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Daugiau kaip trečdalis viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas teikiančių subjektų registruoti Vilniaus regione

Viešasis maitinimas
• 7,2 tūkst. MM
• JA- 80 proc., FA-20 proc.
• 2,6 tūkst. PVM mokėtojų 

(36 proc. nuo bendro 
MM sk.)

Apgyvendinimas
• 3,9 tūkst. MM
• JA- 34 proc., FA-66 proc.
• 812 PVM mokėtojų (21 

proc. nuo bendro MM 
sk.)

Nuo 50 - 60 proc.

Nuo 61 - 80 proc.

Nuo 81 - 100 proc.

Kontrolės rezultatyvumas 

apskrityse:

Drausmingiausi mokesčių mokėtojai Tauragės ir Utenos apskrityse, 

o didžiausias pažeidimų mastas nustatomas vidurio Lietuvoje

bei pajūryje

949 MM 

24 proc.

1362 MM

19 proc

1443 MM 

37 proc.

2844 MM

39 proc.

168 MM 

4 proc.

379 MM

5 proc.

416 MM 

11 proc.

665 MM

9 proc.

962 MM 

24 proc.

2004 MM

28 proc.



2020 m. susiklosčiusi pandeminė situacija (karantinas) ženkliau paveikė apgyvendinimo sektorių,

t.y. šio sektoriaus pardavimai sumažėjo beveik 40 proc., arba apie 120 mln. eurų. 

969,3; 76%

305,7; 24%

1275,0

mln. eurų

2019 m. pardavimai

784,7; 81%

186,0; 19%

Maitinimas Apgyvendinimas

2020 m. pardavimai

970,7

mln. eurų

2021 m. 1-8 mėn. pardavimai*

- 24 %

- 19 %

- 39 %

561,2; 77%

165,1; 23%

726,3

mln. eurų

+ 7%

+ 3 %

+ 22 %

* Pilkose rodyklėse lyginama su 2020 m. 1-8 mėn. 



LVRA narių pardavimai: didžiąją dalį sudaro tų mokesčių mokėtojų pardavimai, kurių pagrindinė veikla nėra 

apgyvendinimas arba maitinimas 

94,4; 13%

120,4; 17%

491,2; 70%

706

mln. eurų

2019 m. pardavimai

56,8; 9%

64,1; 11%

481,5; 80%

Maitinimas Apgyvendinimas Kiti

2020 m. pardavimai

602

mln. eurų

2021 m. 1-8 mėn. pardavimai*

- 15 %

39,2; 10%

47,0; 11%

328,7; 79%

- 8 %

415

mln. eurų

+ 8%

+11 %

* Pilkose rodyklėse lyginama su 2020 m. 1-8 mėn. 

- 2 %

- 46 %

- 39 %

+ 7 %



2021 m. 1-8 mėn. pokyčiai lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu

Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklaApgyvendinimo veikla

Deklaruota PVM 

prievolė

-16 proc./-45 proc.

-1,1 mln.€/-1 mln. €
- 46 proc./-63 proc.

- 22 mln.€/-2 mln. €

Deklaruotas 

GPM

- 4 proc./-13 proc.

- 280 tūkst.€/-380 tūkst.€

+ 11 proc./-5 proc.

+ 2,5 mln.€/-115 tūkst.€

Sumokėta 

mokesčių

+ 7 proc./-13 proc.

+ 636 tūkst. €/-462 tūkst. €
- 4 proc./-34 proc. 

- 2 mln. €/-1,1 mln.€

Deklaruota PVM 

prievolė

Deklaruotas 

GPM

Sumokėta

mokesčių

Pardavimai
+ 14 proc./+7 proc.

+18 mln.€/+3 mln. €

+ 3,4 proc./-8 proc.

+ 18,7 mln.€/ -3,5 mln.€
Pardavimai

/LVRA narių /LVRA narių



Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos sektorius atsigauna ženkliai sparčiau nei apgyvendinimo veikla
(vasaros pardavimai ženkliai viršija ne tik 2020 m., bet ir 2019 m. lygį)

Apgyvendinimo veiklos pardavimai, mln. eurų
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Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos pardavimai, mln. eurų



Viešojo maitinimo sektoriaus 2021 m. vasaros pardavimai 25 proc. (67 mln. eurų) didesni nei 2020 m. 
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Birželis Liepa Rugpjūtis

2019 2020 2021

Pardavimų/pirkimų santykis pamėnesiui

Kurortuose:

+ 6,5 mln. pardavimų

2021 m. birželio-rugpjūčio mėn., eurais 

Pokytis 2021 m. 6-8 mėn./2020 m. 6-8 mėn., eurais

Pardavimai Pirkimai
Deklaruota PVM 

prievolė

Pardavimai Pirkimai 
P/P 

santykis

Deklaruota 

PVM prievolė
+/- % +/- % +/- %

Neringa 9 618 619 4 793 305 2,01 417 982 +2 058 339 27,2% +884 495 22,6% -249 786 -37%

Palanga 16 229 353 7 507 467 2,16 765 278 +3 263 409 25,2% +1 238 557 19,8% -348 275 -31%

Druskininkai 2 984 022 1 176 976 2,54 165 735 +758 864 34,1% +273 995 30,3% -117 839 -42%

Birštonas 2 010 646 854 681 2,35 111 466 +393 801 24,4% +112 890 15,2% -50 105 -31%



Apgyvendinimo sektoriaus pardavimai 2021 m. vasarą didėjo 36 proc. (24,7 mln. eurų), tačiau 2019 m. lygio nepasiekė 



2020 m. pandeminė situacija lėmė mažėjantį VDU tiek apgyvendinimo, tiek maitinimo sektoriuose,

tačiau 2021 m. stebima augimo tendencija

> 20 proc. 

viešojo maitinimo sektoriuje dirbančių 
darbuotojų gauna mažiau nei MMA 

555
607

642

730 728

820

960
906

979

1250

1339

1418

2019 m. 2020 m. 2021 m.

MMA

VDU maitinimo sektoriaus

VDU apgyvendinimo sektoriaus

VDU šalies

dalis verslo vis dar pasirenka dirbti šešėlyje ir nesilaiko darbo 
drausmės ir apskaitos. 

Dalis verslo vis dar pasirenka dirbti 

šešėlyje ir nesilaiko darbo 

drausmės ir apskaitos:

37

52

Nelegalaus 
darbo atvejai*

Nelegalūs 
darbuotojai*

* 2020 ir 2021 m. 1-9 mėn. 

Vidutinis darbo užmokestis, eurais (VDU)



Veiklos rodiklių vertinimas ir galimų rizikų identifikavimas

 Aktyvi veiklos rodiklių stebėsena ir analizė: pardavimų / pirkimų 

santykio, pardavimų / įsigijimų proporcingumo, išeigų normų, 

antkainių, trečiųjų šaltinių informacijos vertinimas;

 Privačių poreikių vertinimas;

 Kasos aparatų darbo programų ir elektroninių kontrolinių juostų 

tikrinimas, identifikuojant galimus klastojimus;

 Kontrolė teritoriniu principu;

 Informacijos keitimasis ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 

siekiant identifikuoti ir užkardyti galimas rizikas (JOC).



Nelegalus darbas, neapskaitytas

darbo užmokestis

Tikrinimų metu pastebėta, kad

6 iš 10 MM neapskaito dalies pajamų

Mokesčių mokėtojų kontrolės metu fiksuojamų pažeidimų pobūdis nesikeičia, didžioji 

dauguma jų susiję su pajamų neapskaitymu

Neapskaitomos, nedeklaruojamos 

pajamos

Kasos aparatų naudojimo/

eksploatavimo pažeidimai

Buhalterinę apskaitą 

reglamentuojančių teisės aktų 

pažeidimai ar neteisingos 

finansinės atskaitomybės 

pateikimas

Kiti pažeidimai



Mažiausias pažeidimų mastas restoranuose, didžiausias  - greito maisto užkandinėse

Su pajamų neapskaitymu susiję pažeidimai sudaro apie 70 proc. tarp visų nustatytų 
pažeidimų. 

38; 9%

108; 26%

41; 10%

183; 43%

50; 12%

Tikrinti viešojo maitinimo objektai (420), 
pagal vykdomos veiklos pobūdį

Azijos šalių virtuvė Užkandinės
Picerijos Kavinės
Restoranai

64 %

32%

38%

4%

5%

11%

10%

Kvito neišdavimas

Pinigų likučio EKA
neatitikimas

Nelegalus darbas

Buhalterinės apskaitos
taisyklių pažeidimai

KA
naudojimo/eksploatavimo
tvarkos pažeidimas

Kiti pažeidimai

592
pažeidimai

75 %

51 %

61 %44 %

% MM, pas kuriuos fiksuotas 
pajamų neapskaitymas



Kontrolės  metu nustatomi pažeidimai: 

 pajamų neapskaitymas EKA bei parduodamų patiekalų kainų sumažinimas;

 kasos aparato kvitų už parduotas prekes neišdavimo bei pinigų laikymo kasos operacijų 

atlikimo vietoje apskaitos pažeidimai;

 buhalterinio ir faktiškai apskaičiuoto antkainio ženklūs neatitikimai;

 įsigytų prekių neapskaitymas apskaitoje;

 galimai neįvykusių sandorių įtraukimas į apskaitą sumažinant mokėtinus mokesčius;

 pajamų ir PVM nedeklaravimas PVM deklaracijose;

 nelegalus darbas/darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimai;

 kasos aparatų naudojimo/eksploatavimo tvarkos pažeidimai;

 buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

2020-2021* m.: >1 mln. € papildomų mokestinių prievolių,  2,7 mln. € neapskaitytų/nedeklaruotų pajamų,

Kontrolės metu nustatyta, kad Bendrovė neapskaitė virš 154 tūkst. pajamų. Apskaičiuotas faktinis antkainis ženkliai didesnis,

nei buhalterinis. Bendrovė pardavė patiekalus „nenaudodama“ produktų, reikalingų gamybai, t.y. neapskaitė jų įsigijimų, 

naudojosi akcininkų vardu registruotomis prekybos centrų nuolaidų kortelėmis. Ne vienu atveju mažino parduodamų 

prekių/patiekalų kainas, EKA fiksuojant pajamas nuo 0,03 € iki 1,00 €, kai tuo tarpu valgiaraštyje tokių kainų nebuvo. Taikant  

MAĮ 70 str., apskaičiuota 32 tūkst. € mokesčių.



Mokesčiai sugrįžta kiekvienam!


