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Euras Lietuvoje.
Kaip tinkamai pasiruošti?
„Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė sprendimą nuo ateinančių metų sausio 1 dienos Lietuvą prijungti prie ekonominės ir pinigų sąjungos“.
Sandro Gozi, 2014 m. II pusmetį Europos Sąjungai pirmininkaujančios Italijos valstybės sekretorius Europos reikalams.

> Teisė
Michael Manke, Rödl & Partner Vilnius

Trumpai:
> 2014 m. liepos 23 d. Lietuvai oficialiai leista tapti
19 – ąja Europos Sąjungos valstybe nare, nuo
2015 m. sausio 1 d. prisijungsiančia prie euro zonos.
> Atsižvelgiant į sutarčių ir finansinių priemonių
tęstinumo principą, visi dokumentai po euro įvedimo su nuorodomis į litus galios visą nurodytą jų
galiojimo laiką ir vertė litais reikš pagal oficialų kursą perskaičiuotą vertę eurais.
> Įvedus eurą, bendrovės privalės pakeisti bendrovių
įstatus bei įstatinio kapitalo dydžius ir akcijų nominalias vertes, perskaičiuojant sumas į eurus.

Reikšmingos datos, susijusios su euro įvedimu
2014 m. rugpjūčio 22 d. – 2015 m. birželio 30 d. laikotarpyje prekių ir paslaugų kainas litais ir eurais privaloma
skelbti visose prekybos, paslaugų teikimo, reklamos vietose ir elektroninėje erdvėje.
2015 m. sausio 1 d. – 2015 sausio 15 d. laikotarpyje Lietuvos Respublikos piniginis vienetas „litas“ lieka teisėta ir

privaloma priimti mokėjimo priemone. Per šias dvi pereinamojo laikotarpio savaites apyvartoje cirkuliuos grynieji
litai ir eurai. Atitinkamai, sumos kasos aparato dokumentuose (kvituose) turės būti nurodomos litais ir/ arba eurais.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Banke neribotą laiką,
neatlygintinai ir neribojant sumų litai keičiami į eurus.
Komerciniai bankai, kredito unijos, Lietuvos paštas litus į
eurus keis ribotą laiko tarpą.
Kokios yra pagrindinės litų perskaičiavimo į eurus
taisyklės?
Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo trečiasis
skirsnis įtvirtina pagrindines litų perskaičiavimo į eurus
taisykles. Taikomas dar 2014 m. liepos 23 d. Europos
Sąjungos Tarybos patvirtintas galutinis ir neatšaukiamas
lito ir euro kursas lygus 3,4528, kuris, atliekant perskaičiavimus, negali būti apvalinamas. Remiantis matematinėmis
skaičių apvalinimo taisyklėmis, iki dviejų skaitmenų po
kablelio apvalinamos tik perskaičiuojamos galutinės sumos.
Jeigu po antrojo skaitmens, iki kurio apvalinama, kitas
skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, tai prie šio antrojo
skaitmens pridedamas vienetas. Jeigu po antrojo skaitmens, iki kurio apvalinama, kitas skaitmuo yra mažesnis
negu 5, tokiu atveju šis antrasis skaitmuo lieka nepakitęs.
Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamas pavyzdinis perskaičiuotų sumų apvalinimas.
Suma litais
9,01
9,02
9,03
9,07

Perskaičiuota
suma eurais
2,60947...
2,61237...
2,61526...
2,62685...

Suapvalinta
suma eurais
2,61
2,61
2,62
2,63

Perskaičiuojant darbo sutartyse numatytus darbo užmokesčius taikoma kiek kitokia perskaičiuotų sumų apvalinimo taisyklė. Verčiant į eurus darbuotojo darbo užmokestis
apvalinamas darbuotojo naudai iki euro centų. Kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra
didesnis už 0, tokiu atveju prie paskutinio skaitmens pri-
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dedamas vienetas arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.
Suma litais
1.500
2.300
2.700
4.100

Perskaičiuota
suma eurais
434,43002...
666,12604...
781,97405...
1.187,442...

Suapvalinta
suma eurais
434,43
666,13
781,98
1.187,45

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 4
dalis išskiria išimtį iš bendrų apvalinimo taisyklių. Perskaičiuojant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatyme ir kituose įstatymuose numatytas pinigines baudas ar pinigines prievoles, gautos sumos apvalinamos vieno euro tikslumu nubaustojo naudai.
Suma litais
600
1.400
2.100
7.000

Perskaičiuota
suma eurais
173,772...
405,468...
608,202...
2.027,340...

Suapvalinta
suma eurais
173
405
608
2.027

Kokią įtaką euro įvedimas turės sutarčių galiojimui?
Nacionaliniame euro įvedimo plane akcentuojamas sutarčių ir finansinių priemonių tęstinumo principas. Tai reiškia,
kad nėra privaloma atlikti sutarčių pakeitimus ar
kitus atitinkamus veiksmus, kadangi po naujos valiutos įvedimo visi dokumentai su nuorodomis į litus
galios visą nurodytą jų galiojimo laiką ir vertė litais
reikš pagal 3,4528 nustatytą kursą perskaičiuotą vertę
eurais.
Tačiau minėtame Euro įvedimo plane pažymėta, kad komercinę veiklą vykdantys ūkio subjektai patys atsako už
savo organizacinį ir techninį pasirengimą euro įvedimui.
Siekiant išvengti galimų konfliktinių situacijų, remiantis gerąja verslo praktika, šalių lojalumo bei informavimo principais, Rödl & Partner rekomenduoja informuoti susijusius asmenis apie sumų perskaičiavimą iš
litų į eurus.

Ar po euro įvedimo Lietuvoje bus privaloma keisti
darbo sutartis?
Ne, dėl euro įvedimo Lietuvoje darbo sutartys, kai šiose tik
perskaičiuojamas darbo užmokestis iš litų į eurus pagal
numatytą kursą, privalomai neturės būti keičiamos, atsižvelgiant į sutarčių tęstinumo principą. Tačiau pasitaikius
tokioms situacijoms, kuomet perskaičiuojant darbo užmokesčius iš litų į eurus darbo sutartyse numatyti darbo užmokesčiai sumažinami ar padidinami, būtinas darbo sutarties keitimas, kuriam reikalingas darbuotojo sutikimas.

Mažinant ar didinant darbo užmokestį nesant darbuotojo
sutikimo, pažeidžiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso normos, numatančios darbuotojo informavimo ir sutikimo davimo taisykles.
Siekiant teisinio tikrumo, aiškumo ir tinkamos informavimo procedūros įgyvendinimo, rekomenduojama darbdaviams informuoti darbuotojus apie konkrečius darbuotojų
darbo užmokesčių eurais mokėjimų tvarkos pasikeitimus,
įstatymo numatytą konvertavimo tvarką ir jos vykdymą.
Siekiant išvengti galinčių ateityje kilti ginčų, darbdaviams
patariama priimti atitinkamai su euro įvedimu susijusius
lokalinius teisės aktus bei pateikti juos susipažinti darbuotojams.
Perskaičiuodami darbuotojams skiriamas sumas darbdaviai
turėtų atsižvelgti į tai, kad Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme akcentuojamas tik darbo užmokesčio apvalinimas darbuotojo naudai, tačiau nekalbama apie darbo
užmokesčiui prilygintinas sumas (pavyzdžiui, papildomą
uždarbį, skatinamąsias išmokas), kurios nustatytos ne
darbo sutartyje, o darbo apmokėjimo nuostatuose, vadovo
įsakymuose ar kituose dokumentuose. Tad darbo užmokesčiui prilygintinos sumos turėtų būti skaičiuojamos
remiantis įprastomis matematinėmis taisyklėmis.
Ar bendrovės bus įpareigotos iš litų į eurus pakeisti
bendrovių įstatuose numatytas įstatinio kapitalo ir
akcijų nominaliųjų verčių sumas?
Taip, Lietuvoje įvedus eurą, bendrovėms atsiras prievolė
savo įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę išreikšti eurais. Nuo euro įvedimo dienos numatomas dvejų metų
pereinamasis laikotarpis, per kurį bendrovės yra įpareigotos įgyvendinti šią pareigą, keičiant savo bendrovės įstatus.
2014 m. spalio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų
akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių
nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų
keitimo įstatymą. Jis numato akcinių bendrovių ir uždarųjų
akcinių bendrovių, įsteigtų iki euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos, įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų,
įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės
išraiškos litais keitimo išraišką eurais bei įstatų keitimo
procedūras.
Įvedus eurą, kai bendrovių įstatai bus keičiami dėl litais
išreikšto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės pakeitimo į eurus, bus taikoma supaprastinta įstatų
keitimo forma. Ji pasireiškia tuo, kad sprendimą priima
visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma.
Keičiant įstatus, ne vien tik dėl litų konvertavimo į eurus,
sprendimai priimami visuotiniame akcininkų susirinkime
įprasta tvarka kvalifikuota balsų dauguma, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
Buhalterinės apskaitos prasme šiame įstatyme numatoma
susidariusį neigiamą įstatinio kapitalo pokytį apskaityti
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kaip bendrovės finansinių metų pajamas, o teigiamą –
kaip sąnaudas.
Įstatyme akcentuojama, kad dėl to nedaroma neigiama
įtaka akcininkų teisei balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime pagal akcijų suteikiamas teises ar kitoms vertybinių popierių savininkų teisėms ir pareigoms. Tačiau pastebėtina, kad susidarę finansiniai skirtumai tarp nominalios
akcijų vertės ir bendrovės kapitalo dydžio gali sąlygoti
bendrovėje susidariusių neigiamų skirtumų naikinimą
akcininkų sąskaita.
Juridinių asmenų akcininkams Rödl & Partner rekomenduoja padidinti įstatinį kapitalą, kad konvertuojant iš litų į eurus nesumažėtų nominali akcijų vertė ir
bendrovių akcininkai finansiškai nenukentėtų.

Atitinkamai 2014 m. spalio mėnesį buvo priimti Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimai, įsigaliosiantys
2015 m. sausio 1 d. Šiais pakeitimais sumažinami įstatinių
kapitalų dydžiai. Uždarųjų akcinių bendrovių įstatinis kapitalas turės būti ne mažesnis nei 2.500 eurų, o akcinių
bendrovių – ne mažesnis nei 40.000 eurų.
Kas yra „Perskaičiuota sąžiningai“?
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija yra paskelbusi iniciatyvą verslui „Perskaičiuota sąžiningai“. Tai geros verslo
praktikos memorandumas, skatinantis vartotojų interesų
apsaugą, sąžiningumo, atsakingumo, skaidrumo, bendruomeniškumo ir paslaugumo principų laikymąsi, perskaičiuojant prekių ir paslaugų kainas iš litų į eurus.
Prie geros praktikos memorandumo prisijungę subjektai
įsipareigoja laikytis iniciatyvos propaguojamų principų ir
gauna galimybę naudotis specialiu „Perskaičiuota sąžiningai“ logotipu. Neteisingas kainų perskaičiavimas ir iniciatyvos principų nesilaikymas logotipo turėtojui užtraukia
baudą ir atima teisę naudotis logotipu.
Ką rekomenduoja bankai?
Bankai rekomenduoja mokėjimo nurodymus, kurie turi
būti atlikti šiais metais (įskaitant mokėjimus litais), pateikti
ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. 10 val. Rekomenduotina naudotis internetine bankininkyste.
Pažymėtina, kad, jeigu mokėjimo nurodymas bus
pateiktas iki 2015 m. sausio 1 d., tačiau jis bus vykdytinas po šios datos, tokio mokėjimo duomenys turi
būti nurodomi eurais. Priešingu atveju, toks mokėjimo nurodymas bus atšauktas.
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Daugiau informacijos:

Michael Manke
Advokatas (Diuseldorfas, Vilnius)
Teisės skyriaus vadovas
Tel.:
+ 370 (5) 212 35 90
El. paštas:
michael.manke@roedl.pro

> Mokesčiai
Nora Vitkūnienė, Rödl & Partner Vilnius

Trumpai:
> Teikiant mokesčių deklaracijas už mokestinius
laikotarpius, kurie prasidės euro įvedimo dieną arba po jos, taip pat už tuos laikotarpius, kurie prasidėjo iki euro įvedimo dienos, bet pasibaigs po
šios dienos, sumos jose turi būti nurodytos eurais.
> Pelno mokesčio deklaracijoje, teikiamoje už 2014
metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį, jeigu mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais
metais, sumos turi būti nurodytos eurais. Jeigu
mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais
metais, sumos pateikiamos litais.
> Po euro įvedimo išrašomose tiek PVM, tiek paprastose sąskaitose faktūrose, kuriose įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas), vykęs iki
euro įvedimo dienos ar po jos, sumos jose turi būti nurodytos eurais.

Kokia valiuta bus mokami mokesčiai po euro įvedimo?
Po euro įvedimo dienos visi mokėjimai į Lietuvos Respublikos biudžetą, įskaitant mokesčius, per kredito, mokėjimo
ar elektroninių pinigų įstaigas turės būti atliekami eurais.
Kokia valiuta bus nurodomi duomenys po euro įvedimo teikiamose mokesčių deklaracijose?
Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas numato, kad
mokesčių deklaracijose piniginės vertės turi būti nurodomos ta valiuta, kuri valstybėje buvo teisėta mokėjimo
priemonė mokestinio laikotarpio, už kurį yra teikiama
deklaracija, pabaigoje.
Todėl teikiant mokesčių deklaracijas už mokestinius laikotarpius, kurie prasidės euro įvedimo dieną arba po jos, taip
pat už tuos laikotarpius, kurie prasidėjo iki euro įvedimo
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dienos, bet pasibaigs po šios dienos, sumos jose turi būti
nurodytos eurais.
Tuo tarpu teikiant tiek pirmines, tiek patikslintas mokesčių
deklaracijas už praėjusius mokestinius laikotarpius, kurie
prasidėjo ir pasibaigs iki euro įvedimo dienos (t. y. iki
2014 m. gruodžio 31 d.), sumos jose turi būti nurodytos
litais.
Atkreiptinas dėmesys, kad pelno mokesčio deklaracijoje, teikiamoje už 2014 metais prasidėjusį mokestinį
laikotarpį, sumos turi būti nurodytos eurais, jeigu
mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais
metais. Jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, sumos nurodomos litais.
Kokia valiuta bus nurodomi duomenys po euro įvedimo išrašomose sąskaitose faktūrose?
Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas numato, kad
nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentai surašomi
ir duomenys, jeigu jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu,
prasidedančiu euro įvedimo dieną, į apskaitos registrus
įrašomi eurais.

Leidimas: 2014

Galutinės mokėtinos (grąžintinos) mokesčių sumos litais
bus perskaičiuotos į eurus pagal nustatytą lito ir euro kursą, suapvalinant jas iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro
centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę, aptartą
aukščiau.
Pažymėtina, kad nuo euro įvedimo dienos mokestinių
prievolių likučiai už ataskaitinį laikotarpį iki euro įvedimo
(t. y. iki 2014 m. gruodžio 31 d.) bus derinami litais.
Kokia valiuta bus grąžinamos mokesčių permokos
pagal po euro įvedimo pateiktus prašymus?
Po euro įvedimo dienos mokesčių permokos bus grąžinamos eurais, įskaitant už 2014 metus ar ankstesnius mokestinius laikotarpius susidariusias permokų sumas.
Ar keičiami kiti teisės aktai, susiję su mokesčiais?
Priimti pagrindinių mokesčių įstatymų pakeitimai numato,
kad juose nurodytos atitinkamų dydžių vertės litais yra
perskaičiuotos į eurus. Paprastai, minėtos vertės yra suapvalintos mokesčių mokėtojų naudai arba iki patogios naudoti sumos dešimčių eurų tikslumu.
Daugiau informacijos:

Todėl po euro įvedimo išrašomose tiek PVM, tiek paprastose sąskaitose faktūrose, kuriose įforminamas prekių
tiekimas (paslaugų teikimas) iki euro įvedimo dienos ar po
jos, sumos jose turi būti nurodytos eurais.
Po euro įvedimo išrašomose kreditinėse ar debetinėse
sąskaitose faktūrose sumos taip pat turi būti nurodytos
eurais netgi ir tuo atveju, kai tikslinami iki euro įvedimo
dienos išrašyti dokumentai.
Pažymėtina, kad jeigu pardavėjas nuo euro įvedimo
dienos savo išrašytose sąskaitose faktūrose sumas
nurodys tik litais, šie dokumentai neturės juridinės
galios. Todėl pirkėjas tokias sąskaitas faktūras turėtų
grąžinti jas išrašiusiam asmeniui ir pareikalauti, kad jam
būtų išrašyti nauji dokumentai, kuriuose sumos būtų nurodytos eurais. Pardavėjas savo ruožtu turėtų anuliuoti
visus neteisingai išrašytų sąskaitų faktūrų egzempliorius.
Kaip bus konvertuojamos neįvykdytos mokestinės
prievolės ar susidariusios permokos įvedus eurą?
Nuo euro įvedimo dienos visų mokesčių, rinkliavų ir kitų
įmokų bei su jomis susijusių mokėtinų sumų (mokesčių
delspinigių ir baudų bei mokestinių paskolų palūkanų)
mokėjimo operacijos bus tvarkomos eurais.
Mokesčių administratorius konvertuos į eurus litais pateiktų mokesčių deklaracijų galutinį rezultatą (mokėtinas ar
grąžintinas sumas), taip pat išieškotinas mokesčių ir kitas
susijusias sumas, t. y. tas mokestines prievoles, kurios bus
vykdomos po euro įvedimo dienos.

Nora Vitkūnienė
Mokesčių konsultantė
Mokesčių skyriaus vadovė
Tel.: + 370 (5) 212 35 90
El. paštas: nora.vitkuniene@roedl.pro

> Finansinės ataskaitos ir apskaita
Šarūnas Radavičius, Rödl & Partner Vilnius

Trumpai:
> Bendrovės, kurių finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais metais, 2014 metų finansines ataskaitas turi rengti litais. Bendrovės, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, finansines ataskaitas turi rengti eurais.
> Įvedus eurą, bendrovės Apskaitos politika turi būti
peržiūrėta ir atnaujinta.
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Kokia valiuta turi būti sudaromos 2014 metų finansinės ataskaitos?

registruoto kiekvieno apskaitos vieneto vertė, kuri išreikšta
litais.

Bendrovių, kurių ataskaitiniai laikotarpiai baigiasi iki euro
įvedimo dienos (t. y. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai), finansinės ataskaitos sudaromos litais, neatsižvelgiant
į jų pateikimo datą, t. y. bendrovės, kurių finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais, 2014 metų
finansines ataskaitas turi rengti litais.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad bendrovės, kurių ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais ir baigiasi
po euro įvedimo dienos, tarkime, 2015 m. birželio 30 d.,
turėtų perskaičiuoti 2014 m. gruodžio 31 d. pabaigoje
pajamų ir sąnaudų sąskaitose sukauptas sumas, kadangi jų
ataskaitinių metų finansinės ataskaitos turės būti sudaromos eurais. Toks perskaičiavimas turėtų būti atliekamas
2015 m. sausio 1 d.

Tačiau bendrovės, kurių finansiniai metai nesutampa su
kalendoriniais metais, savo finansines ataskaitas, kurių
paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena yra euro įvedimo
(t. y. 2015 m. sausio 1 d.) arba vėlesnė diena, finansines
ataskaitas turi rengti eurais, nors to ataskaitinio laikotarpio
pradžioje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje
buvo registruojami litais. Tokios bendrovės taip pat turėtų
į eurus perskaičiuoti 2014 m. gruodžio 31 d. pabaigoje
pajamų ir sąnaudų sąskaitose litais sukauptas sumas.
Kur turėtų būti parodomi skirtumai dėl lyginamosios
informacijos perskaičiavimo iš litų į eurus?
Sudarydamos euro įvedimo dieną ar vėliau pasibaigsiančio
ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas eurais, lyginamąją praėjusio ataskaitinio laikotarpio litais išreikštą
informaciją bendrovės turi perskaičiuoti į eurus, taikydamos perskaičiavimo kursą ir apvalindamos iki euro cento
pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles (išskyrus
įstatinį kapitalą, kuriam taikomos kitokios perskaičiavimo
taisyklės).
Lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija
perskaičiuojama į eurus, perskaičiuojant finansinėse ataskaitose pateiktas straipsnių ir rodiklių sumas. Pavyzdžiui,
jei ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais metais,
sudarant 2015 metų finansines ataskaitas eurais, 2014
metų lyginamoji informacija taip pat turi būti pateikiama
eurais.
Dėl litais išreikštos informacijos perskaičiavimo į eurus
susidarę skirtumai turėtų būti parodomi koreguojant (didinant arba mažinant) praėjusio ataskaitinio laikotarpio
nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį.
Kokie pakeitimai turi būti padaryti bendrovės Apskaitos politikoje, įvedus eurą?
Įvedus eurą, bendrovės Apskaitos politika turi būti peržiūrėta ir atnaujinta, pavyzdžiui, peržiūrėta ir, jei reiktų, pakeista minimali ilgalaikio turto minimali įsigijimo (pasigaminimo) vertė ir kita.
Ar litais išreikšti apskaitos duomenys turi būti perskaičiuoti į eurus ir kada tai reikėtų padaryti?
Euro įvedimo dieną apskaitos registruose būtina perskaičiuoti kiekvienos sąskaitos likutį, išreikštą litais. Šią dieną
taip pat turėtų būti perskaičiuojama apskaitos registruose

Kaip turės būti tvarkoma grynųjų pinigų apskaita
pereinamuoju laikotarpiu?
Grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu (t. y.
nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 15 d.), neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta (eurais ar litais) vykdoma ūkinė
operacija, apskaitoje ji turės būti registruojama eurais.
Perskaičiuojant litus į eurus ir eurus į litus grynųjų eurų ir
litų bendros apyvartos laikotarpiu, taikomas perskaičiavimo kursas.
Kaip turi būti pripažįstamos sąnaudos, susijusios su
pasirengimu įvesti eurą ir jo įvedimu?
Su pasirengimu įvesti eurą ir jo įvedimu susijusios išlaidos
(pavyzdžiui, susijusios su mokėjimo sistemų pertvarkymu,
kainų nurodymu litais ir eurais ir panašiai) turi būti pripažįstamos veiklos sąnaudomis to laikotarpio, kada jos buvo
patirtos (nebent jos būtų susijusios su ekonominės nauda,
gautina būsimais laikotarpiais). Jei tokios išlaidos yra susijusios su ekonominės naudos gavimu būsimais laikotarpiais ir atitinka turto apibrėžimą ir požymius, jos turi būti
pripažįstamos turtu.
Rödl & Partner yra pasirengusi patikrinti Jūsų bendrovės apskaitoje atliktus su euro įvedimu susijusius
perskaičiavimus, susidariusių skirtumų pripažinimą,
peržiūrėti bendrovės Apskaitos politiką ir pateikti
rekomendacijas dėl jos pakeitimų.

Kokia valiuta bus nurodomi duomenys kasos aparato dokumentuose po euro įvedimo?
Grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu (t. y.
nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 15 d.) sumos
kasos aparato dokumentuose (kvituose) turės būti nurodomos litais ir/arba eurais. Atitinkamai kasos aparato kvite
bus nurodyti valiutų pavadinimai ar santrumpos. Jeigu
kvite nebus spausdinamas joks valiutos pavadinimas, santrumpa ar ženklas, bus laikoma, kad kvite yra nurodyti
eurai.
Nuo 2015 m. sausio 16 d. nesvarbu kokia valiuta, santrumpa ar kodas bus nurodyti kasos aparato kvite, bus
laikoma, kad kvito suma yra nurodyta eurais. Tačiau kvitus, kuriuose bus spausdinamas lito pavadinimas, santrumpa ar kodas, reikės pataisyti.
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Perprogramuoti kasos aparatus taip, kad kasos aparatų
kvituose nebūtų nurodomas valiutos pavadinimas „litas“
arba
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santrumpa,
bendrovės
privalės
iki
2015 m. birželio 30 d.

Daugiau informacijos:

Šarūnas Radavičius
Auditorius
Audito skyriaus vadovas
Tel.: + 370 (5) 212 35 90
El. paštas: sarunas.radavicius@roedl.pro

Successful together

„ Each and every person counts“ – to the Castellers and to us.

„Many factors make Lithuania an attractive market especially today. With thorough
knowledge of the local conditions, our specialists advise you in the planned market entry
or expansion of your presence.“

Human towers symbolise in a unique way the Rödl & Partner corporate
culture. They personify our philosophy of solidarity, balance, courage and
team spirit. They stand for the growth that is based on own resources, the
growth which has made Rödl & Partner the company we are today.

Rödl & Partner

„Only the perfect interplay of our teams – consisting of a base, individual Castell levels and
of course the ones who venture up to the top – make joint success possible.“
Castellers de Barcelona

Išleidimo data: 2014 m. lapkritis
Leidėjas:

Rödl & Partner Vilnius
Tilto str. 1, LT-01101 Vilnius
Phone: +370 (5) 212 35 90
Fax: +370 (5) 279 15 14
vilnius@roedl.pro
www.roedl.de / www.roedl.com/lt

Už turinį atsakingas asmuo:
Michael Manke – michael.manke@roedl.pro

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (strength, equilibrium, valour and common
sense) is the Catalan motto of all Castellers, describing their fundamental
values very accurately. It is to our liking and also reflects our mentality.
Therefore Rödl & Partner embarked on a collaborative journey with the
representatives of this long-standing tradition of human towers – Castellers
de Barcelona – in May 2011. The association from Barcelona stands,
among many other things, for this intangible cultural heritage.

This Newsletter offers non-binding information and is intended for general information purposes only. It is not intended as legal, tax or business administration advice and cannot be
relied upon as individual advice. When compiling this Newsletter and the information included herein, Rödl & Partner used every endeavour to observe due diligence as best as possible,
nevertheless Rödl & Partner cannot be held liable for the correctness, up-to-date content or
completeness of the presented information.
The information included herein does not relate to any specific case of an individual or a legal
entity, therefore, it is advised that professional advice on individual cases is always sought.
Rödl & Partner assumes no responsibility for decisions made by the reader based on this
Newsletter. Should you have further questions please contact Rödl & Partner contact persons.
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