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VYRIAUSIO JO BUHALTERIO
PAREIGYBES APRASYMAS NR.PI.73

I. BENDROJI DALIS
1.1. Vyriausiojo buhalterio vadovatjama buhalterija yra savarankiSkas istaigos struktlrinis
padalinys.
| .2. Y yiatsiasis buhalteris privalo :
I.2.I. tureti auk5taji buhalterini (ekonominl) i5silavinim4 ir ne maZesni nei 3 metrtr
finansininko, ekonomisto, buhalterio darbo staZa;
7.2.2. sugebeti organizuoti buhaltenjos darbuotojq darbq jam vadovauti bei kontroliuoti;
1.2.3. moketi dirbti kompiuteriu;
I.2.4. neplatinti informacijos, laikomos istaigos komercine ar tarnybine paslaptimi, ir reikalauti, kad to nedarytrtr pavaldtis darbuotojai;
1.2.5. nenaudoti ir neplatinti nelegalios programines irangos ar teisetai isigytos programines
irangos nenaudoti neteisetai;
7.2.6. nuolat atnaujinti buhalterines apskaitos Linias, kelti profesing kvalifikacij6
I.2.7.La|kytis darbo saugos, prie5gaisrinds saugos, elektros saugos reikalavimq ir kontroliuoti, kad jq laikytqsi pavaldDs darbuotojai;
1.2.8. tausoti istaigos nuosavybp;
1.2.9. Linoti (i5manyti) buhalterinE apskaitq reglamentuojandius teises aktus, civilinq teisg,
finansg mokesdiq ir ukio istatymus, darbo istatymus, darbuotojq saugos ir sveikatos, saugumo
technikos, gamybines sanitarijos ir prieSgaisrines saugos taisykles ir normas, istaigos struktur4 jos
pletros strategijq ir perspektyv4 nuostatus ir instrukcijas, kaip istaigoje organizuoti apskaitq jos
tvarkymo taisykles;
1'.2.70. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teises aktais, [staigos istatais, darbo
sutartimi, Siuo apra5yrnu, vidaus tvarkos taisykiemis, kolektyvine sutartimi, vadovo isakymais, jei
jie neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises aktams, taip patprofesinE veikl4reglamentuojan8iu
etikos kodeksu.
1'3. Vyriausiqji buhalteri I pareigas priima (laimejus vie54ji konkurs{ ir i5 jq atleidLia
istaigos vadovas.
1.4. Vyriausiasis buhalteris pavaldus istaigos vadovui.
1.5' Kai vyriausiojo buhalterio nera darbo vietoje (del ligos, atostogq komandiruotes ar pan.), jo
pareigas laikinai eina vyriausiojo buhalterio pavaduotojas, o jam nesant kitas vadovo
isakymu purtlrt^
buhalterij os darbuotoj as.
1.6. Asmeni skiriant i vyriausiojo buhalterio pareigas ar atleidiianti5 jrtr sudaromas buhalterines apskaitos duomenq (buhalterijos) ir dokumentq perdavimo priemimo uktu.. Sudarant Si akt*
dalyvauja kitas istaigos buhalteris arba auditorius.
1.7. Pagrindine vyriausiojo buhalterio pareiga - uZtikrinti buhalterines apskaitos tvarkymq
vadovaujantis istaigos vadovo patvirtinta apskaitos politika, nepaLeidhiant bendryjq apskaitos
principrtr garantuoti buhalteriniq ira5q teisingum4 ir finansiniq ataskaitq parengim4tiksliai ir laiku.
Nustadius apskaitos dokumentrS susijusiq su darbo, materialiniq ir finansiniq i5tekliq klastojimu ar

kilus itarimui, kad jie klastojami, nedelsiant praneSti istaigos vadovui. Zinoti kitus LR istatymus,
Vyriausybes nutaqrmus, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriios [sakymus bei kitus
teises aktus, sveikato s prieZitros administravim4 ir finansavimq.
2. PAREIGOS

2.1. Vykdant pareigas vadovautis patvirtinta [staigos vadovo isakymu [staigos apskaitos politika, kontroliuoti, kad jos laikytqsi kiti buhalterines apskaitos skyriaus darbuotojai.
2.2.Ui:tikrinti, kad visos nustatytos finansines bei valdymo (vidines) apskaitos ir mokestines atskaitomybes ataskaitq formos butq parengtos tiksliai ir laiku.
2.3. Ultlkxrnti visq buhalteriniq ira5q teisingum4 pagal pristatytus i buhalterinis apskaitos
skyri4 dokumentus ir apskaitos informacijos patikimumq.
2.4. Teikti reikalingq informacijq atsakingiems asmenims, kad racionaliai biitq naudojami
istaigos darbo, materialiniai ir finansiniai iStekliai.
2.5. Oryanizuoti ir uZtikrinti nepriekai5ting4 ir racionalq buhalterijos darbuotojq darb4 (nujq
darbo funkcijas, igaliojimq bei atsakomybes ribas), kontroliuoti, kaip pavaldts darbuotojai
statyti
laikosi darbo saugos, prie5gaisrinds saugos, elektros saugos reikalavimq.
2.6. U Ztlkinti, kad brltq vykdomi Sie reikalavimai :
2.6.I. apskaitomos visos pinigines le5os, trumpalaikis bei ilgalaikis materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, [staigos nuosavybe ir finansavimas, istaigos skolos bei skolos istaigai, laiku
ir tinkamai registruojamos visos tikines operacijos ir tikiniai yvykiaipagal pristatytus i buhalterinis
ap s kaito s s ky ri4 do kument us I
2.6.2. teisingai tvarkoma istaigos uZdirbtq pajamq ir patirtq s4naudrS jos padarytrtr iSlaidq ir
gautq bei gautq iplaukq vidine apskaita;
2.6.3. teisingai apskaidiuoti ir laiku pervesti mokesdius ir imokas i valstybes biudZetq socialinio draudimo fond4 ir kt. Atsiskaityti su kitais laeditoriais, remiantis sutartyse nustatytas
terminais. TrDkstant atsiskaitomose s4skaitose pinigrg atsiskaitymus vykdyti pagal LR mokijimt4
eiliikumo istatymo nuostatas, nepaieidiiant mokdjimq ir sutartinis drausm4s;
2.6.4. esant reikalui, ekonomi5kai pagindLiama istaigos daromq i5laidq bltinybe bei
atliekami kiti istaigo s vadovo reikalauj ami apskaidiavimai;
2.6.5. racionaliai ir tiksliai tvarkoma istaigos turto ir turto naudojamo pagal panaudos,
nuomos ir pasaugos sutartis apskaita;
2.6.6. kartu su vadovu uZtikrinti teisingq inventorizacijos rezultatq bei nei5ie5kotq tnikumq
ir pertekliaus itraukim4 i apskait4;
2.6.7 . tinkamai saugomi apskaitos dokumentai ir registrai (iki jq perdavimo i archyvfl;
2.6.8. kartu su vadovu uZtikrinti nustatyt4 numeruotq ir saugiqjq dokumentq blankq
isigijimo bei naudojimo tvark4.
2.7 . Y ynausiasi s buhalteri s privalo kontroliuoti :
2.7.1. ar laikomasi nustatytq piniginiq le5r5 prekiniq ir materialiniq vertybiq priemimo bei
i5davimo iforminimo dokumentais reikalavimq;
2.7.2. ar laikomasi istaigos materialiojo turto, piniginiq le5r6 atsargg gautinq sumq ir isiparei goj imq ap skaito s ir inventori zav imo tvarko s ;
2.7.3. ar laiku ir visiSkai padengiami [siskolinimai kreditoriams, ar i5ie5komi isiskolinimai
i5 istaigos skolininkq ir informuoti istaigos vadovEapie pradelstus isiskolinimus;
2.7.4. ar trlkumai, isiskolinimai, kiti nuostoliai nura5yti vadovaujantis vadovo isakymu
paskirtos komisij os sprendimais;
2.7.5. ar vykdomos ir jam iinomos frkinds operacijos yra teisetos, ar tiksliai ir laiku fiksuoj amos apskaitos registruose;
2.7 .6. ar teisingai ir laiku i5ra5omi apskaitos dokumentai, ar juose nurodomi duomenys
tiksh-rs;

2.7.7. ar patvirtintas asment turindiq teisg istaigos vardu pasiraSyti pirminius apskaitos dokumentus, s4raSas bei jq para5q pavyzdLiai;
2.7.8. ar pavald[s darbuotojai nenaudoja ir neplatina nelegalios programines irangos, ar teisetai isigytos programines [rangos nenaudoj a neteisetai.
2.8. Laikytis padiam ir kontroliuoti, kad bDtq saugoma informacija, pipaLlstama [staigos
komercine ar konfidencialia paslaptimi, kad bttq vykdomi visi istaigos vadovo nurodymai del tokios informacij os islaptinimo.
2.9. Konsultuoti apskaitos klausimais buhalterijos darbuotojus bei kitq skyrirl darbuotojus,
kuriq pareigos yra susijusios su apskaitos tvarkymu.
2.10. lstaigos inventorizacijos komisijq nariams paai5kinti inventorizacijos atlikimo bei inventorizavimo apra5q iforminimo tvarkq.
2.1 1. Nutraukus su fstaiga darbo santykius, istaigai perduoti vis4 turim4 dokumentacija pinigines bei materialines vertybes, perdavimo fakt4 iforminant buhalterines apskaitos duomenq (buhalterijos) ir dokumentq perdavimo - priemimo aktu.
2.12. Yykdyti kitus istaigos vadovo teisitus narodymus, tiesiogiai susijusius su istaigos finansine veikla.
2.13. SqLiningai vykdyti savo pareigas, laikytis profesines etikos principrtr.
2.14. Yykdyti kitas funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu ir neprie5taraujandias LR
galioj antiems istatymams.
3. TEISES

3.1, Vadovaujantis teises aktais, reglamentuojandiais apskait4 ir finansines atskaitomybes
sudarymq teikti visiems istaigos darbuotojams privalomus vykdyti nurodyrnus dokumentq [forminimo ir buhalterines apskaitos tvarkymo klausimais.
3.2. Gavus istaigos vadovo nurodyrn4 atlikti Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimams prie5taraujandius (neteisetus) veiksmus, atsisakyti vykdyti tokius veiksmus, ra5tu paaiSkinant
atsisakyrno vykdyti nurodyrn4 motyvus.
3.3. Reikalauti, kad vyriausiajam buhalteriui biitq pateikiami dokumentai, kuriq pagrindu priimamos bei i5duodamos pinigines le5os, materialines vertybds, isakymai, susijE su darbuotojq atlygini
mq premijq ar kitq i5mokq nustatyrnu bei mokejimu, ivairios sutartys ir pan.
3.4. Nustatyti Buhalterines apskaitos skyriaus darbuotojqpareigas bei funkcijas, reikalauti,
jie
jas
kad
nepriekai5tingai vykdytrl.
3.5. Teikti vadovui pasiflymus del drausmines atsakomybes taikymo
istaigos darbuotojams,
neivykdZiusiems pagristq vyriausiojo buhalterio nurodymq apskaitos klausimais.
3.6. Duoti nurodymus del buhalterines apskaitos tvarkymo darbuotojams, kuriq darbas yra
susijgs su apskaita. Jie yra privalomi visiems istaigos darbuotojams.
3.7. Kontroliuoti, kad apskaitos dokumentuose ira5yta informacija bttq teisinga.
3'8. Teikti istaigos vadovui pasitlymus del darbuotojr; susijusiu su apskaitos tvarkyrnu,
skatinimo.
4.

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO ATSAKOMYBE

4.1. Vyriausiasis buhalteris, iSra5ydamas bei pasira5ydamas apskaitos dokumentus, asmeniskai utsako ui iuose esaniiry iam iinom4 duomenq bei ukiniq op.turi.lq tikrum4 ir teisetum4.
4,2. Yynatsiasis buhalteris Lietuvos Respublikos teises aktq nustatfia tvarka atsako uZ buhalteriniq ira5q teisingumau kurie padaryti remiantis i buhalterijq gautais dokumentais.
4.3. Vyriausiasis buhalteris atsako, kad finansines ataskaitos bei kitos ataskaitos, susijusios
su apskaitos informacijos teikimu, bttqparengtos laiku.

4'4. Yyriausiasis buhalteris Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka atsako
komercines ar konfidencialio s p aslapties aiskleidimq.
4. 5. Drausminq nuobaud4 vyriausiaj am buhalteriui skiria
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istaigos vadovas.

Sis pareigybes apra5ymas gali btti keidiamas ir papildomas keidiantis
istatymams, kitiems
ir darbo organizavimo tvarkai istaigoje.

teises aktams

5. SPECIALIOS UZDUOTYS
su pareigomis susijusiu darbu prisideda

