiuterių atsarginės dalys) (-), 

201000304 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (medžiagos) (-) 

201000305 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (kanceliarinės prekės)  (-) 

201000306 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (valymo prekės)  (-) 

201000307 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (remonto prekės)  (-) 

201000308 Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (maisto produktai)  (-) 

201000309  Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (medikamentai) (-) 

202 Ūkinis inventorius 

2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 
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2020003 Ūkinio inventoriaus nuvertėjimas (-) 

203 Nebaigta gaminti produkcija 

2030001 Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina 

2030003 Nebaigtos gaminti produkcijos nuvertėjimas (-) 

204 Nebaigtos vykdyti sutartys 

2040001 Nebaigtų vykdyti sutarčių savikaina 

2040003 Nebaigtų vykdyti sutarčių nuvertėjimas (-) 

205 Pagaminta produkcija 

2050001 Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina 

2050003 Pagamintos produkcijos nuvertėjimas (-) 

206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 

2060001 Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina 

2060003 Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), nuvertėjimas (-) 

207 Kitas turtas, skirtas parduoti 

2071 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti 

2071001 Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina 

2071003 Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nuvertėjimas (-) 

2071004 Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, sukauptas nusidėvėjimas (-) 

2072 Biologinis turtas, skirtas parduoti 

2072001 Biologinio turto, skirto parduoti,  įsigijimo savikaina 

2072003 Biologinio turto, skirto parduoti,  nuvertėjimas(-) 

21 Išankstiniai apmokėjimai 

211 Išankstiniai apmokėjimai 

2111 Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas 

21111 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 

2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 

2111103 Išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas (-) 

21112 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

211121 Išankstiniai apmokėjimai pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti 

2111211 Išankstiniai apmokėjimai pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti 

2111213 Išankstinių apmokėjimų pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti nuvertėjimas (-) 

211122 Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 

2111221 Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 

2111223 
Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 
nuvertėjimas (-) 

21113 Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams 

2111301 Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams 

2111303 Išankstinių apmokėjimų kitiems subjektams nuvertėjimas (-) 

2112 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 

21121 Išankstinis pridėtinės vertės mokestis 

2112101 Išankstinis pridėtinės vertės mokestis 

21122 Kiti išankstiniai mokesčiai 

2112201 Kiti išankstiniai mokesčiai 

2113 Išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungos institucijoms 

2113001 Išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungos institucijoms 

2113003 Išankstinių apmokėjimų Europos Sąjungos institucijoms nuvertėjimas (-) 

2114 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 

2114001 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 
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2114003 Išankstinių apmokėjimų darbuotojams nuvertėjimas (-) 

2115 Kiti išankstiniai apmokėjimai 

2115001 Kiti išankstiniai apmokėjimai 

2115003 Kitų išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (-) 

212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 

2121 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams 
pavedimams vykdyti 

2121001 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 
vykdyti 

2121003 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 
vykdyti nuvertėjimas (-) 

2122 Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 

2122001 Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 

2122003 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 
nuvertėjimas (-) 

2123 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 

2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 

2123003 Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų nuvertėjimas (-) 

22 Per vienus metus gautinos sumos 

221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 

2211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 

22111 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 

221111 Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams einamųjų metų dalis 

2211111 Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams einamųjų metų dalis 

2211113 
Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams einamųjų metų dalies 
nuvertėjimas (-) 

221112 
Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems subjektams 
einamųjų metų dalis 

2211121 
Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus  ir asocijuotiesiems subjektams 
einamųjų metų dalis 

2211123 
Ilgalaikių paskolų kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus  ir asocijuotiesiems subjektams 
einamųjų metų dalies nuvertėjimas (-) 

221113 Ilgalaikių paskolų kitiems subjektams einamųjų metų dalis 

2211131 Ilgalaikių paskolų kitiems subjektams einamųjų metų dalis 

2211133 Ilgalaikių paskolų kitiems subjektams einamųjų metų dalies nuvertėjimas (-) 

22112 Kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis 

2211201 Kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis 

2211203 Kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalies nuvertėjimas (-) 

2212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 

22121 Trumpalaikės paskolos 

221211 Trumpalaikės paskolos kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams 

2212111 Trumpalaikės paskolos kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams 

2212113 Trumpalaikių paskolų kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams nuvertėjimas (-) 

221212 
Trumpalaikės paskolos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems 
subjektams 

2212121 
Trumpalaikės paskolos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems 
subjektams 

2212123 
Trumpalaikių paskolų kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams ir 
asocijuotiesiems nuvertėjimas (-) 

221213 Trumpalaikės paskolos kitiems subjektams 

2212131 Trumpalaikės paskolos kitiems subjektams 

2212133 Trumpalaikių paskolų kitiems subjektams nuvertėjimas (-) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

22122 Kitos gautinos trumpalaikės finansinės sumos 

2212201 Kitos gautinos trumpalaikės finansinės sumos 

2212203 Kitų gautinų trumpalaikių finansinių sumų nuvertėjimas (-) 

222 Gautinos finansavimo sumos 

2221 Gautinos finansavimo sumos 

2221001 Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių 

2221002 Gautinos finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų 

2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) 

2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 

2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto 

2221006 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių 

2221007 Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 

223 Gautinos mokesčių sumos 

2231 Gautini pelno ir pajamų mokesčiai 

22311 Gautinas gyventojų pajamų mokestis 

2231101 Gautinas gyventojų pajamų mokestis 

2231103 Gautino gyventojų pajamų mokesčio nuvertėjimas (-) 

22312 Gautinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 

2231201 Gautinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 

2231203 Gautinų privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuvertėjimas (-) 

22313 Gautinas pelno mokestis 

2231301 Gautinas pelno mokestis 

2231303 Gautino pelno mokesčio nuvertėjimas (-) 

22314 Gautinas socialinis mokestis 

2231401 Gautinas socialinis mokestis 

2231403 Gautino socialinio mokesčio nuvertėjimas (-) 

2232 Gautini turto mokesčiai 

22321 Gautinas fizinių asmenų žemės mokestis 

2232101 Gautinas fizinių asmenų žemės mokestis 

2232103 Gautino fizinių asmenų žemės mokesčio nuvertėjimas (-) 

22322 Gautinas juridinių asmenų žemės mokestis 

2232201 Gautinas juridinių asmenų žemės mokestis 

2232203 Gautino juridinių asmenų žemės mokesčio nuvertėjimas (-) 

22323 Gautinas paveldimo turto mokestis 

2232301 Gautinas paveldimo turto mokestis 

2232303 Gautino paveldimo turto mokesčio nuvertėjimas (-) 

22324 Gautinas nekilnojamojo turto mokestis nuo 2006 m. sausio 1 d. 

2232401 Gautinas nekilnojamojo turto mokestis nuo 2006 m. sausio 1 d. 

2232403 Gautino nekilnojamojo turto mokesčio nuo 2006 m. sausio 1 d. nuvertėjimas (-) 

22325 Gautinas (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokestis 

2232501 Gautinas (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokestis 

2232503 Gautino (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokesčio nuvertėjimas (-) 

2233 Gautini prekių ir paslaugų mokesčiai 

22330 Gautinas pridėtinės vertės mokestis 

223301 Gautinas pridėtinės vertės mokestis iš importuotojų 

2233011 Gautinas pridėtinės vertės mokestis iš importuotojų 

2233013 Gautino pridėtinio vertės mokesčio iš importuotojų nuvertėjimas (-) 

223302 Gautinas pridėtinės vertės mokestis iš kitų asmenų 
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2233021 Gautinas pridėtinės vertės mokestis iš kitų asmenų 

2233023 Gautino pridėtinio vertės mokesčio iš kitų asmenų nuvertėjimas (-) 

22331 Gautini atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 

2233101 Gautini atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 

2233103 Gautinų atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą nuvertėjimas (-) 

22332 Gautinas prekių apyvartos mokestis 

2233201 Gautinas prekių apyvartos mokestis 

2233203 Gautino prekių apyvartos mokesčio nuvertėjimas (-) 

22333 Gautini akcizai 

223331 Gautini akcizai iš importuotojų 

2233311 Gautini akcizai iš importuotojų 

2233313 Gautinų akcizų gautų iš importuotojų nuvertėjimas (-) 

223332 Gautini akcizai iš kitų asmenų 

2233321 Gautini akcizai iš kitų asmenų 

2233323 Gautinų akcizų iš kitų asmenų nuvertėjimas (-) 

22334 Gautini cukraus sektoriaus mokesčiai 

2233401 Gautini cukraus sektoriaus mokesčiai 

2233403 Gautinų cukraus sektoriaus mokesčių nuvertėjimas (-) 

22335 Gautinas loterijų ir azartinių lošimų mokestis 

2233501 Gautinas loterijų ir azartinių lošimų mokestis 

2233503 Gautinų loterijų ir azartinių lošimų mokesčių nuvertėjimas (-) 

22336 Gautini transporto priemonių mokesčiai 

2233601 Gautini transporto priemonių mokesčiai 

2233603 Gautinų transporto priemonių mokesčių nuvertėjimas (-) 

22337 Gautini mokesčiai už aplinkos teršimą 

223371 Gautinas mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis 

2233711 Gautinas mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis 

2233713 Gautino mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis nuvertėjimas (-) 

223372 Kiti gautini mokesčiai už aplinkos teršimą 

2233721 Kiti gautini mokesčiai už aplinkos teršimą 

2233723 Kitų gautinų mokesčių už aplinkos teršimą nuvertėjimas (-) 

2234 Gautini tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 

22341 Gautini muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir akcizus 

2234101 Gautini muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir akcizus 

2234103 
Gautinų muitų ir kitų importo mokesčių, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir akcizus 
nuvertėjimas (-) 

22342 Gautini eksporto mokesčiai 

2234201 Gautini eksporto mokesčiai 

2234203 Gautinų eksporto mokesčių nuvertėjimas (-) 

22343 Kiti gautini tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 

2234301 Kiti gautini tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 

2234303 Kitų gautinų tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių nuvertėjimas (-) 

2235 Gautini mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

2235001 Gautini mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

2235003 Gautinų mokesčių už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise nuvertėjimas (-) 

2236 Gautini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 

22361 Gautini mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą 

2236101 Gautini mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą 
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2236103 Gautinų mokesčių už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą nuvertėjimas (-) 

22362 Kiti gautini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 

2236201 Kiti gautini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 

2236203 Kitų gautinų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius nuvertėjimas (-) 

2237 Gautini naftos ir dujų išteklių mokesčiai 

2237001 Gautini naftos ir dujų išteklių mokesčiai 

2237003 Gautinų naftos ir dujų išteklių mokesčių nuvertėjimas (-) 

2238 Gautinos neišaiškintos mokesčių sumos     

224 Gautinos socialinės įmokos 

2241 Gautinos valstybinio socialinio draudimo įmokos 

22411 Gautinos draudėjų ir apdraustųjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos 

224111 
Gautinos įmokos pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, 
nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam 
draudimui, sveikatos draudimui 

2241111 
Gautinos įmokos pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, 
nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam 
draudimui, sveikatos draudimui 

2241113 
Gautinų įmokų pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, 
nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam 
draudimui, sveikatos draudimui nuvertėjimas (-) 

224112 Gautinos įmokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui 

2241121 Gautinos įmokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui 

2241123 
Gautinų įmokų pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui nuvertėjimas 
(-) 

224113 Gautinos įmokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui 

2241131 Gautinos įmokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui 

2241133 
Gautinų įmokų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui 
nuvertėjimas (-) 

224114 
Gautinos įmokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui (% nuo 
minimalios mėnesinės algos) 

2241141 Gautinos įmokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui 

2241143 
Gautinų įmokų pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui (% nuo 
minimalios mėnesinės algos) nuvertėjimas (-) 

22412 
Gautinos savarankiškai dirbančių asmenų privalomosios Valstybinio socialinio draudimo 
įmokos 

224121 Gautinos įmokos pagrindinės pensijos dalies draudimui 

2241211 Gautinos įmokos pagrindinės pensijos dalies draudimui 

2241213 Gautinų įmokų pagrindinės pensijos dalies draudimui nuvertėjimas (-) 

224122 Gautinos įmokos papildomos pensijos dalies draudimui 

2241221 Gautinos įmokos papildomos pensijos dalies draudimui 

2241223 Gautinų įmokų papildomos pensijos dalies draudimui nuvertėjimas (-) 

224123 
Gautinos įmokos pagrindinės pensijos dalies draudimui, kai dalis įmokos dengiama iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

2241231 
Gautinos įmokos pagrindinės pensijos dalies draudimui, kai dalis įmokos dengiama iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

2241233 
Gautinų įmokų pagrindinės pensijos dalies draudimui, kai dalis įmokos dengiama iš Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto, nuvertėjimas (-) 

22413 Gautinos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos 

224131 Gautinos valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo įmokos 

2241311 Gautinos valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo įmokos 

2241313 Gautinų valstybinių savanoriškojo socialinio pensijų draudimo įmokų nuvertėjimas (-) 

224132 
Gautinos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės 
pašalpoms 
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2241321 
Gautinos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės 
pašalpoms 

2241323 
Gautinų valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokų ligos ir motinystės pašalpoms 
nuvertėjimas (-) 

2242 Gautinos įmokos į garantinį fondą 

2242001 Gautinos įmokos į garantinį fondą 

2242003 Gautinų įmokų į garantinį fondą nuvertėjimas (-) 

225 Gautinos sumos už turto naudojimą 

2251 
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 
telkinius  

2251001 
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 
telkinius 

2251003 
Gautino nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 
telkinius nuvertėjimas (-) 

2252 Gautinos sumos už turto nuomą 

2252001  Gautinos sumos už turto nuomą  

2252003 Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas  

2253 Kitos gautinos sumos už turto naudojimą 

2253001 Kitos gautinos sumos už turto naudojimą 

2253003 Kitų gautinų sumų už turto naudojimą nuvertėjimas (-) 

226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

2261 Gautinos sumos už parduotas prekes 

2261001 Gautinos sumos už parduotas prekes 

2261003 Gautinų sumų už parduotas prekes nuvertėjimas (-) 

2262 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 

2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 

2262003 Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-) 

2263 Gautinos sumos už parduotą turtą 

2263001 Gautinos sumos už parduotą turtą 

2263003 Gautinų sumų už parduotą turtą nuvertėjimas (-) 

2264 Gautinas konsulinis mokestis 

2264001 Gautinas konsulinis mokestis 

2264003 Gautino konsulinio mokesčio nuvertėjimas (-) 

2265 Gautinas žyminis mokestis 

2265001 Gautinas žyminis mokestis 

2265003 Gautino žyminio mokesčio nuvertėjimas (-) 

2266 Gautinos įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 

2266001 Gautinos įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 

2266003 Gautinų įmokų už mokslą aukštosiose mokyklose nuvertėjimas (-) 

2267 Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 

2267001 Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 

2267003 Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas (-) 

2268 Gautinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą 

2268001 Gautinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą 

2268003 Gautinų sumų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą nuvertėjimas (-) 

2269 Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

2269001 Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

2269003 Kitų gautinų sumų už parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas (-) 

227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 

2271 Gautinos baudos 
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2271001 Gautinos baudos 

2271003 Gautinų baudų nuvertėjimas (-) 

2272 Gautini delspinigiai 

2272001 Gautini delspinigiai 

2272003 Gautinų delspinigių nuvertėjimas (-) 

2273 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą 

2273001 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą 

2273003 Gautinų sumų už konfiskuotą turtą nuvertėjimas (-) 

2274 Gautinos baudos už aplinkos teršimą 

2274001 Gautinos baudos už aplinkos teršimą 

2274003 Gautinų baudų už aplinkos teršimą nuvertėjimas (-) 

2275 Kitos gautinos netesybos 

2275001 Kitos gautinos netesybos 

2275003 Kitų gautinų netesybų nuvertėjimas (-) 

228 Sukauptos gautinos sumos 

2281 Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 

2281001 Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius 

2281002 Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 

2282 Sukauptos pajamos 

22821 Sukauptos finansavimo pajamos 

2282101 Sukauptos finansavimo pajamos  

22822 Sukauptos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų 

2282201 Sukauptos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų 

2282203 Sukauptų pajamų iš mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas (-) 

22823 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų pajamos 

2282301 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų pajamos 

2282303 Sukauptų Valstybinio socialinio draudimo įmokų pajamų nuvertėjimas (-) 

22824 Sukauptos pajamos už turto naudojimą 

2282401 Sukauptos pajamos už turto naudojimą 

2282403 Sukauptų pajamų už turto naudojimą nuvertėjimas (-) 

22825 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

2282501 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

2282503 Sukauptų pajamų už parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas (-) 

22826 Sukauptos netesybų pajamos 

2282601 Sukauptos netesybų pajamos 

2282603 Sukauptų netesybų pajamų nuvertėjimas (-) 

22827 Kitos sukauptos pajamos 

2282701 Kitos sukauptos pajamos 

2282703 Kitų sukauptų pajamų nuvertėjimas (-) 

2283 Kitos sukauptos gautinos sumos 

2283001 Kitos sukauptos gautinos sumos 

2283003 Kitų sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas 

229 Kitos gautinos sumos 

2291 Gautini veiklos mokesčiai 

2291001 Gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis 

2291002 Gautinas importo pridėtinės vertės mokestis 

2291003 Gautinas pridėtinės vertės mokestis 

2291004 Kiti gautini mokesčiai 
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2292 Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 

2292001 Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 

2292003 Gautinų sumų iš atskaitingų asmenų nuvertėjimas (-) 

2293 Išieškotinos sumos už padarytą žalą 

2293001 Išieškotinos sumos už padarytą žalą 

2293003 Išieškotinų sumų už padarytą žalą nuvertėjimas (-) 

2294 Gautinos palūkanos 

2294001 Gautinos palūkanos 

2294003 Gautinų palūkanų nuvertėjimas (-) 

2295 Gautini dividendai 

2295001 Gautini dividendai 

2295003 Gautinių dividendų nuvertėjimas (-) 

2296 Gautinos grąžintinos finansavimo sumos 

2296001 Gautinos grąžintinos finansavimo sumos 

2296003 Gautinų grąžintinų finansavimo sumų nuvertėjimas (-) 

2297 Gautinos rinkliavos 

22971 Gautinos valstybės rinkliavos 

2297101 Gautinos valstybės rinkliavos 

2297103 Gautinų valstybės rinkliavų nuvertėjimas (-) 

22972 Gautinos vietinės rinkliavos 

2297201 Gautinos vietinės rinkliavos 

2297203 Gautinų vietinių rinkliavų nuvertėjimas (-) 

22973 Gautini mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 

2297301 Gautini mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 

2297303 Gautinų mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą nuvertėjimas (-) 

2298 Kitos gautinos sumos 

2298001 Kitos gautinos sumos 

2298003 Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (-) 

23 Trumpalaikės investicijos 

231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 

2310001 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 

2310003 Trumpalaikių vertybinių popierių nuvertėjimas (-) 

232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 

2320001 Trumpalaikiai terminuoti indėliai 

2320003 Trumpalaikių terminuotų indėlių nuvertėjimas (-) 

233 Kitos trumpalaikės investicijos 

2330001 Kitos trumpalaikės investicijos 

2330003 Kitų trumpalaikių investicijų nuvertėjimas (-) 

24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

241 Pinigai bankų sąskaitose 

2411 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose 

24111 Pinigai bankų sąskaitose eurais 

2411101 Pinigai Lietuvos bankų  sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) 

2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 

2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (tikslinės lėšos)  

2411104 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (depozitinė) 

2411105 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimams) 

24111050 *Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimams) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

24111051 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimams) 

241110511 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (parama) 

241110512 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (tikslinės) 

24111052 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai) 

241110521 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai1) 

241110522 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai2) 

241110523 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai3) 

241110524 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai4) 

2411106 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (depozitine) 

24112 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose užsienio valiuta 

2411202 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose JAV doleriais 

2411203 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose rubliais 

24113 Pinigai mokėjimo kortelėse 

2411301 Pinigai mokėjimo kortelėse 

2412 Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose 

24121 Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose eurais 

2412101 Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose eurais 

24122 Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose užsienio valiuta 

2412201 Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose eurais 

2412202 Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose JAV doleriais 

2412203 Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose …. 

2413 Pinigai užsienio bankų sąskaitose 

24131 Pinigai užsienio bankų sąskaitose užsienio valiuta 

2413101 Pinigai užsienio bankų sąskaitose eurais 

2413102 Pinigai užsienio bankų sąskaitose JAV doleriais 

2413103 Pinigai užsienio bankų sąskaitose ... 

242 Grynieji pinigai 

2421 Grynieji pinigai kasoje 

24211 Grynieji pinigai kasoje eurais 

2421101 Grynieji pinigai kasoje eurais (biudžeto asignavimai) 

2421102 Grynieji pinigai kasoje eurais (įplaukos už paslaugas) 

2421103 Grynieji pinigai kasoje eurais (tikslinės lėšos) 

24212 Grynieji pinigai kasoje užsienio valiuta 

2421201 Grynieji pinigai kasoje eurais 

2421202 Grynieji pinigai kasoje JAV doleriais 

2421203 Grynieji pinigai kasoje … 

243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 

2430001 Pinigai įšaldytose sąskaitos 

2430003 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas (-) 

244 Pinigai kelyje 

2440001 Pinigai kelyje 

245 Piniginiai dokumentai 

2450001 Piniginiai dokumentai 

246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 

2460001 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (iki 3 mėnesių) 

2460002 Trumpalaikiai terminuoti indėliai (iki 3 mėnesių) 

2460003 Kitos trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 

2461 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

3 Grynasis turtas 

31 Sukauptas perviršis ar deficitas 

311 Sukauptas perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką) 

3110001  Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką) 

3110002  Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas  (išskyrus nuosavybės metodo įtaką) 

312 Sukaupta nuosavybės metodo įtaka 

3120001 Einamųjų metų nuosavybės metodo įtaka 

3120002 Sukaupta ankstesnių metų nuosavybės metodo įtaka 

32 Rezervai 

321 Tikrosios vertės rezervas 

3210001 Tikrosios vertės rezervas 

322 Kiti rezervai 

3220001 Kiti rezervai 

33 Dalininkų kapitalas 

3300001 Dalininkų kapitalas 

4 Finansavimo sumos 

41 Finansavimo sumos (gautinos) 

411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 

4111 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos) 

4111001 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos) 

4111002 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti (gautinos) 

4111003 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautinos) 

4112 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautinos) 

4112001 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautinos) 

412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 

4121 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos) 

4121001 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos) 

4121002 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti (gautinos) 

4121003 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti (gautinos) 

4122 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautinos) 

4122001 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautinos) 

413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 

4131 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti 
(gautinos) 

4131001 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti 
(gautinos) 

4131002 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam turtui įsigyti 
(gautinos) 

4131003 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautinos) 

4132 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos) 

4132001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos) 

414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 

4141 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos) 

4141001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos) 

4141002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautinos) 

4141003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos) 

4142 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) 

4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) 

415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

4151 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos) 

4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos) 

4151002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautinos) 

4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos) 

4152 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) 

4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) 

416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 

4161 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos) 

4161001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos) 

4161002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (gautinos) 

4161003 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautinos) 

4162 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos) 

4162001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos) 

42 Finansavimo sumos (gautos) 

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 

42111 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4211101 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4211102 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4211103 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-) 

4211104 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 

42112 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4211201 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4211202 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4211203 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti (perduotos) (-) 

4211204 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 

42113 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos) 

4211301 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos) 

4211302 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-) 

4211303 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (perduotos) (-) 

4211304 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (grąžintos) (-) 

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 

4212001 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 

4212002 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) 

4212003 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (perduotos) (-) 

4212004 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (grąžintos) (-) 

422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 

42211 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4221101 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4221102 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4221103 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-) 

4221104 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 

42212 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4221201 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4221202 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4221203 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti (perduotos) (-) 

4221204 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

42213 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti (gautos) 

4221301 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti (gautos) 

4221302 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti (panaudotos) (-) 

4221303 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti (perduotos) (-) 

4221304 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti (grąžintos) (-) 

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 

4222001 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 

4222002 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) 

4222003 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (perduotos) (-) 

4222004 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (grąžintos) (-) 

423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) 

4231 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti 
(gautos) 

42311 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti 
(gautos) 

4231101 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti 
(gautos) 

4231102 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti 
(panaudotos) (-) 

4231103 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti 
(perduotos) (-) 

4231104 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti 
(grąžintos) (-) 

42312 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam turtui įsigyti 
(gautos) 

4231201 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam turtui įsigyti 
(gautos) 

4231202 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam turtui įsigyti 
(panaudotos) (-) 

4231203 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam turtui įsigyti 
(perduotos) (-) 

4231204 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam turtui įsigyti 
(grąžintos) (-) 

42313 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos) 

4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos) 

4231302 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) 
(-) 

4231303 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (perduotos) (-) 

4231304 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (grąžintos) (-) 

4232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 

4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 

4232002 
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) 
(-) 

4232003 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (perduotos) (-) 

4232004 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (grąžintos) (-) 

424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) 

4241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 

42411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4241103 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-) 

4241104 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

42412 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4241201 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautos) (-) 

4241202 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4241203 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (perduotos) (-) 

4241204 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 

42413 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos) 

4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos) 

4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-) 

4241303 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (perduotos) (-) 

4241304 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (grąžintos) (-) 

4242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 

4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 

4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) 

4242003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduotos) (-) 

4242004 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-) 

425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) 

4251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 

42511 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4251103 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-) 

4251104 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 

42512 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4251201 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4251202 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4251203 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (perduotos) (-) 

4251204 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 

42513 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos) 

4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos) 

4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-) 

4251303 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (perduotos) (-) 

4251304 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (grąžintos) (-) 

4252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 

4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 

4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) 

4252003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduotos) (-) 

4252004 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-) 

426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) 

4261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 

42611 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

4261102 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4261103 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)  

4261104 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 

42612 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4261201 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (gautos) 

4261202 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (panaudotos) (-) 

4261203 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (perduotos) (-)  
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4261204 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (grąžintos) (-) 

42613 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos) 

4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos) 

4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-) 

4261303 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (perduotos) (-)  

4261304 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (grąžintos) (-) 

4262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) 

4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) 

4262002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) 

4262003 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (perduotos) (-)  

4262004 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (grąžintos) (-) 

5 Ilgalaikiai įsipareigojimai 

51 Ilgalaikiai atidėjiniai 

511 Ignalinos atominės elektrinės uždarymo atidėjiniai 

5110001 Ignalinos atominės elektrinės uždarymo atidėjiniai 

512 Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 

5121 Santaupų atkūrimo atidėjiniai 

5121001 Santaupų atkūrimo atidėjiniai 

5122 Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 

5122001 Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 

52 Ilgalaikiai įsipareigojimai 

521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 

5210001 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 

522 Ilgalaikės užsienio paskolos 

5220001 Ilgalaikės užsienio paskolos 

523 Ilgalaikės vidaus paskolos 

5230001 Ilgalaikės vidaus paskolos 

524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 

5240001 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 

525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 

5251 Ilgalaikiai socialinių išmokų įsipareigojimai 

5251001 Ilgalaikiai socialinių išmokų įsipareigojimai 

5252 Ilgalaikiai santaupų atkūrimo įsipareigojimai 

5252001 Ilgalaikiai santaupų atkūrimo įsipareigojimai 

5253 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 

5253001 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 

6 Trumpalaikiai įsipareigojimai 

61 Trumpalaikiai atidėjiniai 

611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 

6111 Ignalinos atominės elektrinės uždarymo atidėjinių einamųjų metų dalis 

6111001 Ignalinos atominės elektrinės uždarymo atidėjinių einamųjų metų dalis 

6112 Kitų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 

61121 Santaupų atkūrimo atidėjinių einamųjų metų dalis 

6112101 Santaupų atkūrimo atidėjinių einamųjų metų dalis 

61122 Kitų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 

6112201 Kitų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 

612 Trumpalaikiai atidėjiniai 

6120001 Trumpalaikiai atidėjiniai 
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62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 

6210001 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 

622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 

6220001 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 

623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 

6230001 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 

624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

6240001 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

6251 Ilgalaikių socialinių išmokų įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

6251001 Ilgalaikių socialinių išmokų įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

6252 Ilgalaikių santaupų atkūrimo įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

6252001 Ilgalaikių santaupų atkūrimo įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

6253 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

6253001 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 

6310001 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 

632 Trumpalaikės užsienio paskolos 

6320001 Trumpalaikės užsienio paskolos 

633 Trumpalaikės vidaus paskolos 

6330001 Trumpalaikės vidaus paskolos 

634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 

6340001 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 

635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

6350001 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 

641 Mokėtinos subsidijos 

6411 Mokėtinos subsidijos importui 

6411001 Mokėtinos subsidijos importui 

6412 Mokėtinos subsidijos gaminiams ir paslaugoms 

6412001 Mokėtinos subsidijos gaminiams ir paslaugoms 

6413 Kitos mokėtinos subsidijos 

6413001 Kitos mokėtinos subsidijos 

642 Mokėtinos dotacijos 

6421 Mokėtinos dotacijos užsienio valstybėms 

6421001 Mokėtinos dotacijos užsienio valstybėms 

6422 Mokėtinos dotacijos tarptautinėms organizacijoms 

6422001 Mokėtinos dotacijos tarptautinėms organizacijoms 

6423 Kitos mokėtinos dotacijos 

6423001 Kitos mokėtinos dotacijos 

643 Mokėtinos finansavimo sumos 

6431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 

6431001 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 

6432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 

64321 Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams 

6432101 Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams 
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64322 
Mokėtinos finansavimo sumos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems 
subjektams 

6432201 
Mokėtinos finansavimo sumos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems 
subjektams 

64323 Mokėtinos finansavimo sumos kitiems subjektams 

6432301 Mokėtinos finansavimo sumos kitiems subjektams 

6433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 

6433001 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 

65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 

6500001 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš muitų išteklių 

6500002 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš cukraus sektoriaus išteklių 

6500003 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš pridėtinės vertės mokesčio išteklių 

6500004 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš bendrųjų nacionalinių pajamų išteklių 

6500005 Mokėtinos baudos ir delspinigiai į Europos Sąjungos biudžetą 

6500006 Kitos mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 

66 Mokėtinos socialinės išmokos 

661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 

6611 Mokėtinos pensijos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo 

66110 Mokėtinos senatvės pensijos 

6611001 Mokėtinos senatvės pensijos 

66111 Mokėtinos kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas 

6611101 Mokėtinos kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas 

66112 Mokėtinos invalidumo pensijos 

6611201 Mokėtinos invalidumo pensijos 

66113 Mokėtinos našlių ir našlaičių pensijos 

6611301 Mokėtinos našlių ir našlaičių pensijos 

66114 Mokėtinos našlių pensijos (paskirtos sutuoktiniui mirus iki 1994 12 31) 

6611401 Mokėtinos našlių pensijos (paskirtos sutuoktiniui mirus iki 1994 12 31) 

66115 Mokėtinos maitintojo netekimo pensijos (paskirtos iki 1994 12 31) 

6611501 Mokėtinos maitintojo netekimo pensijos (paskirtos iki 1994 12 31) 

66116 Mokėtinos ištarnauto laiko pensijos 

6611601 Mokėtinos ištarnauto laiko pensijos 

66117 Mokėtinos išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims 

6611701 Mokėtinos išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims 

66118 Mokėtinos išankstinės senatvės pensijos 

6611801 Mokėtinos išankstinės senatvės pensijos 

66119 Mokėtinos netekto darbingumo pensijos 

6611901 Mokėtinos netekto darbingumo pensijos 

6612 Mokėtinos pašalpos ir kompensacijos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo 

66121 Mokėtinos privalomojo Valstybinio socialinio draudimo pašalpos ir kompensacijos 

661211 Mokėtinos ligos pašalpos 

6612111 Mokėtinos ligos pašalpos 

661212 Mokėtinos motinystės pašalpos 

6612121 Mokėtinos motinystės pašalpos 

661213 Mokėtinos motinystės (tėvystės) pašalpos 

6612131 Mokėtinos motinystės (tėvystės) pašalpos 

661214 Mokėtinos tėvystės pašalpos 

6612141 Mokėtinos tėvystės pašalpos 

661215 Mokėtinos profesinės reabilitacijos pašalpos 
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6612151 Mokėtinos profesinės reabilitacijos pašalpos 

66122 Mokėtinos savanoriškojo Valstybinio socialinio draudimo įmokos pašalpos ir kompensacijos 

661221 Mokėtinos ligos pašalpos 

6612211 Mokėtinos ligos pašalpos 

661222 Mokėtinos motinystės pašalpos 

6612221 Mokėtinos motinystės pašalpos 

66123 Mokėtinos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos 

661231 Mokėtinos ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos 

6612311 Mokėtinos ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos 

661232 Mokėtinos netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos 

6612321 Mokėtinos netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos 

661233 Mokėtinos netekto darbingumo periodinės kompensacijos 

6612331 Mokėtinos netekto darbingumo periodinės kompensacijos 

661234 Mokėtinos vienkartinės išmokos apdraustajam mirus 

6612341 Mokėtinos vienkartinės išmokos apdraustajam mirus 

661235 Mokėtinos periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus 

6612351 Mokėtinos periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus 

661236 Mokėtinos sumos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai 

6612361 Mokėtinos sumos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai 

662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 

6621 Mokėtinos pensijos iš valstybės biudžeto 

6621001 Mokėtinos nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos 

6621002 Mokėtinos mokslininkų valstybinės pensijos 

6621003 Mokėtinos pareigūnų socialinės garantijos (prezidento pensija) 

6621004 Mokėtinos personalinės pensijos 

6621005 Mokėtinos Lietuvos Respublikos I ir II laipsnio valstybinės pensijos 

6622 Kitos mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 

66221 
Mokėtinas priedas specialiajam nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikiui tenkinti   

66222 Mokėtinos transporto išlaidų kompensacijos  

66223 Mokėtinos išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims 

66224 Mokėtini žalos atlyginimai 

6622401 Mokėtini žalos atlyginimai 

66225 Mokėtinos šalpos išmokos 

662251 Mokėtinos šalpos pensijos 

662252 Mokėtinos šalpos našlaičių pensijos 

662253 Mokėtinos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos 

662254 Mokėtinos šalpos kompensacijos 

66226 Kitos mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 

6622601 
Mokėtinos vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - 
kariams savanoriams 

6622602 
Mokėtinos vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę 
tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms  

6622603 Mokėtinos profesinės reabilitacijos pašalpos (iš valstybės biudžeto) 

6622604 Mokėtinos stipendijos 

663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 

6631 Mokėtinos socialinės pašalpos 

6631001 Mokėtinos socialinės pašalpos mirusiojo artimiesiems 

6631002 Mokėtinos socialinės pašalpos socialiai išskirtiniems asmenims 
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6631003 Kitos mokėtinos socialinės paramos išmokos 

664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

6641001 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 

6650001 Mokėtinos sumos pensijų fondams 

666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 

6660001 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 

67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 

671 Grąžintini mokesčiai 

6711 Grąžintini mokesčiai 

6711001 Grąžintinas gyventojų pajamų mokestis 

6711002 Grąžintinas pelno mokestis 

6711003 Grąžintinas pridėtinės vertės mokestis 

6711004 Grąžintini akcizai 

6711005 Grąžintini užstatai 

6712 Gautos mokesčių permokos 

67121 Gautos pelno ir pajamų mokesčių permokos 

6712101 Gautos gyventojų pajamų mokesčio permokos 

6712102 Gautos Privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokos 

6712103 Gautos pelno mokesčio permokos 

6712104 Gautos socialinio mokesčio permokos 

67122 Gautos turto mokesčių permokos 

6712201 Gautos fizinių asmenų žemės mokesčio permokos 

6712202 Gautos juridinių asmenų žemės mokesčio permokos 

6712203 Gautos paveldimo turto mokesčio permokos 

6712204 Gautos nekilnojamojo turto mokesčio nuo 2006 m. sausio 1 d. permokos 

6712205 Gautos (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokesčio permokos 

67123 Gautos prekių ir paslaugų mokesčių permokos 

6712301 Gautos pridėtinės vertės mokesčio permokos 

6712302 Gautos atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą permokos 

6712303 Gautos prekių apyvartos mokesčio permokos 

6712304 Gautos akcizų permokos 

6712305 Gautos cukraus sektoriaus mokesčių permokos 

6712306 Gautos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio permokos 

6712307 Gautos transporto priemonių mokesčių permokos 

6712308 Gautos mokesčių už aplinkos teršimą permokos 

67124 Gautos tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių permokos 

6712401 
Gautos muitų ir kitų importo mokesčių, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir akcizus,  
permokos 

6712402 Gautos eksporto mokesčių permokos 

6712403 Gautos kitų tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių permokos 

67125 Gautos mokesčių permokos už turto naudojimą 

6712501 Gautos mokesčių už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise permokos 

6712502 Gautos mokesčių už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą permokos 

6712503 Kitos gautos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius permokos 

67126 Gautos naftos ir dujų išteklių mokesčių permokos 

6712601 Gauti naftos ir dujų išteklių mokesčiai 

672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 
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6721 Gautos Valstybinio socialinio draudimo įmokų permokos 

67211 
Gautos draudėjų ir apdraustųjų privalomosios Valstybinio socialinio draudimo įmokų 
permokos   

672111 
Gautos permokos pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, 
nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam 
draudimui, sveikatos draudimui  

6721111 
Gautos permokos pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, 
nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam 
draudimui, sveikatos draudimui 

672112 Gautos permokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui  

6721121 Gautos permokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui  

672113 Gautos permokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui  

6721131 Gautos permokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui  

672114 
Gautos permokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui (% nuo 
minimalios mėnesinės algos) 

6721141 
Gautos permokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui (% nuo 
minimalios mėnesinės algos) 

67212 
Gautos savarankiškai dirbančių asmenų privalomosios Valstybinio socialinio draudimo 
įmokų permokos   

672121 Gautos permokos pagrindinės pensijos dalies draudimui 

6721211 Gautos permokos pagrindinės pensijos dalies draudimui 

672122 Gautos permokos papildomos pensijos dalies draudimui 

6721221 Gautos permokos papildomos pensijos dalies draudimui 

672123 
Gautos permokos pagrindinės pensijos dalies draudimui, kai dalis permokos dengiama iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  

6721231 
Gautos permokos pagrindinės pensijos dalies draudimui, kai dalis permokos dengiama iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  

67213 Gautos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo permokos 

672131 Gautos valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo permokos 

6721311 Gautos valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo permokos 

672132 
Gautos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo permokos ligos ir motinystės 
pašalpoms  

6721321 
Gautos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo permokos ligos ir motinystės 
pašalpoms  

6722 Gautos įmokų į garantinį fondą permokos 

6722001 Gautos įmokų į garantinį fondą permokos 

673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 

6730001 Gautos baudų permokos 

6730002 Gautos delspinigių permokos 

6730003 Gautos sumų už konfiskuotą turtą permokos 

6730004 Gautos baudų už aplinkos teršimą permokos 

6730005 Kitos gautos netesybų permokos 

674 Kitos grąžintinos permokos 

6740001 Gautos valstybės rinkliavų permokos 

6740002 Gautos vietinių rinkliavų permokos 

6740003 Gautos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą permokos 

6740004 
Gautos nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 
telkinius permokos 

6740005 Kitos gautos permokos 

68 Pervestinos sumos 

681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 

6811 Pervestini pelno ir pajamų mokesčiai 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

6811001 Pervestinas gyventojų pajamų mokestis 

6811002 Pervestinas pelno mokestis 

6811003 Pervestinas socialinis mokestis 

6812 Pervestini surinkti prekių ir paslaugų mokesčiai 

6812001 Pervestinas pridėtinės vertės mokestis, gautas iš importuotojų 

6812002 Pervestinas pridėtinės vertės mokestis, gautas iš kitų asmenų 

6812003 Pervestini atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 

6812004 Pervestinas prekių apyvartos mokestis 

6812005 Pervestini akcizai iš importuotojų 

6812006 Pervestini akcizai iš kitų asmenų 

6812007 Pervestini cukraus sektoriaus mokesčiai 

6812008 Pervestinas loterijų ir azartinių lošimų mokestis 

6812009 Pervestini transporto priemonių mokesčiai 

6812010 Pervestini mokesčiai už aplinkos teršimą 

6812011 Pervestinos valstybės rinkliavos 

6812012 Pervestini mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 

6813 Pervestini surinkti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 

6813001 Pervestini muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir akcizus 

6813002 Pervestini eksporto mokesčiai 

6813003 Kiti pervestini tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 

6814 Pervestinos sumos už turto naudojimą 

6814001 Pervestini mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

6814002 Pervestini mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą 

6814003 Pervestini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 

6815 Pervestini naftos ir dujų išteklių mokesčiai 

6815001 Pervestini naftos ir dujų išteklių mokesčiai 

6816 Kitos pervestinos sumos už turto naudojimą 

6816001 Kitos pervestinos sumos už turto naudojimą 

6817 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

6817001 Pervestinos sumos už parduotas prekes 

6817002 Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 

6817003 Pervestinos sumos už perleistą turtą 

6817004 Pervestinos konsulinis mokestis 

6817005 Pervestinas žyminis mokestis 

6817006 Pervestinos įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 

6817007 Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 

6817008 Pervestinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą 

6817009 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

6818 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos  ir kitos netesybos 

6818001 Pervestinos baudos 

6818002 Pervestini delspinigiai 

6818003 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą 

6818004 Pervestinos baudos už aplinkos teršimą 

6818005 Kitos pervestinos netesybos 

6819 Kitos pervestinos sumos į valstybės biudžetą 

6819001 Pervestinos palūkanos 

6819002 Pervestini dividendai 

6819003 Kitos pervestinos sumos į valstybės biudžetą 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 

6821 Pervestini surinkti pelno ir pajamų mokesčiai 

6821001 Pervestinas gyventojų pajamų mokestis 

6822 Pervestini surinkti turto mokesčiai 

6822001 Pervestinas fizinių asmenų žemės mokestis 

6822002 Pervestinas juridinių asmenų žemės mokestis 

6822003 Pervestinas paveldimo turto mokestis 

6822004 Pervestinas nekilnojamojo turto mokestis nuo 2006 m. sausio 1 d. 

6822005 Pervestinas (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokestis 

6823 Pervestini surinkti prekių ir paslaugų mokesčiai 

6823001 Pervestinas loterijų ir azartinių lošimų mokestis 

6823002 Pervestini mokesčiai už aplinkos teršimą 

6823003 Pervestinos vietinės rinkliavos 

6824 Pervestinos sumos už turto naudojimą 

6824001 Pervestini mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą 

6824002 Kitos pervestinos sumos už turto naudojimą 

6825 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

6825001 Pervestinos sumos už parduotas prekes 

6825002 Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 

6825003 Pervestinos sumos už parduotą turtą 

6825004 Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 

6825005 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

6826 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 

6826001 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą 

6826002 Pervestinos baudos 

6826003 Pervestini delspinigiai 

6826004 Kitos pervestinos netesybos 

6827 Kitos pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 

6827001 Pervestinos palūkanos 

6827002 Pervestini dividendai 

6827003 Kitos pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 

683 Pervestinos sumos išteklių fondams 

6831 Pervestinos sumos Privalomojo sveikatos draudimo fondui 

6831001 Pervestinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 

6832 Pervestinos sumos garantiniam fondui 

6832001 Pervestinos sumos garantiniam fondui 

684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 

6840001 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 

685 Kitos pervestinos sumos 

6850001 Kitos pervestinos sumos 

686 Grąžintinos finansavimo sumos 

6860001 Grąžintinos finansavimo sumos užsienio valstybėms 

6860002 Grąžintinos finansavimo sumos tarptautinėms organizacijoms 

6860003 Grąžintinos finansavimo sumos Europos Sąjungos institucijoms 

6860004 Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą 

6860005 Grąžintinos finansavimo sumos į savivaldybių biudžetus 

6860006 Grąžintinos finansavimo sumos kitiems šaltiniams 

69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

691 Tiekėjams mokėtinos sumos 

6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos 

692 Mokėtinos sumos darbuotojams 

6921 Mokėtinas darbo užmokestis 

6921001 Mokėtinas darbo užmokestis 

6922 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 

6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 

6923 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 

6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 

6923002 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų sutarčių 

6924 Mokėtinos įmokos į garantinį fondą 

6924001 Mokėtinos įmokos į garantinį fondą 

6925 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 

6925001 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 

6926 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams 

6926001 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams 

6927 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 

6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 

693 Mokėtini veiklos mokesčiai 

6930001 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 

6930002 Mokėtinas žemės mokestis 

6930003 Mokėtinos rinkliavos 

6930004 Mokėtini muitai ir kiti importo mokesčiai 

6930006 Mokėtini kiti mokesčiai 

694 Gauti išankstiniai mokėjimai 

6941 Gauti išankstiniai mokesčiai 

6941001 Gautas išankstinis pridėtinės vertės mokestis 

6941002 Gauti išankstiniai akcizai 

6941003 Gautas išankstinis pelno mokestis 

6941004 Gautas išankstinis socialinis mokestis 

6941005 Gautas išankstinis nekilnojamojo turto mokestis 

6942 Kiti gauti išankstiniai mokėjimai 

6942001 Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai 

6943 Ateinančių laikotarpių pajamos 

6943001 Ateinančių laikotarpių pajamos 

695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

6951 Sukaupti įsipareigojimai 

69511 Sukauptos mokėtinos sumos 

6951101 Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos 

6951102 Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą 

6951103 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 

6952 Sukauptos sąnaudos 

69521 Sukauptos sąnaudos 

6952101 Sukauptos finansavimo sąnaudos 

6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos 

6952103 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 

6952104 Kitos sukauptos sąnaudos 

6953 Kitos mokėtinos sumos 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

6953001 Kitos mokėtinos sumos 

7 Pajamos 

70 Finansavimo pajamos 

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 

7011 Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 

7011001 Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 

7011002 Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti pajamos 

7011003 Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti pajamos 

7012 Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 

7012001 Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 

7012002 Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti pajamos 

7012003 Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti pajamos 

7013 
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui 
įsigyti pajamos 

7013001 
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui 
įsigyti pajamos 

7013002 
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) biologiniam turtui 
įsigyti pajamos 

7013003 
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti 
pajamos 

7014 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 

7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 

7014002 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti pajamos 

7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos 

7015 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 

7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 

7015002 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti pajamos 

7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos 

7016 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 

7016001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 

7016002 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti pajamos 

7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos 

702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 

7021 Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms pajamos 

7021001 Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms pajamos 

7022 Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms pajamos 

7022001 Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms pajamos 

7023 
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms 
pajamos 

7023001 
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms 
pajamos 

7024 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 

7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 

7025 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 

7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 

7026 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 

7026001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 

71 Mokesčių pajamos 

711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 

7111 Apskaičiuotos pelno ir pajamų mokesčių pajamos 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

7111001 Apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio pajamos 

7111002 Apskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 

7111003 Apskaičiuotos pelno mokesčio pajamos 

7111004 Apskaičiuotos socialinio mokesčio pajamos 

7112 Apskaičiuotas turto mokesčių pajamos 

7112001 Apskaičiuotos fizinių asmenų žemės mokesčio pajamos 

7112002 Apskaičiuotos juridinių asmenų žemės mokesčio pajamos 

7112003 Apskaičiuotos paveldimo turto mokesčio pajamos 

7112004 Apskaičiuotos nekilnojamojo turto mokesčio pajamos nuo 2006 m. sausio 1 d. 

7112005 Apskaičiuotos (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokesčio pajamos 

7113 Apskaičiuotos prekių ir paslaugų mokesčių pajamos 

71130 Apskaičiuotos pridėtinės vertės mokesčio pajamos 

7113001 Apskaičiuotos pridėtinės vertės mokesčio pajamos, gautos iš importuotojų 

7113002 Apskaičiuotos pridėtinės vertės mokesčio pajamos, gautos iš kitų asmenų 

71131 Apskaičiuoti atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 

7113101 Apskaičiuoti atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 

71132 Apskaičiuotos prekių apyvartos mokesčio pajamos 

7113201 Apskaičiuotos prekių apyvartos mokesčio pajamos 

71133 Apskaičiuotos akcizų pajamos 

7113301 Apskaičiuotos akcizų, gautų iš importuotojų, pajamos 

7113302 Apskaičiuotos akcizų, gautų iš kitų asmenų, pajamos 

71134 Apskaičiuotos cukraus sektoriaus mokesčių pajamos 

7113401 Apskaičiuotos cukraus sektoriaus mokesčių pajamos 

71135 Apskaičiuotos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio pajamos 

7113501 Apskaičiuotos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio pajamos 

71136 Apskaičiuotos transporto priemonių mokesčių pajamos 

7113601 Apskaičiuotos transporto priemonių mokesčių pajamos 

71137 Apskaičiuotos mokesčių pajamos už aplinkos teršimą 

7113701 Apskaičiuotos mokesčio pajamos už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis 

7113702 Apskaičiuotos kitų mokesčių pajamos už aplinkos teršimą 

7115 Apskaičiuotos tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių pajamos 

7115001 
Apskaičiuotos muitų ir kitų importo mokesčių pajamos, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir 
akcizus 

7115002 Apskaičiuotos eksporto mokesčių pajamos 

7115003 Apskaičiuotos kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių pajamos 

7116 Apskaičiuoti mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

7116001 Apskaičiuoti mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

7117 Apskaičiuoti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 

7117001 Apskaičiuoti mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą 

7117002 Kiti apskaičiuoti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 

7118 Apskaičiuoti naftos ir dujų išteklių mokesčiai 

7118001 Apskaičiuoti naftos ir dujų išteklių mokesčiai 

712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 

7121 Pervestini pelno ir pajamų mokesčiai 

71211 Pervestinas gyventojų pajamų mokestis 

7121101 Pervestinas gyventojų pajamų mokestis (-) 

7121104 Pervestino gyventojų pajamų mokesčio sumažėjimas 

71212 Pervestinas pelno mokestis 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

7121201 Pervestinas pelno mokestis (-) 

7121204 Pervestino pelno mokesčio sumažėjimas 

71213 Pervestinas socialinis mokestis 

7121301 Pervestinas socialinis mokestis (-) 

7121304 Pervestino socialinio mokesčio sumažėjimas 

7122 Pervestini surinkti prekių ir paslaugų mokesčiai 

71221 Pervestinas surinktas pridėtinės vertės mokestis 

7122101 Pervestinas pridėtinės vertės mokestis, gautas iš importuotojų (-) 

7122102 Pervestinas pridėtinės vertės mokestis, gautas iš kitų asmenų (-) 

7122104 Iš importuotojų  ir kitų asmenų pervestino pridėtinės vertės mokesčio sumažėjimas 

71222 Pervestini surinkti atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 

7122201 Pervestini atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą (-) 

7122204 Pervestinų atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą sumažėjimas 

71223 Pervestinas surinktas prekių apyvartos mokestis 

7122301 Pervestinas prekių apyvartos mokestis (-) 

7122304 Pervestino prekių apyvartos mokesčio sumažėjimas 

71224 Pervestini surinkti akcizai 

7122401 Pervestini akcizai iš importuotojų (-) 

7122402 Pervestini akcizai iš kitų asmenų (-) 

7122404 Iš importuotojų  ir kitų asmenų pervestino akcizo sumažėjimas 

71225 Pervestini surinkti cukraus sektoriaus mokesčiai 

7122501 Pervestini cukraus sektoriaus mokesčiai (-) 

7122502 Pervestinų cukraus sektoriaus mokesčių sumažėjimas 

71226 Pervestinas surinktas loterijų ir azartinių lošimų mokestis 

7122601 Pervestinas loterijų ir azartinių lošimų mokestis (-) 

7122602 Pervestino loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumažėjimas 

71227 Pervestini surinkti transporto priemonių mokesčiai 

7122701 Pervestini transporto priemonių mokesčiai (-) 

7122702 Pervestinų transporto priemonių mokesčių sumažėjimas 

71228 Pervestini surinkti mokesčiai už aplinkos teršimą 

7122801 Pervestini mokesčiai už aplinkos teršimą (-) 

7122804 Pervestino mokesčio už aplinkos teršimą sumažėjimas 

7124 Pervestini surinkti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 

71241 
Pervestini surinkti muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir 
akcizus 

7124101 
Pervestini surinkti muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir 
akcizus 

71242 Pervestini surinkti eksporto mokesčiai 

7124201 Pervestini surinkti eksporto mokesčiai (-) 

71243 Pervestini kiti surinkti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 

7124301 Pervestini kiti surinkti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai (-) 

7125 Pervestini mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

7125001 Pervestini mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (-) 

7125004 Pervestinų mokesčių už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise sumažėjimas 

7126 Pervestini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius į valstybės biudžetą 

7126001 Pervestini mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą į valstybės biudžetą (-) 

7126002 Pervestini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius į valstybės biudžetą (-) 

7126004 Pervestinų mokesčių už valstybinių gamtos išteklių naudojimą sumažėjimas 

7127 Pervestini naftos ir dujų išteklių mokesčiai į valstybės biudžetą 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

7127001 Pervestini naftos ir dujų išteklių mokesčiai į valstybės biudžetą (-) 

7127004 Pervestinų naftos ir dujų išteklių mokesčių sumažėjimas 

713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 

7131 Pervestini surinkti pelno ir pajamų mokesčiai 

71311 Pervestinas surinktas gyventojų pajamų mokestis 

7131101 Pervestinas surinktas gyventojų pajamų mokestis (-) 

7132 Pervestini surinkti turto mokesčiai 

71321 Pervestinas surinktas fizinių asmenų žemės mokestis 

7132101 Pervestinas fizinių asmenų žemės mokestis (-) 

7132104 Pervestino fizinių asmenų žemės mokesčio sumažėjimas  

71322 Pervestinas surinktas juridinių asmenų žemės mokestis 

7132201 Pervestinas juridinių asmenų žemės mokestis (-) 

7132204 Pervestino juridinių asmenų žemės mokesčio sumažėjimas  

71323 Pervestinas surinktas paveldimo turto mokestis 

7132301 Pervestinas paveldimo turto mokestis (-) 

7132304 Pervestino paveldimo turto mokesčio sumažėjimas  

71324 Pervestinas  surinktas nekilnojamojo turto mokestis nuo 2006 m. sausio 1 d. 

7132401 Pervestinas nekilnojamojo turto mokestis nuo 2006 m. sausio 1 d. (-) 

7132404 Pervestino nekilnojamojo turto mokesčio sumažėjimas 

71325 Pervestinas surinktas (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokestis 

7132501 Pervestinas (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokestis (-) 

7132504 Pervestino (įmonių ir organizacijų) nekilnojamojo turto mokesčio sumažėjimas 

7133 Pervestini surinkti prekių ir paslaugų mokesčiai 

71331 Pervestinas surinktas loterijų ir azartinių lošimų mokestis 

7133101 Pervestinas loterijų ir azartinių lošimų mokestis (-) 

7133104 Pervestino loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumažėjimas 

71332 Pervestini surinkti mokesčiai už aplinkos teršimą 

7133201 Pervestini mokesčiai už aplinkos teršimą (-) 

7133204 Pervestino  mokesčio už aplinkos teršimą sumažėjimas 

714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 

7140001 Pervestinos privalomosios sveikatos draudimo įmokos (-) 

715 Grąžintinos mokesčių sumos 

7150001 Pajamų sumažėjimas dėl grąžintino gyventojų pajamų mokesčio (-) 

7150002 Pajamų sumažėjimas dėl grąžintino pelno mokesčio (-) 

7150003 Pajamų sumažėjimas dėl grąžintino pridėtinės vertės mokesčio (-) 

7150004 Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų akcizų (-) 

72 Socialinių įmokų pajamos 

721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 

7211 Apskaičiuotos Valstybinio socialinio draudimo įmokos 

72111 Apskaičiuotos draudėjų ir apdraustųjų privalomojo Valstybinio socialinio draudimo įmokos 

721111 
Apskaičiuotos įmokos pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam 
draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
socialiniam draudimui, sveikatos draudimui  

7211111 
Apskaičiuotos įmokos pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam 
draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
socialiniam draudimui, sveikatos draudimui 

721112 Apskaičiuotos įmokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui 

7211121 Apskaičiuotos įmokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui 

721113 Apskaičiuotos įmokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

7211131 Apskaičiuotos įmokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui 

721114 Apskaičiuotos įmokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui 

7211141 Apskaičiuotos įmokos pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui 

72112 
Apskaičiuotos savarankiškai dirbančių asmenų privalomosios Valstybinio socialinio 
draudimo įmokos 

721121 Apskaičiuotos įmokos pagrindinės pensijos dalies draudimui 

7211211 Apskaičiuotos įmokos pagrindinės pensijos dalies draudimui 

721122 Apskaičiuotos įmokos papildomos pensijos dalies draudimui 

7211221 Apskaičiuotos įmokos papildomos pensijos dalies draudimui 

721123 
Apskaičiuotos įmokos pagrindinės pensijos dalies draudimui, kai dalis įmokos dengiama iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

7211231 
Apskaičiuotos įmokos pagrindinės pensijos dalies draudimui, kai dalis įmokos dengiama iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

72113 Apskaičiuotos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos 

721131 Apskaičiuotos valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo įmokos 

7211311 Apskaičiuotos valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo įmokos 

721132 
Apskaičiuotos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės 
pašalpoms  

7211321 
Apskaičiuotos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės 
pašalpoms  

7212 Apskaičiuotos įmokos į garantinį fondą 

7212001 Apskaičiuotos įmokos į garantinį fondą 

722 Pervestinos socialinės įmokos 

7221 Pervestinos Valstybinio socialinio draudimo įmokos 

72211 Pervestinos sveikatos draudimo įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondui 

7221101 Pervestinos sveikatos draudimo įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondui (-) 

7221104 Pervestinos sveikatos draudimo įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondui sumažėjimas 

72212 Pervestinos Valstybinio socialinio draudimo įmokos pensijų fondams 

7221201 Pervestinos Valstybinio socialinio draudimo įmokos pensijų fondams (-) 

7221204 Pervestinų Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumažėjimas 

7222 Pervestinos sumos į garantinį fondą 

7222001 Pervestinos įmokos į garantinį fondą (-) 

7222004 Pervestinų įmokų į garantinį fondą sumažėjimas 

73 Turto naudojimo pajamos 

731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 

7311 
Apskaičiuotas mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 
telkinius 

7311001 
Apskaičiuotas mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 
telkinius 

7312 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 

7312001 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą pagrindinės veiklos pajamos 

7312002 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą kitos  veiklos pajamos 

7313 Kitos apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 

7313001 Kitos apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 

732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 

7321 Pervestinos sumos už turto nuomą į valstybės biudžetą 

7321001 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą (-) 

7321004 Pervestinų sumų už turto nuomą sumažėjimas 

7322 Pervestinos sumos už kitas turto naudojimo pajamas į valstybės biudžetą 

7322001 Pervestinos sumos už kitas turto naudojimo pajamas į valstybės biudžetą (-) 
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7322004 Pervestinų sumų už kitas turto naudojimo pajamas sumažėjimas 

733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 

7331 Pervestini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius į savivaldybių biudžetus 

7331001 Pervestini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius į savivaldybių biudžetus (-) 

7331004 Pervestinų mokesčių už valstybinių gamtos išteklių naudojimą sumažėjimas 

7332 Pervestinos sumos už turto nuomą į savivaldybių biudžetus 

7332001 Pervestinos sumos už turto nuomą į savivaldybių biudžetus (-) 

7332004 Pervestinų sumų už turto nuomą sumažėjimas 

7333 Pervestinos sumos už kitas turto naudojimo pajamas į savivaldybių biudžetus 

7333001 Pervestinos sumos už kitas turto naudojimo pajamas į savivaldybių biudžetus (-) 

7333004 Pervestinų sumų už kitas turto naudojimo pajamas sumažėjimas 

734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 

7341 Pervestinos sumos už turto nuomą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 

7341001 Pervestinos sumos už turto nuomą kitiems viešojo sektoriaus subjektams (-) 

74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 

741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos 

7411 Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes 

7411001 Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes 

7411002 Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes pagrindinės veiklos pajamos 

7412 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 

7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas pagrindinės veiklos kitos  pajamos 

7412002 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas kitos veiklos  pajamos 

7413 Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo 

7413001 Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo 

7414 Apskaičiuotas konsulinis mokestis 

7414001 Apskaičiuotas konsulinis mokestis 

7415 Apskaičiuotas žyminis mokestis 

7415001 Apskaičiuotas žyminis mokestis 

7416 Apskaičiuotos pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose 

7416001 Apskaičiuotos pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose 

7417 Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos 

7417001 Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos 

7418 Apskaičiuotos leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos 

7418001 Apskaičiuotos leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos 

7419 Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 

7419001 Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 

742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 

7421 Pervestinos sumos už parduotas prekes 

7421001 Pervestinos sumos už parduotas prekes (-) 

7421004 Pervestinų sumų už parduotas prekes sumažėjimas 

7422 Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 

7422001 Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas (-) 

7422004 Pervestinų sumų už suteiktas paslaugas sumažėjimas 

7423 Pervestinos sumos už parduotą turtą 

7423001 Pervestinos sumos už parduotą turtą (-) 

7423004 Pervestinų sumų už parduotą turtą sumažėjimas 

7424 Pervestinas konsulinis mokestis 

7424001 Pervestinas konsulinis mokestis (-) 
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7424004 Pervestinų sumų už konsulinį mokestį sumažėjimas 

7425 Pervestinas žyminis mokestis 

7425001 Pervestinas žyminis mokestis (-) 

7425004 Pervestinų sumų už žyminį mokestį sumažėjimas 

7426 Pervestinos įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 

7426001 Pervestinos įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose (-) 

7426004 Pervestinų sumų už mokslą aukštosiose mokyklose sumažėjimas 

7427 Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose  

7427001 Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose  (-) 

7427004 Pervestinų sumų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose sumažėjimas 

7428 Pervestinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą 

7428001 Pervestinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą (-) 

7428004 Pervestinų sumų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą sumažėjimas 

7429 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

7429001 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (-) 

7429004 Kitų pervestinų sumų už prekių, turto, paslaugų pardavimą sumažėjimas 

743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 

7431 Pervestinos sumos už parduotas prekes 

7431001 Pervestinos sumos už parduotas prekes (-) 

7431004 Pervestinų sumų už parduotas prekes sumažėjimas 

7432 Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 

7432001 Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas (-) 

7432004 Pervestinų sumų už suteiktas paslaugas sumažėjimas 

7433 Pervestinos sumos už parduotą turtą 

7433001 Pervestinos sumos už parduotą turtą (-) 

7433004 Pervestinų sumų už parduotą turtą sumažėjimas 

7434 Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 

7434001 Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (-) 

7434004 Pervestinų sumų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose sumažėjimas 

7435 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

7435001 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (-) 

7435004 Kitų pervestinų sumų už parduotas prekes, turtą paslaugas sumažėjimas 

75 
Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar 
investicinė veikla, pajamos 

751 Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 

7511 Apskaičiuotos baudos 

7511001 Apskaičiuotos baudos 

7512 Apskaičiuoti delspinigiai 

7512001 Apskaičiuoti delspinigiai 

7513 Apskaičiuotų sumų už konfiskuoto turto pajamos 

7513001 Apskaičiuotų sumų už konfiskuotą turtą pajamos 

7514 Apskaičiuotos baudos už aplinkos teršimą 

7514001 Apskaičiuotos baudos už aplinkos teršimą 

7515 Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas 

7515001 Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas 

752 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos į valstybės biudžetą 

7521 Į valstybės biudžetą pervestinos baudos 

7521001 Į valstybės biudžetą pervestinos baudos (-) 
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7521004 Pervestinų baudų sumažėjimas 

7522 Į valstybės biudžetą pervestini delspinigiai 

7522001 Į valstybės biudžetą pervestini delspinigiai (-) 

7522004 Pervestinų delspinigių sumažėjimas 

7523 Į valstybės biudžetą pervestinos sumos už konfiskuotą turtą 

7523001 Į valstybės biudžetą pervestinos sumos už konfiskuotą turtą (-) 

7523004 Pervestinų sumų už konfiskuotą turtą pajamų sumažėjimas 

7524 Į valstybės biudžetą pervestinos baudos už aplinkos teršimą 

7524001 Į valstybės biudžetą pervestinos baudos už aplinkos teršimą (-) 

7524004 Pervestinų baudų už aplinkos teršimą sumažėjimas 

7525 Kitos į valstybės biudžetą pervestinos netesybos 

7525001 Kitos į valstybės biudžetą pervestinos netesybos (-) 

7525004 Kitų pervestinų netesybų sumažėjimas 

753 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos į savivaldybių biudžetus 

7531 Į savivaldybių biudžetus pervestinos baudos 

7531001 Į savivaldybių biudžetus pervestinos baudos (-) 

7531004 Pervestinų baudų sumažėjimas 

7532 Į savivaldybių biudžetus pervestini delspinigiai 

7532001 Į savivaldybių biudžetus pervestini delspinigiai (-) 

7532004 Pervestinų delspinigių sumažėjimas 

7533 Į savivaldybių biudžetus pervestinos sumos už konfiskuotą turtą 

7533001 Į savivaldybių biudžetus pervestinos sumos už konfiskuotą turtą (-) 

7533004 Pervestinų sumų už konfiskuotą turtą pajamų sumažėjimas 

7534 Į savivaldybių biudžetus pervestinos baudos už aplinkos teršimą 

7534001 Į savivaldybių biudžetus pervestinos baudos už aplinkos teršimą (-) 

7534004 Pervestinų baudų už aplinkos teršimą sumažėjimas 

7535 Kitos į savivaldybių biudžetus pervestinos netesybos 

7535001 Kitos į savivaldybių biudžetus pervestinos netesybos (-) 

7535004 Pervestinų kitų netesybų pajamų sumažėjimas 

754 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kt. netesybos išteklių fondams 

7541 Išteklių fondams pervestinos baudos 

7541001 Išteklių fondams pervestinos baudos (-) 

7541004 Pervestinų baudų sumažėjimas 

7542 Išteklių fondams pervestini delspinigiai 

7542001 Išteklių fondams pervestini delspinigiai (-) 

7542004 Pervestinų delspinigių sumažėjimas 

7543 Išteklių fondams pervestinos sumos už konfiskuotą turtą 

7543001 Išteklių fondams pervestinos sumos už konfiskuotą turtą (-) 

7543004 Pervestinų sumų už konfiskuotą turtą sumažėjimas 

7544 Išteklių fondams pervestinos baudos už aplinkos teršimą 

7544001 Išteklių fondams pervestinos baudos už aplinkos teršimą (-) 

7544004 Pervestinų baudų už aplinkos teršimą sumažėjimas 

7545 Kitos išteklių fondams pervestinos netesybos 

7545001 Kitos išteklių fondams pervestinos netesybos (-) 

7545004 Pervestinų kitų netesybų sumažėjimas 

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 

761 Palūkanų pajamos 

7610001 Apskaičiuotos palūkanos 
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7610002 Pervestinos palūkanos į valstybės biudžetą (-) 

7610003 Pervestinos palūkanos į savivaldybių biudžetus (-) 

7610004 Pervestinų palūkanų sumažėjimas 

762 Baudų ir delspinigių pajamos 

7620001 Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai 

7620002 Pervestinos baudos ir delspinigiai į valstybės biudžetą (-) 

7620003 Pervestinos baudos ir delspinigiai į savivaldybių biudžetus (-) 

7620004 Pervestinų baudų ir delspinigių sumažėjimas 

763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 

7630001 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 

764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 

7640001 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 

765 Dividendai 

7650001 Apskaičiuoti dividendai 

7650002 Pervestini dividendai į valstybės biudžetą (-) 

7650003 Pervestini dividendai į savivaldybių biudžetus (-) 

7650004 Pervestinų dividendų sumažėjimas 

766 Finansinio turto perleidimo pelnas 

7660001 Finansinio turto perleidimo pelnas 

767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 

7670001 Apskaičiuotos kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 

7670002 Pervestinos kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos į valstybės biudžetą (-) 

7670003 Pervestinos kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos į savivaldybių biudžetus (-) 

7670004 Pervestinų kitų finansinės ir investicinės veiklos pajamų sumažėjimas 

77 Kitos pajamos 

771 Rinkliavų pajamos 

7711 Apskaičiuotos rinkliavos 

7711001 Apskaičiuotos valstybės rinkliavos 

7711002 Apskaičiuotos vietinės rinkliavos 

7712 Pervestinos rinkliavos 

77121 Pervestinos surinktos valstybės rinkliavos 

7712101 Pervestinos valstybės rinkliavos (-) 

7712104 Pervestinų valstybės rinkliavų sumažėjimas 

77122 Pervestinos surinktos vietinės rinkliavos 

7712201 Pervestinos vietinės rinkliavos (-) 

7712204 Pervestinų vietinių rinkliavų sumažėjimas 

772 Kitos pajamos 

7721 Apskaičiuotos kitos pajamos 

77211 Apskaičiuotos mokesčių pajamos už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 

7721101 Apskaičiuotos mokesčių pajamos už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 

77212 Apskaičiuotos kitos pajamos 

7721201 Apskaičiuotos kitos pajamos 

7722 Pervestinos kitos pajamos 

77221 Pervestini surinkti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 

7722101 Pervestini mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą (-) 

7722104 Pervestinų mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą sumažėjimas 

77222 Pervestinos kitos pajamos 

7722201 Pervestinos kitos pajamos (-) 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

7722204 Pervestinų pajamų sumažėjimas 

8 Sąnaudos 

81 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 

8100001 Mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą iš muitų išteklių sąnaudos 

8100002 Mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą iš cukraus sektoriaus išteklių sąnaudos 

8100003 Mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą iš pridėtinės vertės mokesčio išteklių sąnaudos 

8100004 Mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą iš bendrųjų nacionalinių pajamų išteklių sąnaudos 

8100005 Baudų ir delspinigių į Europos sąjungos biudžetą sąnaudos 

8100006 Kitų mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą sąnaudos 

82 Socialinių išmokų sąnaudos 

821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 

8211 Pensijų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo sąnaudos 

82110 Senatvės pensijų sąnaudos 

8211001 Senatvės pensijų sąnaudos 

82111 Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas sąnaudos 

8211101 Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas sąnaudos 

82112 Invalidumo pensijų sąnaudos 

8211201 Invalidumo pensijų sąnaudos 

82113 Našlių ir našlaičių pensijų sąnaudos 

8211301 Našlių ir našlaičių pensijų sąnaudos 

82114 Našlių pensijų (paskirtų sutuoktiniui mirus iki 1994 12 31) sąnaudos 

8211401 Našlių pensijų (paskirtų sutuoktiniui mirus iki 1994 12 31) sąnaudos 

82115 Maitintojo netekimo pensijų (paskirtų iki 1994 12 31) sąnaudos 

8211501 Maitintojo netekimo pensijų (paskirtų iki 1994 12 31) sąnaudos 

82116 Ištarnauto laiko pensijų sąnaudos 

8211601 Ištarnauto laiko pensijų sąnaudos 

82117 Išmokų mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims sąnaudos 

8211701 Išmokų mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims sąnaudos 

82118 Išankstinių senatvės pensijų sąnaudos 

8211801 Išankstinių senatvės pensijų sąnaudos 

82119 Netekto darbingumo pensijų sąnaudos 

8211901 Netekto darbingumo pensijų sąnaudos 

8212 Pašalpų ir kompensacijų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo sąnaudos 

82121 Privalomojo Valstybinio socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų sąnaudos 

821211 Ligos pašalpų sąnaudos 

8212111 Ligos pašalpų sąnaudos 

821212 Motinystės pašalpų sąnaudos 

8212121 Motinystės pašalpų sąnaudos 

821213 Motinystės (tėvystės) pašalpų sąnaudos 

8212131 Motinystės (tėvystės) pašalpų sąnaudos 

821214 Tėvystės pašalpų sąnaudos 

8212141 Tėvystės pašalpų sąnaudos 

821215 Profesinės reabilitacijos pašalpų sąnaudos 

8212151 Profesinės reabilitacijos pašalpų sąnaudos 

82122 Savanoriškojo Valstybinio socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų sąnaudos 

821221 Ligos pašalpų sąnaudos 

8212211 Ligos pašalpų sąnaudos 

821222 Motinystės pašalpų sąnaudos 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

8212221 Motinystės pašalpų sąnaudos 

82123 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų sąnaudos 

821231 Ligų dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinių ligų pašalpų sąnaudos 

8212311 Ligų dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinių ligų pašalpų sąnaudos 

821232 Netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos sąnaudos 

8212321 Netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos sąnaudos 

821233 Netekto darbingumo periodinės kompensacijos sąnaudos 

8212331 Netekto darbingumo periodinės kompensacijos sąnaudos 

821234 Vienkartinės išmokos apdraustajam mirus sąnaudos 

8212341 Vienkartinės išmokos apdraustajam mirus sąnaudos 

821235 Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus sąnaudos 

8212351 Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus sąnaudos 

821236 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos sąnaudos 

8212361 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos sąnaudos 

822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 

8221 Pensijų iš valstybės biudžeto sąnaudos 

8221001 Nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų sąnaudos 

8221002 Mokslininkų valstybinių pensijų sąnaudos 

8221003 Pareigūnų socialinių garantijų (prezidento pensija) sąnaudos 

8221004 Personalinių pensijų sąnaudos 

8221005 Lietuvos Respublikos I ir II laipsnio valstybinių pensijų sąnaudos 

8222 Kitų socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 

82221 
Priedo specialiajam nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiui tenkinti 
sąnaudos 

8222101 
Priedo specialiajam nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiui tenkinti 
sąnaudos 

82222 Transporto išlaidų kompensacijų sąnaudos  

8222201 Transporto išlaidų kompensacijų sąnaudos  

82223 Išmokų mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims sąnaudos 

8222301 Išmokų mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims sąnaudos 

82224 Žalos atlyginimo sąnaudos 

8222401 Žalos atlyginimo sąnaudos 

82225 Šalpos išmokų sąnaudos 

8222501 Šalpos pensijų sąnaudos 

8222502 Šalpos našlaičių pensijų sąnaudos 

8222503 Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų sąnaudos 

8222504 Šalpos kompensacijų sąnaudos 

82226 Kitų socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 

8222601 
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams 
savanoriams sąnaudos 

8222602 
Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą 
sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms sąnaudos 

8222603 Profesinės reabilitacijos pašalpų (iš valstybės biudžeto) sąnaudos 

8222604 Kitų socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 

82227 Stipendijų sąnaudos 

8222701 Stipendijų sąnaudos 

823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 

8231 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 

8231001 Socialinių pašalpų mirusiojo artimiesiems sąnaudos 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

8231002 Socialinių pašalpų socialiai išskirtiniems asmenims sąnaudos 

8231003 Kitų  socialinės paramos išmokų sąnaudos (kompensacijos)   

8232 Pensijų sąnaudos 

8232001 Pensijų sąnaudos 

824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 

8241 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 

8241001 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 

825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 

8251 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 

8251001 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 

83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 

831 Subsidijų sąnaudos 

8311 Subsidijų importui sąnaudos 

8311001 Subsidijų importui sąnaudos 

8312 Subsidijų gaminiams sąnaudos 

8312001 Subsidijų gaminiams sąnaudos 

8313 Kitų subsidijų sąnaudos 

8313001 Kitų subsidijų sąnaudos 

832 Dotacijų sąnaudos 

8321 Dotacijų užsienio valstybėms sąnaudos 

8321001 Dotacijų užsienio valstybėms sąnaudos 

8322 Dotacijų tarptautinėms organizacijoms sąnaudos 

8322001 Dotacijų tarptautinėms organizacijoms sąnaudos 

8323 Kitų dotacijų sąnaudos 

8323001 Kitų dotacijų sąnaudos 

833 Finansavimo sąnaudos 

8331 Viešojo sektoriaus subjektų finansvimo sąnaudos 

83311 Savivaldybių biudžetų finansavimo sąnaudos 

8331101 Savivaldybių biudžetų finansavimo sąnaudos 

83312 Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimo sąnaudos 

8331201 Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimo sąnaudos 

83313 Privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo sąnaudos 

8331301 Privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo sąnaudos 

83314 Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos 

8331401 Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos 

8332 Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus ir asocijuotųjų subjektų finansavimo sąnaudos 

8332001 Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus ir asocijuotųjų subjektų finansavimo sąnaudos 

8333 Kitų subjektų finansavimo sąnaudos 

8333001 Kitų subjektų finansavimo sąnaudos 

8334 Savivaldybių biudžetų finansavimo sąnaudos paskolų lėšoms 

8334002 Savivaldybių biudžetų finansavimo sąnaudos paskolų lėšoms 

87 Pagrindinės veiklos sąnaudos 

8701 Darbo užmokesčio sąnaudos 

87011 Darbo užmokesčio sąnaudos 

8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos 

87012 Ligos pašalpų sąnaudos 

8701201 Ligos pašalpų sąnaudos 

8702 Socialinio draudimo sąnaudos 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

8702001 Socialinio draudimo sąnaudos 

8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 

8703001 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 

8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 

8704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 

8704001 Šildymo sąnaudos 

8704002 Elektros energijos sąnaudos 

87040021 Elektros energijos pirkimo sąnaudos 

87040022 Elektros energijos tiekimo sąnaudos (ESO) 

8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 

8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos 

8704005 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 

8704006 Šiukšlių išvežimas 

8705 Komandiruočių sąnaudos 

8705001 Komandiruočių sąnaudos 

8706 Transporto sąnaudos 

8706001 Transporto sąnaudos (kuras) 

8706002 Transporto sąnaudos (automobilių atsarginės dalys) 

8706003 Transporto nuomos sąnaudos 

8706004 Kitos transporto sąnaudos 

8707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

8708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 

8708001 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 

8709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 

8709001 Nuvertėjimo sąnaudos 

8709002 Nurašytų sumų sąnaudos 

8710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 

8710001 *Sunaudotų atsargų savikaina 

8710002 Parduotų atsargų savikaina 

8710101 Sunaudotų atsargų savikaina (kitas kuras) 

8710102  Sunaudotų atsargų savikaina (medikamentai) 

8710103 Sunaudotų atsargų savikaina (kompiuterių atsarginės dalys) 

8710104  Sunaudotų atsargų savikaina (kt. medžiagos) 

8710105 Sunaudotų atsargų savikaina (kanceliarinės prekės) 

8710106  Sunaudotų atsargų savikaina (valymo prekės) 

8710107  Sunaudotų atsargų savikaina (remonto prekės) 

8710108  Sunaudotų atsargų savikaina (maisto produktai) 

8710109 Sunaudotų atsargų savikaina (ūkinis inventorius) 

8711 Nuomos sąnaudos 

8711001 Nuomos sąnaudos 

8712 Kitų paslaugų sąnaudos 

8712001 * Kitų paslaugų sąnaudos 

8712101 Banko paslaugų sąnaudos 

8712102 Konsultavimo paslaugų sąnaudos 

8712103 Draudimo paslaugų sąnaudos 

8712104 Projektavimo paslaugų sąnaudos 

8712105 Valymo paslaugų sąnaudos 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

8712106 Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos 

8712107 Teisinių paslaugų sąnaudos 

8712108 Narystės organizacijose sąnaudos 

8712109 Skalbimo paslaugų sąnaudos 

8712110 Apsaugos paslaugų sąnaudos 

8712111 Maitinimo paslaugų sąnaudos 

8712112 Teritorijų priežiūros paslaugų sąnaudos 

8712113 Maisto atliekų utilizavimo paslaugų sąnaudos 

8712114 Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos 

8712115 Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos) 

8713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 

87131 Veiklos mokesčių sąnaudos 

8713101 Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos 

8713102 Žemės mokesčio sąnaudos 

8713103 Rinkliavų sąnaudos 

8713104 Muitų ir kitų importo mokesčių sąnaudos 

8713105 Kitų mokesčių sąnaudos 

87132 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 

8713201  Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 

88 Kitos veiklos sąnaudos 

8800001 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo 

8800002 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

8800003 Komandiruočių sąnaudos 

8800004 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 

8800005 Paslaugų sąnaudos 

8800006 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 

8800007 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 

8800008 Kitos veiklos kitos sąnaudos 

89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 

891 Palūkanų sąnaudos 

8910001 Palūkanų sąnaudos 

892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 

8920001 Baudų ir delspinigių sąnaudos 

893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 

8930001 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 

894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 

8940001 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 

895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 

8950001 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 

896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 

8960001 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 

9 Specialiosios sąskaitos 

91 Nuosavybės metodo įtaka 

911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 

9110001 Kontroliuojamų subjektų pelnas 

9110002 Kontroliuojamų subjektų nuostolis (-) 

912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 

9120001 Asocijuotųjų subjektų pelnas 



Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas 

9120002 Asocijuotųjų subjektų nuostolis (-) 

92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 

921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 

9210001 Apskaitos politikos keitimo teigiama įtaka 

9210002 Apskaitos politikos keitimo neigiama įtaka (-) 

922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 

9220001 Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka 

9220002 Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka 

93 Pelno mokestis 

9300001 Pelno mokestis 
 


