
Prekybos sektorius 

„Atsargos“



Pagrindiniai faktai 

JA  sumokėtų mokesčių dalis visose NB 

pajamose

PVM atotrūkio dalis visoje JA apskaičiuoto PVM 

atotrūkio sumoje

Labai mažų MM dalis prekybos sektoriaus 

JA skaičiuje

32,5 %

92,2 %

33,5 % viso JA skaičiaus dalis 

55,6 %
JA ne PVM mokėtojų dalis prekybos 

sektoriaus JA skaičiuje



Prekybos sektoriuje labai mažų ir mažų MM skaičius sudaro 96 %,

tačiau jų pardavimai sudaro tik 19 %

0,4%

49%

4%

32%

4%

5%

92%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

JA MM sk.
48 176

Pardavimai,
2021 m.
49 mlrd.

Eurų

DMM VMM maži MM labai maži



Labai mažų ir mažų MM atsargų dalis nuo pardavimų 

ženkliai didesnė nei DMM ir VMM



„Buhalterinės“ atsargos ne visada lygios faktinėms 

FAD duomenys 
„Atsargos“ 

Atsargų dalis, nuo 
pardavimų

Atsargų apyvartumas

(medianos pagal veiklas)

4824 MM

615 688 202 €
11 761

mokėtojai
nepateikę

FAD duomenų



„Buhalteriniai“ ir faktiniai duomenys skiriasi kartais
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Pardavimai, 2021 m. "Buhalterinis" likutis Nustatytas faktinis likutis "Buhalterinio" likučio dalis nuo pardavimų Faktinio likučio dalis nuo pardavimų

Eurai



klausimynas

 Faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos kodas pagal ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK 2 red.)

 Prekių, skirtų perparduoti, likutis (Eur, atitinkamoms datoms)

 Pagrindinės prekių grupės, kurios klausimyno pildymo dieną sudaro didžiąją dalį prekių, skirtų perparduoti. 

 Ar apskaitytas prekių, skirtų perparduoti, likutis atitinka faktinį prekių likutį? *

 Kokios priežastys lemia prekių, skirtų perparduoti, augimą, proporcingai nedidėjant įmonės pardavimo 

pajamoms? 

 Vietos, kuriose laikomos / sandėliuojamos prekės, skirtos perparduoti, bei kiekvienoje vietoje laikomų prekių 

vertė klausimyno pildymo dienai.*

 Vidutinis prekių antkainis

* Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 2 d. ir 122 str. mokesčių administratoriaus pareigūnai, atliekantys jiems

pavestas funkcijas, turi teisę patekti į patalpas, kur sandėliuojami prekių likučiai, ir atlikti inventorizaciją.



Ačiū už dėmesį


