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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas
B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai, nurodant veiksmo rūšies
pavadinimą ir jei taikoma intervencijų kategorijos kodą)
Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai
apmokamoms išlaidoms padengti?
Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę:

1. Veiksmo rūšies aprašymas,
įskaitant įgyvendinimo
tvarkaraštį

Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“1, reformos
„Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas“ krypties
„Finansiškai raštingi, atsiskaitantys negrynaisiais būsimi
mokesčių mokėtojai“ investicijos veiklas, susijusias su
praktinių mokinių atsiskaitymo negrynaisiais pinigais
įgūdžių tobulinimu, bus taikomi fiksuotieji vieneto
įkainiai. Šie fiksuotieji vieneto įkainiai bus naudojami
kompensuojant bendrojo ugdymo įstaigų, savivaldybių,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patirtas išlaidas
atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros
sukūrimui valgyklose.
Numatoma investicijos veiklų įgyvendinimo pradžia –
2022 m., pabaiga – 2023 m.

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)

Kompleksiškai
sustiprinti
mokinių
finansinį
sąmoningumą, sistemiškai stiprinant moksleivių žinias
apie mokesčių sistemos veikimą ir skatinant
atsiskaitymus negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo
įstaigose.

3. Rodiklis, kurį pasiekus
išlaidos yra atlyginamos

Atsiskaitymui negrynaisiais pinigais pritaikytos įrangos
įsigijimas ir diegimas bendrojo ugdymo įstaigų ir jų
skyrių valgyklose

4. Rodiklio, kurį pasiekus
išlaidos yra atlyginamos,
matavimo vienetas

Atsiskaitymui negrynaisiais pinigais pritaikytos įrangos
bendrojo ugdymo įstaigų ir jų skyrių valgyklose vienetų
skaičius

5. Fiksuotasis vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma

Fiksuotasis vieneto įkainis

6. Supaprastinto išlaidų
apmokėjimo suma už matavimo
vienetą arba procentinis dydis
(fiksuotųjų normų atveju)
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Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas

FĮ1(be PVM) – 385,25 Eur. Mygtukinio kasos aparato
fiksuotasis įkainis be PVM.
FĮ1(su PVM) – 466,15 Eur. Mygtukinio kasos aparato
fiksuotasis įkainis su PVM.

„Naujos kartos Lietuva“ planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl
Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo
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FĮ2(be PVM) – 1339,75 Eur. Išmaniojo kasos aparato
fiksuotasis įkainis be PVM.
FĮ2(su PVM) – 1621,10 Eur. Išmaniojo kasos aparato
fiksuotasis įkainis su PVM.
FĮ3(be PVM) – 328,00 Eur. Bankinių kortelių POS2
terminalo fiksuotasis įkainis be PVM.
FĮ3(su PVM) – 396,88 Eur. Bankinių kortelių POS
terminalo fiksuotasis įkainis su PVM.
FĮ4(be PVM) – 75,00 Eur. EMP3 skaitytuvo fiksuotasis
įkainis be PVM.
FĮ4(su PVM) – 90,75 Eur. EMP skaitytuvo fiksuotasis
įkainis su PVM.

7. Išlaidų kategorijos, kurioms
taikomas vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma

Fiksuotąjį vieneto įkainį FĮ1 sudaro šios išlaidų
kategorijos:
P1 – mygtukinio kasos aparato įsigijimo išlaidos;
P2 – kasos aparato diegimo išlaidos.
Fiksuotąjį vieneto įkainį FĮ2 sudaro šios išlaidų
kategorijos:
P2 – kasos aparato diegimo išlaidos;
P3 – išmaniojo kasos aparato įsigijimo išlaidos.
Fiksuotąjį vieneto įkainį FĮ3 sudaro šios išlaidų
kategorijos:
P4 – bankinių kortelių POS terminalo įsigijimo išlaidos;
P5 – bankinių kortelių POS terminalo diegimo išlaidos.
Fiksuotąjį vieneto įkainį FĮ4 sudaro šios išlaidų
kategorijos:
P6 – EMP skaitytuvo įsigijimo išlaidos;
P7 – EMP skaitytuvo diegimo išlaidos.
Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES
projektų įgyvendinimą, PVM yra tinkamas finansuoti
ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM
susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Įgyvendinant veiklas,
projekto vykdytojais bus ūkio subjektai, kurie PVM
susigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius be
PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys
fiksuotuosius vieneto įkainius su PVM. Faktinis PVM
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POS (angl. „The point of sales solution“) tai – atsiskaitymų sprendimai, kuomet pažangiais bankiniais kortelių
skaitytuvais užtikrinamas lengvas ir greitas atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis. Bankinių kortelių POS
terminalai yra integruoti į kasos sistemą, atsiskaitymo suma į terminalą siunčiama automatiškai, todėl sumažėja
klaidų tikimybė, sumažinama inkasuojamų pinigų apimtis, visos operacijos, pvz., kortelės autorizacija ar
piniginių lėšų pervedimas, yra atliekamos automatiškai.
Elektroninis mokinio pažymėjimas.
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tinkamumas finansuoti (iš nacionalinių lėšų) bus
nurodytas
nacionaliniuose
teisės
aktuose,
reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą.
N. Planuojama, kad tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos
taip pat apims:
netiesiogines
išlaidas,
skirtas
projektų
administravimui;
- EMP spausdintuvo aparato (įskaitant jo
programinę įrangą) įsigijimo išlaidas;
EMP personalizavimo programinės įrangos ir jos
8. Ar šios išlaidų kategorijos
diegimo (instaliavimo) išlaidas;
apima visas veiksmo tinkamas
- savivaldybės darbuotojų mokymų, kurių metu jie
finansuoti išlaidas? (T/N)
bus apmokomi naudotis savivaldybėse diegiama
EMP personalizavimo įranga ir EMP
spausdinimo aparatais, išlaidas;
- savitarnos terminalų įsigijimo ir įrengimo
išlaidas;
- EMP blankų įsigijimo išlaidas;
- EMP funkcionalumų diegimo išlaidas.
Fiksuotasis vieneto įkainis atnaujinamas kiekvienais
metais, vieną kartą per metus iki N-ųjų metų II ketv. pab.,
pagal žemiau išvardintas sąlygas:
• pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą
(viešą) informaciją apie vartotojų kainų indeksą
(VKI), lyginant su ankstesniais metais (pagal
COICOP klasifikatorių – 00 kategorija
„Vartojimo prekės ir paslaugos“)4.
9. Koregavimo (-ų) metodas
• įvertinant pasikeitusį PVM įstatyme5 nustatytą
PVM tarifą.
Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti
fiksuotieji vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių
paskelbimo dienos ir galės būti taikomi projektams, kurių
sutartys pasirašytos po atnaujintų fiksuotųjų vieneto
įkainių įsigaliojimo dienos, jei projektų finansavimo
sąlygose nenumatyta kitaip.
- Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius
10. Vienetų pasiekimo tikrinimas
vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių
– Aprašykite, kokiu (-iais)
rezultatui pagrįsti bus kaupiami rezultato
dokumentu (-ais) / sistema bus
pasiekimą
pagrindžiantys
dokumentai
remiamasi tikrinant, ar pateikti
vienetai pasiekti
(dokumentų kopijos):prekių ar paslaugų
perdavimo-priėmimo dokumentai su sąrašu
– Aprašykite, kas bus tikrinama
valdymo patikrinimų metu ir kas
bendrojo ugdymo įstaigų ir jų skyrių , kuriose bus
juos atliks
įdiegti ar pakeisti kasos aparatai, POS terminalai,
-

4

5

Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ Parinktys: Ūkis ir finansai (makroekonomika)/
Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/ Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės
kainos, Vartotojų kainų indeksai/ Vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)
Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.163423
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– Aprašykite, kokia bus
atitinkamų duomenų /
dokumentų rinkimo ir saugojimo
tvarka

11. Galimos žalingos paskatos,
švelninimo priemonės ir
apskaičiuotasis rizikos lygis
(didelė / vidutinė / maža)

12. Visa suma (nacionalinė ir
ES), kurią, tikimasi, Komisija
šiuo pagrindu atlygins
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EMP skaitytuvai, nurodant vnt. skaičių ir įrangos
tipą.
Papildomai FĮ1 ir FĮ2 rezultatui pagrįsti bus kaupiami
dokumentai (dokumentų kopijos):
- kasos aparatų techninis pasas ar kitas lygiavertis
dokumentas, kuriame būtų nurodyta, kad kasos
aparatas turi mokėjimo kortelių skaitytuvų (POS
terminalų) ir EMP skaitytuvų integravimo
funkciją su galimybe atsiskaityti turint fizinę
banko/EMP kortelę ir/arba virtualią kortelę
išmaniajame įrenginyje;
- kasos aparato registraciją VMI patvirtinantis
dokumentas.
Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais
administruojančiai institucijai teiks fiksuotojo vieneto
įkainio rezultatą pagrindžiantį dokumentą, kuris
kaupiamas ir saugomas informacinėje sistemoje.
Administruojanti institucija tikrins, ar pasiektas
fiksuotojo vieneto įkainio rezultatas.
Projektų patikrų, duomenų ir dokumentų saugojimo
tvarka vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės aktuose6,
reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą,
nustatytų reikalavimų.
1. Kyla rizika, kad pasikeitus ekonominėms sąlygoms,
sparčiai didėjant infliacijai, nustatyti fiksuotųjų vieneto
įkainių dydžiai gali būti nepakankami.
Rizikos lygis
Maža
Galimi sprendimo būdai
Fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiai kiekvienais metais turi
būti perskaičiuojami, atsižvelgiant į B dalies 9 p.
numatytas perskaičiavimo sąlygas.
Netaikoma.

Metodikos rengimo metu (2022 m. sausio 14 d.) galioja Laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. liepos
7 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų
ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų
projektų
įgyvendinimo
laikinosios
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“.
Šaltinis:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6b8cc300deeb11eb9f09e7df20500045/asr

