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Vilniaus kooperacijos kolegijoje 
kvalifikaciją kelia buhalteriai

Nors gal ir atrodo, kad vieną kartą išmokus 
buhalterijos – ūkinių operacijų apskaitos tai
syklių, jas taikydamas gali dirbti metų metus, 
tačiau keičiami teisės aktai, diegiamos naujos 
technologijos visgi verčia nuolat kelti kvalifi
kaciją. Siekiantiems tobulėti padeda Vilniaus 
kooperacijos kolegijos (VKK) organizuojami 
buhalterinės apskaitos specialistų mokymai, 
kurie yra finansuojami iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų.

Į naujoves apskaitos ir mokesčių srityse 
orientuoti mokymai buvo inicijuoti kolegijai 
ir jos partneriams įvertinus, kokių kvalifika
cijų labiausiai trūksta įmonių darbuotojams. 
Ypatingas dėmesys skirtas naujoviškiems 
mokymo metodams. Nors VKK jau turi pa
tirties organizuodama panašius mokymus, 
tačiau mokyklos ekspertai dar papildomai 
tobulino kvalifikaciją kitose Europos šalyse.

Ši dėstytojų patirtis padeda dalyviams ne 
tik įgyti naujų žinių, bet ir geriau jas pritai
kyti naudojant informacines technologijas. 
Išklausiusieji kursą bus plačiau susipaži
nę ir išnagrinėję darbo etiką, mokesčių ir 
apskaitos naujienas, patobulinę įgūdžius 
apskaitos kompiuterizavimo srityje. Be to, 
gerai išmanys nacionalinius ir tarptautinius 
apskaitos standartus. Kursų dalyviai mokosi 
kurti duomenų bazes, saugoti dokumentus 
elektroninėje erdvėje, įgyja kitų šiai spe cia
lybei būtinų kompetencijų. Visų dalyvių, 
sėkmingai baigusių kursą, žinias paliudys 
VKK nustatyta tvarka išduoti pažymėjimai.

Šį projektą VKK įgyvendina kartu su Lietuvos 
buhalterių ir auditorių asociacija bei koopera
tine bendrove Lietuvos kooperatyvų sąjunga.

Mokymams įgavus pagreitį, apie iššūkius ir lūkesčius, rengiantis ir 
skaitant paskaitas, pakalbinome vieną iš lektorių – Vilniaus koopera
cijos kolegijos direktoriaus pavaduotoją studijoms Ritą Vipartienę.

– Kaip vyksta darbas pas-
kaitų metu?

– Mano grupėje mokosi 20–
25 žmonės. Jau per pirmą pas-
kaitą pastebėjau, kad auditori-
ja yra įvairialypė. Taigi, vienas 
didžiausių iššūkių buvo tai, 

kad reikėjo rasti optimalų kur-
so medžiagos pateikimo būdą. 
Tiesa, labai maloniai nustebi-
no, kad visi mokymų dalyviai 
buvo susipažinę su apskaitos 
programomis. Dėstau darbą 
su „Excel“ programa, aiškinu, 
kaip ją kuo efektyviau išnau-
doti. Paskaitų metu paaiškėjo, 
kad du trečdaliai dalyvių turi 
programos naudojimo pa-
grindus, tačiau likusiesiems jų 
trūksta. Todėl dalyviai turėjo 
puikią progą ir pasidalyti pa-
tirtimi, ir patarti vieni kitiems, 
ir išmokti kažką nauja.

– Kaip vyko pasirengimas 
mokymams?

– Pasirengimo etapas buvo 
ilgas ir rimtas. Nors dėstyto-

jai turi sukaupę tikrai nemažai 
patirties, tačiau dar stažavosi 
užsienyje ir gilino savo ži-
nias, kaip efektyviau mokyti. 
Parengta medžiaga buvo ap-
tarinėjama diskusijų ir semi-
narų metu. Siekėme, kad ji 
būtų pateikta kuo aiškiau ir 
suprantamai. Taip pat buvo 
parengti mokomieji filmukai 
ir garso įrašai, kurie yra nau-
dingi tiek kartojant kursą, tiek 
mokantis savarankiškai. Dar-
bo buvo įdėta tikrai nemažai. 
Toliau tą patirtį naudosime ir 
darbe su studentais – būsi-
mais darbdaviais.

– Kokie buvo Jūsų lūkes-
čiai prieš pradedant moky-
mus ir dabar – jiems įsibė-
gėjus?

– Manau, kad svarbiausia 
buvo įgyvendinti savo sie-
kius nuo A iki Z ir pasidalyti 

sukaupta patirtimi. Mūsų 
tikslas sukurti produktą, kuris 
būtų naudingas įmonei. Tokio 
pobūdžio mokymai yra labai 
reikalingi, ypač šiandien, kai 
buhalteriui keliami vis dides-
ni reikalavimai. Džiaugiamės 
dar ir tuo, kad ne tik mokymų 
dalyviai tobulėja, bet ir mes, 
lektoriai, turime galimybę pa-
sisemti ir įgyti žinių dirbdami 
su praktikais. Labai tikimės, 
kad šie mokymai nebus vien-
kartiniai, kadangi susidomėji-
mas išties didelis, o ir pastan-
gų įdėta daug, taigi viliamės, 
kad jie vyks ir ateityje.

Remdamasi šia gerąja pa-
tirtimi, Vilniaus kooperacijos 
kolegija kviečia visus sociali-
nius partnerius, verslininkus 
ir darbuotojų organizacijas 
kooperuotis, kurti ir tobulinti 
tikslinio mokymo programas 
kartu.

Ramunė Budrionytė, projekto mokymų ekspertė, Vilniaus universiteto 
Ekonomikos fakulteto ir tarptautinio verslo mokyklos dėstytoja

„Rengiantis mokymams ir aš turėjau galimybę dalyvauti įvairiuose moky-
muose. Ypač naudingos buvo paskaitos apie pristatymų rengimą, lektoriaus 
elgesį auditorijoje, auditorijos valdymą ir darbą „Power Point“ bei „Excel“ 
programomis. Didžiausią įspūdį paliko vizitas į Londoną – lankydamasi ACCA 
(Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija), BPP (Didžiosios Britanijos 
universitetas, bendradarbiaujantis su ACCA), gavau daug naudingos profe-
sinės informacijos.“

Karolis Devyžis, projekto mokymų ekspertas, 
kapitalo pritraukimo ir finansų valdymo konsulta-
vimo paslaugų bendrovės „InCapital Consulting“ 
partneris

„Vienas didžiausių iššūkių buvo darbas su tose pačiose 
grupėse besimokančiais skirtingo žinių lygio klausyto-
jais – reikėjo sugebėti sudominti visus dalyvius. Dabar 
džiaugiuosi, kad mano pagrindinis lūkestis, jog dalyviai 
bus žingeidūs ir aktyvūs, viršytas su kaupu.“

(Užs. Nr. 216)

Viešumoje – sukčiavusios ir 
prasižengusios įmonės
Pernai 115 įmonių papildomai apskaičiuota 26,7 mln. Lt įvairių mokesčių.

V
alstybinės mokesčių 
inspekcijos viršinin-
kas Modestas Ka-
seliauskas interviu 
„AAM aktualijoms“ 
2014 m. pradžioje 
teigė, kad viena iš 
įdomesnių naujovių, 

padėsiančių verslui įvertinti savo 
partnerių patikimumą – planuo-
jamas informacijos apie juridi-
niams asmenims patikrinimų 
metu papildomai apskaičiuotus 
mokėtinus mokesčius, delspi-
nigius ir baudas (įsiteisėjusius 
sprendimus) skelbimas VMI 
interneto svetainėje. Praėjusią 
savaitę Valstybinė mokesčių 
inspekcija paskelbė informaciją 
apie mokesčių mokėtojus – ju-
ridinius asmenis, kuriems už 
mokestinius pažeidimus patikri-
nimų metu buvo apskaičiuotos 
papildomai mokėtinos sumos 
ir kurių atžvilgiu sprendimai 
yra įsiteisėję ir neskundžiami. 
Paskelbtame sąraše įrašytoms 
115  įmonių patikrinimų metu 
papildomai apskaičiuota per 26,7 
mln. Lt įvairių mokesčių.

Šiems juridiniams asmenims 
mokesčių administratoriaus 
sprendimais 2013 m. buvo patvir-
tintos papildomai mokėtinos su-
mos už patikrinimų metu nusta-
tytus mokestinius pažeidimus, už 
kuriuos, vadovaujantis Mokesčių 
administravimo įstatymo nuos-
tatomis, kaltė laikoma įrodyta, t. 
y. kai mokesčių mokėtojas įstaty-
mų nustatytais terminais ir tvar-
ka mokesčių administratoriaus 
veiksmų neapskundė ar, apskun-
dus mokesčių administratoriaus 
veiksmus, skundą nagrinėjanti 
institucija savo sprendimu jų 
neteisėtais nepripažino, ir tokio 
sprendimo mokesčių mokėtojas 
įstatymų nustatytais terminais 
ir tvarka neapskundė, arba, kai 
skundą nagrinėjančios institu-
cijos sprendimas, nepripažįstan-
tis mokesčių administratoriaus 
veiksmų neteisėtais, yra galutinis.

„Įmonių, nesąžiningai vyk-
džiusių savo mokestines prie-
voles, viešinimas – tai dar viena 
priemonė, skatinanti mokesčių 
mokėtojus tinkamai vykdyti 
mokestines prievoles ir, sau-

gant savo reputaciją, atsisakyti 
mokesčių vengimo, – sako VMI 
viršininko pavaduotojas Artūras 
Klerauskas. – Tokios informacijos 
viešinimas svarbus viešojo inte-
reso požiūriu, kadangi, tikimės, 
didins verslo atsakomybę visuo-
menei. Taip pat tai ir pagalbos 
verslininkams, vertinantiems 
savo būsimus verslo partnerius ir 
siekiantiems sumažinti galimas 
grėsmes, tarp jų susijusias su 
mokestinėmis prievolėmis, dėl 
galimų nesąžiningų jų veiksmų 
priemonė.“ Anot viršininko pa-
vaduotojo, skelbiami duomenys 
bus nuolat atnaujinami.

Pateiksime kelis konkrečius 
pavyzdžius. UAB „Sertas“ už 
0  proc. PVM tarifo taikymo ir 
PVM atskaitos pažeidimus pa-
pildomai apskaičiuota 1 mln. 
754 tūkst. Lt PVM, delspinigių ir 
baudų. UAB „Aldengas“ už PVM 
atskaitos pažeidimus ir nedekla-
ruotą pardavimo PVM paskirta 
papildomai sumokėti 1 mln. 463 
tūkst. Lt mokesčio.

UAB „Pilotų treniruočių cen-
tras“ papildomai apskaičiuota 

1  mln. 459 tūkst. Lt gyventojų 
pajamų mokesčio, delspinigių ir 
baudų, nes įmonė neskaičiavo 
pajamų mokesčio nuo gyvento-
jams išmokėtų sumų už atliktus 
darbus (darbus atlikusių asmenų 
turimi verslo liudijimai nesuteikė 
teisės teikti paslaugas bendro-
vei). 

UAB „Zonaldė“ automobilių 
pardavimo pajamas į apskaitą 
įtraukė mažesnėmis negu rinkos 
kainomis ir už tai turi sumokėti 
1 mln. 156 tūkst. Lt PVM, pelno 
mokesčio, socialinių įmokų.

11 įmonių už įvairius mokesčių 
įstatymų pažeidimus papildomai 
apskaičiuota nuo 0,5 mln. Lt iki 
1 mln. Lt mokesčių, delspinigių 
ir baudų kiekvienai. Papildomi 
mokesčiai šioms įmonėms ap-
skaičiuoti už PVM skaičiavimo ir 
atskaitos, sąnaudų pripažinimo, 
mokesčių už dividendus, kitus 
pajamų mokesčio, socialinių 
įmokų, sveikatos mokesčio skai-
čiavimo ir mokėjimo pažeidimus.

UAB „Investiciniai ir techni-
niai projektai, ekspertizės“ už 
sandorius su fiktyviomis įmonė-

mis skirta 445 tūkst. Lt PVM, šio 
mokesčio delspinigių ir baudų.

UAB „Fondlita“ už tai, kad į 
apskaitą įtraukė neturinčius juri-
dinės galios dokumentus, papil-
domai mokės 376 tūkst. Lt PVM 
ir pelno mokesčio, delspinigių 
ir baudų.

Kauno futbolo klubui „Nau-
tara“ už tai, kad gauta parama 
panaudota ne pagal paskirtį, pa-
pildomai apskaičiuota 274 tūkst. 
Lt gyventojų pajamų ir sveikatos 
draudimo mokesčių.

Valstybinė mokesčių inspek-
cija jau anksčiau pradėjo skelbti 
mokesčių mokėtojus, nevykdan-
čius mokesčių administratoriaus 
nurodymų, laiku nedeklaruojan-
čius PVM, nepateikusius A ir B 
klasių pajamų deklaracijų, sąra-
šus asmenų, kuriems nurodė atsi-
skaityti tik negrynaisiais pinigais.

Tikėtina, kad didesnis viešu-
mas padės ne tik mažinti mo-
kesčių mokėtojų įsiskolinimą 
biudžetui, bet ir padės sąžinin-
giems mokesčių mokėtojams 
geriau įvertinti savo būsimus 
verslo partnerius ir jais rinktis tik 
minėtuose sąrašuose nesančius 
asmenis. Galbūt ateityje sąžinin-
gi mokesčių mokėtojai rečiau 
paklius į nesąžiningų pinkles ir 
nebus pripažinti be kaltės kal-
tais, kaip dar dažnai pasitaiko, 
nusprendus dokumentus pripa-
žinti neturinčiais juridinės galios 
arba konstatavus, kad mokesčių 
mokėtojas elgėsi nesąžiningai.

Romas DIKČIUS

Šie mokymai finansuojami įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ 
VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektą „Viešojo sektoriaus ir verslo įmonių 

buhalterinės apskaitos specialistų tęstinio mokymo paslaugų sistemos sukūrimas ir plėtra Vilniaus kooperacijos kolegijoje“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-006).
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