PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2020 m. liepos 24 d.
įsakymu Nr. V-367
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d.
įsakymo Nr. V-706 redakcija)

PENSIJŲ ANUITETŲ FONDO VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO SĄNAUDŲ
APSKAIČIAVIMO IR KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pensijų anuitetų fondo valdymo ir administravimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), kaip pensijų anuitetų mokėtojo, kuriam pavesta tvarkyti
Pensijų anuitetų fondo (toliau – PAF) apskaitą ir sudaryti ataskaitų rinkinį, tiesioginių ir netiesioginių
valdymo ir administravimo sąnaudų, patiriamų valdant ir administruojant Pensijų anuitetų fondą,
apskaičiavimo ir kompensavimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymu, 29-uoju
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu (toliau - VSAFAS) „Pensijų anuitetų
fondo apskaita ir ataskaitų rinkinys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m.
gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-423 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 29-ojo
standarto patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. PAF valdymo ir administravimo sąnaudos pripažįstamos Fondo valdybos pagrindinėmis
veiklos sąnaudomis pagal 11-ąjį VSAFAS „Sąnaudos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
11-ojo standarto patvirtinimo“, ir detalizuojamos išskiriant tiesiogines ir netiesiogines PAF valdymo ir
administravimo sąnaudas.
4. Iš PAF lėšų gautos tiesioginių ir netiesioginių valdymo ir administravimo sąnaudų
kompensavimo sumos Fondo valdybos veiklos apskaitoje pripažįstamos kitomis Valstybinio socialinio
draudimo fondo (toliau –VSDF) pagrindinės veiklos pajamomis.
5. Už teisingą ir laiku Pensijų anuitetų fondo valdymo ir administravimo sąnaudų, patirtų iš
VSDF lėšų, apskaitą ir atsiskaitymus atsako Fondo valdybos Veiklos buhalterinės apskaitos skyrius.
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6. Už teisingą ir laiku lėšų, skirtų Pensijų anuitetų fondo valdymo ir administravimo sąnaudoms,
patirtų iš VSDF lėšų, kompensuoti, pervedimą iš PAF atsiskaitomosios sąskaitos į Fondo valdybos veiklos
atsiskaitomąją sąskaitą atsako Fondo valdybos Fondo apskaitos ir finansų skyrius.

II SKYRIUS
TIESIOGINĖS VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO SĄNAUDOS
IR JŲ APSKAIČIAVIMAS
7. Tiesioginėms PAF valdymo ir administravimo sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, kurias
galima tiesiogiai priskirti PAF veiklai vykdyti:
7.1. Fondo valdybos Pensijų anuitetų skyriaus darbuotojų:
7.1.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (darbdavio) sąnaudos;
7.1.2. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos;
7.1.3. komandiruočių sąnaudos;
7.1.4. kitos (prenumeratos, leidinių, leidimų, kanceliarinių prekių ir kitos) sąnaudos;
7.2. PAF tarybos narių:
7.2.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (darbdavio) sąnaudos;
7.2.2. kelionės (transporto) sąnaudos.
8. Tiesioginių PAF valdymo ir administravimo sąnaudų apskaičiavimas:
8.1. Fondo valdybos Pensijų anuitetų skyriaus darbuotojams darbo užmokestis ir socialinio
draudimo įmokos (darbdavio) apskaičiuojamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka;
8.2. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos apskaičiuojamos pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus,
VSAFAS ir kitus teisės aktus;
8.3. komandiruočių išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Komandiruočių išlaidų apmokėjimo
biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“;
8.4. kitos sąnaudos apskaičiuojamos pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus, VSAFAS ir kitus
teisės aktus;
8.5. PAF tarybos narių darbo užmokestis ir kelionės (transporto) išlaidų kompensacija
apskaičiuojamos ir mokamos, vadovaujantis Pensijų anuitetų fondo tarybos narių darbo užmokesčio,
kelionės (transporto) išlaidų kompensavimo dydžių nustatymo ir jų kompensavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 705 „Dėl kvalifikacinių
reikalavimų kandidatams į Pensijų anuitetų fondo tarybos narius ir kandidatų į Pensijų anuitetų fondo
tarybos narius atrankos tvarkos aprašo ir Pensijų anuitetų fondo tarybos narių darbo užmokesčio, kelionės
(transporto) išlaidų kompensavimo dydžio nustatymo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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9.

Netiesioginėms PAF valdymo ir administravimo sąnaudoms priskiriamos netiesiogiai su

PAF veikla susijusios sąnaudos:
9.1. patalpų nuomos sąnaudos;
9.2. komunalinių paslaugų sąnaudos;
9.3. įrangos nusidėvėjimo sąnaudos;
9.4. programinės įrangos amortizacijos sąnaudos;
9.5. kitos (programinės įrangos pritaikymo, modernizavimo, priežiūros ir eksploatacijos ir kitos),
netiesiogiai su PAF valdymu ir administravimu susijusios sąnaudos.
10. Netiesioginių PAF valdymo ir administravimo sąnaudų apskaičiavimas:
10.1. patalpų nuomos sąnaudos apskaičiuojamos Fondo valdybos Pensijų anuitetų skyriaus
darbuotojų užimamų Fondo valdyboje administracinių patalpų plotą padauginus iš nustatyto 1 m² nuomos
mokesčio su PVM-u už vieną mėnesį;
10.2. komunalinių paslaugų sąnaudos apskaičiuojamos Fondo valdybos Pensijų anuitetų skyriaus
darbuotojų užimamų Fondo valdyboje administracinių patalpų plotui tenkančios išlaidos, apskaičiuotos
pagal ataskaitinio laikotarpio išlaidas patvirtinančius dokumentus;
10.3. įrangos nusidėvėjimo sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis 12-uoju VSAFAS
„Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto
patvirtinimo“;
10.4. programinės įrangos amortizacijos sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis 13-uoju
VSAFAS „Nematerialusis turtas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. 1K-238 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto
patvirtinimo“;
10.5. kitos sąnaudos apskaičiuojamos pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus, VSAFAS ir
kitus teisės aktus.

IV SKYRIUS
TIESIOGINIŲ IR NETIESIOGINIŲ VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO
SĄNAUDŲ KOMPENSAVIMAS
11. Fondo valdybos Veiklos buhalterinės apskaitos skyrius, pasibaigus mėnesiui, iki kito
mėnesio 20 d. parengia ir pateikia Dokumentų valdymo taikomojoje sistemoje Fondo valdybos Fondo
finansų ir apskaitos skyriui pažymą „Dėl Pensijų anuitetų fondo valdymo ir administravimo sąnaudų
kompensavimo“ (toliau – Pažyma).
12. Į Pažymą įtraukiamos per praėjusį ataskaitinį mėnesį iš VSDF lėšų apskaičiuotos patirtos
sąnaudos, nurodytos Aprašo 7 ir 9 punktuose.

4

13. Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius, gavęs Pažymą, per 5 darbo dienas iš PAF
atsiskaitomosios sąskaitos Pažymoje nurodytą sumą perveda į Fondo valdybos veiklos atsiskaitomąją
sąskaitą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Iš PAF lėšų kompensuojamos PAF valdymo ir administravimo sąnaudos, nurodytos Aprašo
II ir III skyriuose, patirtos iš VSDF lėšų nuo 2020 m. liepos 1 d.
_________________

