PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ
UAB „TEISĖS AKTŲ GIDAS“

KASOS APARATŲ IR
TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ
NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM) viršininko 2019-06-06 įsakymu Nr. VA-48 pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio
ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 200309-18 įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų
naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“.
(TAISYKLIŲ BENDROSIOS NUOSTATOS)
Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių (toliau Taisyklės) 4 punktas išdėstytas taip:
„4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. Asmuo – prekes perkantis, paslaugas gaunantis ir prekybos ar paslaugų suteikimo
vietoje už jas atsiskaitantis juridinis arba fizinis asmuo.
4.2. Atsakingas asmuo – tai kasos aparatus naudojančio ar jais disponuojančio ūkio
subjekto vadovas (savininkas) arba jo įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už turimų kasos
aparatų naudojimo tvarką.
4.3. Atsiskaitymas – pinigų mokėjimo veiksmas, kuriuo įvykdomas asmens piniginis
įsipareigojimas ūkio subjektui arba ūkio subjekto piniginis įsipareigojimas asmeniui.
4.4. Darbo diena – tai ūkio subjekto darbo dienos (paros) dalis nuo kasos aparato įjungimo
ir visų parengimo dirbti procedūrų atlikimo momento iki kasos aparato išjungimo, atlikus darbo
kasos aparatu pabaigos įforminimo procedūras (išspausdinus dienos ataskaitą („Z“), užpildžius
kasos operacijų žurnalą bei atlikus kasos aparato instrukcijoje nurodytas procedūras). Jei dirbama
visą parą, viena darbo diena baigiasi tada, kai yra išspausdinama dienos ataskaita („Z“) ir užpildoma
kasos aparato kasos operacijų žurnalo atitinkama dalis.
4.5. Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, kuris prekių pardavimo (paslaugos suteikimo)
vietoje kasos aparatu fiksuoja asmens atsiskaitymą ir išduoda jam kasos aparato kvitą. Šiuo atveju
darbuotoju taip pat laikomas individualios įmonės savininkas, kuris pats atlieka minėtas funkcijas,
arba ūkinės bendrijos tikrasis narys, kuris minėtas funkcijas atlieka bendrosios jungtinės veiklos
sutarties pagrindu, taip pat individualia veikla besiverčiantis gyventojas.
4.6. Kasos aparato kvitas (toliau – kvitas) – kasos aparatu išspausdintas arba tik
suformuotas ir kontrolinėje juostoje užfiksuotas (atsižvelgiant į kvito pateikimo būdą) prekių
(paslaugų) pardavimo ir (ar) prekių pirkimo apskaitos dokumentas, atitinkantis kasos aparatų
techninius reikalavimus.
4.7. Kasos aparato naudotojas – tai kasos aparatą naudojantis ūkio subjektas – Lietuvos
Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio
asmens, kitos organizacijos filialas, atstovybė, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka individualia veikla besiverčiantis gyventojas.
4.8. Kasos operacijų atlikimo vieta – kasos aparatu atliekamų operacijų atlikimo vieta,
kurios ribas turi nusistatyti pats ūkio subjektas. Jeigu ūkio subjektas ribų nėra nustatęs, kasos

operacijų atlikimo vieta laikoma patalpa, kurioje įrengtas kasos aparatas, kasa ir kasininko darbo
vieta, ar tokios patalpos dalis, nuo asmenų atskirta pertvara, prekystaliu, baro ar specialiai tokiai
darbo vietai skirtais baldais. Kasos operacijų atlikimo vieta gali būti kelių transporto priemonė ar
jos dalis, laikinasis prekystalis ir kita vieta, kurioje įrengtas kasos aparatas.
4.9. Kvito pateikimas elektroniniu būdu – prieigos prie kvito duomenų pirkėjui suteikimas
arba kvito duomenų perdavimas, naudojant informacinių technologijų programines priemones,
kuriomis pirkėjui suteikiama galimybė peržiūrėti ir tvarkyti nuo duomenų pakeitimo apsaugotus
kvito duomenis.
4.10. Pirkėjo atpažinimo elementas – tai šalių susitarimu naudojamas skaitmenų ir / ar
raidžių derinys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris arba kita elektroninės atpažinties
priemonė, skirta pirkėjui kvito duomenų pateikimą užtikrinti elektroniniu būdu.
4.11. Sertifikuota kasos aparatų aptarnavimo įmonė (toliau – aptarnaujanti įmonė) –
juridinis asmuo, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame
įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.
4.12. Sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistas (toliau –
aptarnaujančios įmonės specialistas) – aptarnaujančios įmonės darbuotojas, turintis VMI prie FM
nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais
susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.
4.13. Terminalo naudotojas – tai terminalą naudojantis ūkio subjektas – Lietuvos
Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio
asmens, kitos organizacijos filialas, atstovybė, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka individualia veikla besiverčiantis gyventojas.
4.14. Utilizavimas – tai kasos aparato išardymas ar kitoks veiksmas, kuris užtikrina, kad
kasos aparatas negalės būti naudojamas pagal savo tiesioginę paskirtį.
4.15. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Tvarkos apraše ir kituose galiojančiuose
teisės aktuose vartojamas sąvokas.“
Taisyklių 5 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„5. Kasos aparatas naudojamas juridinių asmenų vykdomos ūkinės komercinės veiklos ir
fizinių asmenų individualios veiklos (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
mokesčio įstatyme) įplaukoms registruoti. Kitiems ūkio subjekto poreikiams gali būti naudojamas
tik toks kasos aparatas, kurio techniniame pase nurodyti tie kiti poreikiai, o šis pasas kasos aparatas
užregistruotas apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI).“
Taisyklių 8 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)
„8. Kasos aparatų užregistravimą, perregistravimą, išregistravimą AVMI, tų aparatų
įrengimą, techninį aptarnavimą, remontą (išskyrus šių Taisyklių 56.2 papunktyje nurodytus
sutrikimus) ir utilizavimą atlieka tik aptarnaujančios įmonės darbuotojai.“
Taisyklės papildytos nauju 81 punktu:
(iš leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo
išbrauktų modelių kasos aparatų naudojimo ypatumai)
„81. Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų
teikimo) automatų modelių sąrašo (toliau – Sąrašas) išbrauktų modelių kasos aparatai gali būti
naudojami iki pirmojo sutrikimo, po kurio prarandama visa sukaupta prekybinė informacija
(sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį), bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo jų

išbraukimo iš Sąrašo, išskyrus kasos aparatus, kurie neatitinka kasos aparatais užfiksuotų duomenų
nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninių
reikalavimų, kaip tai numatyta Tvarkos aprašo 6 punkte.
Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti kasos aparatai 5 metus nuo pirmojo jų
įregistravimo dienos gali būti perregistruojami kito ūkio subjekto vardu. Likusį laikotarpį šiuos
kasos aparatus gali naudoti tiktai tas ūkio subjektas, kurio vardu paskutinį kartą jie buvo
įregistruoti. Reorganizuojamos įmonės gali naudoti tuos kasos aparatus, kuriuos jos buvo
įregistravusios iki reorganizavimo.
Draudžiama įsigyti ir pirmą kartą AVMI įregistruoti iš Sąrašo išbrauktų modelių kasos
aparatus.
Kiekvieno iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparato techninė priežiūra turi būti atlikta ne
vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinės kasos aparato techninės priežiūros ar remonto dienos.
Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl techninės kasos aparato priežiūros ne
vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos, kaip nustatyta šių Taisyklių 56.5
papunktyje. Draudžiama naudoti iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kurio techninė priežiūra
ar remontas nebuvo atlikti ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus šių Taisyklių 602 punkte nustatytą
atvejį, kai techninė priežiūra ar remontas atliekami, iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar)
užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šių Taisyklių 56.5 papunkčio reikalavimus.
Kai iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparatas nepataisomai sugenda, nusidėvi arba sutrinka
jo darbas, arba ūkio subjektas likviduojamas – kasos aparato savininkas (jeigu kasos aparatas
neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro)
kasos aparatą per 3 mėnesius turi išregistruoti toje AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje toks
kasos aparatas įrengtas. Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių
duomenis, turi padaryti aptarnaujančios įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti
atsakingai saugoti kasos aparatą priėmusį kasos aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo
ūkio subjekto steigėją) arba šį kasos aparatą utilizuoti priėmusią aptarnaujančią įmonę.“
(KASOS APARATO ĮSIGIJIMAS, ĮRENGIMAS)
Taisyklių 15 punktas išdėstytas taip:
„15. Kasos aparato naudotojas Tvarkos apraše nustatytu būdu turi kreiptis į aptarnaujančią
įmonę dėl visų kasos aparato įrengimo, parengimo dirbti, naudojimo sustabdymo, techninės
priežiūros ir remonto darbų bei kasos aparato įsigijimo, perpardavimo ir kitokio perdavimo
įforminimo. Aptarnaujančios įmonės specialistas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atlieka visus
būtinus darbus ir tai įformina kasos aparato techniniame pase, taip pat Tvarkos apraše bei
Taisyklėse nustatytais atvejais per 3 darbo dienas pateikia kasos aparato techninį pasą AVMI,
kurios aptarnaujamoje teritorijoje šis kasos aparatas įrengtas, kasos aparatą užregistruoja ar
perregistruoja AVMI bei informuoja AVMI apie kasos aparato perleidimą kitam kasos aparato
naudotojui. Kai kasos aparatai Taisyklėse nustatytais atvejais perleidžiami kitam naudotojui, jų
perregistruoti nebūtina.“
Taisyklių 16 punktas išdėstytas taip:
„16. Kasos operacijų atlikimo vietoje turi būti nustatytos formos kiekvieno kasos aparato
techninis pasas (Taisyklių 1 priedas) ,išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, kuris turi būti
saugomas visą šio kasos aparato naudojimo laiką. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose
atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio kasos aparato
registravimo AVMI duomenys, kopija. Kasos aparatais prekiaujanti ir juos techniškai prižiūrinti
įmonė neturi teisės ūkio subjektui perduoti neužplombuoto kasos aparato ir (ar) neužregistruoto jo
techninio paso.“

(KASOS APARATO UŽREGISTRAVIMAS, PERREGISTRAVIMAS IR
IŠREGISTRAVIMAS)
Taisyklių 19 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„19. Jei pasikeičia kasos aparato naudotojas, kasos aparato įrengimo adresas, kasos aparato
naudotojo rekvizitai, kasos aparato paskirtis – kasos aparato techninis pasas aparatas turi būti
perregistruotas AVMI, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus, kai perregistruoti kasos aparato
nebūtina.
Jei pasikeičia kasos aparato naudotojo pavadinimas, aptarnaujančios įmonės specialistas turi
pakeitimą įrašyti techniniame pase. Tokiu atveju kasos aparato perregistruoti nebūtina.“
Taisyklių 20 punktas išdėstytas taip:
„20. Laikinai nenaudojamą kasos aparatą (sustabdžius ūkio subjekto veiklą ir panašiai ilgiau
kaip 10 dienų) ar laikinai naudoti kitu adresu perkeltą kasos aparatą (dirbti parodose, mugėse ir
panašiai, bet ne ilgiau kaip 10 dienų) išregistruoti ar perregistruoti nebūtina, tačiau iki laikino kasos
aparato nenaudojimo ar iki jo laikino naudojimo kitu adresu pradžios būtina laisvos formos
pranešimu apie tai pranešti AVMI, kurios teritorijoje šis kasos aparatas užregistruotas ir kurios
teritorijoje jis bus laikinai naudojamas. Pranešime nurodoma laikino nenaudojimo pradžios ir
pabaigos data ar laikino naudojimo kitu adresu pradžios ir pabaigos data. Jeigu numatyta laikino
nenaudojimo ar naudojimo kitu adresu pabaigos data pasikeičia, apie tai papildomai pranešama
minėtosioms AVMI.
Kasos aparatą turi naudoti tik tas ūkio subjektas, kurio vardu jis užregistruotas AVMI,
išskyrus tuos atvejus, kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas, sudaręs naudojimosi kasos
aparatu sutartį, naudoja kito ūkio subjekto vardu užregistruotą kasos aparatą. Tokios sutarties
(sutarčių) sudarymas fiksuojamas ir apie tai pranešama AVMI Taisyklių 54 ir 55 punktų nustatyta
tvarka. Tais atvejais, kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas, turėdamas naudojimosi kasos
aparatu sutartį, naudoja kito ūkio subjekto vardu užregistruotą kasos aparatą, kasos aparato
perregistruoti nereikalaujama jei įvykdomos Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytos sąlygos.“
Taisyklių 21 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„21. Pametęs techninį pasą, kasos aparato naudotojas turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl
naujo techninio paso išdavimo. Jis aptarnaujančiai įmonei pateikia prašymą su nurodytais pamesto
techninio paso ir kasos aparato pagrindiniais duomenimis (kasos aparato techninio paso (Taisyklių 1
priedas) titulinėje dalyje nurodytus duomenis). Naują techninį pasą pagal kasos aparato naudotojo
prašymą išrašo pagrindinis tiekėjas. Techninį pasą nustatyta tvarka užpildo kasos aparatą
aptarnaujanti įmonė. Ji techniniame pase įrašo kasos aparato skaitiklių rodmenis, kurie buvo kasos
aparato naudotojo vardu registruoto kasos aparato įregistravimo metu ir šio techninio paso
įregistravimo metu. Techninio paso titulinio lapo viršutiniame dešiniajame kampe užrašoma
(dedamas spaudas) „IŠDUOTAS VIETOJ PAMESTO TECHNINIO PASO Serija _______ Nr.
______, išduoto“ ir nurodoma pamesto techninio paso išdavimo data. Šiame punkte nustatyta tvarka
parengus techninį pasą, techninis pasas kasos aparatas registruojamas AVMI.“
Taisyklių 23 punktas išdėstytas taip:
„23. Jei pasikeitė fiskalinio kasos aparato unikalus numeris (pakeitus fiskalinį bloką,
fiskalinį spausdintuvą ar fiskalinę atmintį), turi būti išrašytas naujas techninis pasas, o AVMI kasos
aparatas turi būti įregistruotas kaip naujai įrengtas, nurodant priežastį „dėl unikalaus numerio

pasikeitimo“. Senasis techninis pasas išregistruojamas, nurodant priežastį „dėl unikalaus numerio
pasikeitimo“, ir turi būti saugomas kartu su naujuoju techniniu pasu. Užpildyta ar išimta utilizuoti
perduoto kasos aparato fiskalinė atmintis perduodama kasos aparato naudotojui ir saugoma 10 metų
kaip ir apskaitos dokumentai.“
Taisyklių 24.3 ir 24.4 papunkčiai išdėstyti taip:
(24. Valstybinė mokesčių inspekcija savo sprendimu gali išregistruoti kasos aparatą vienu iš
šių atvejų: )
„24.3. kai ilgiau kaip 15 mėnesių neatlikta iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparato
profilaktinė techninė priežiūra ar remontas;
24.4. kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti Tvarkos
aprašo 44 punkto pirmojoje pastraipoje 17 punkte nurodyti pažeidimai.“
(KASOS APARATO NAUDOJIMAS)
Taisyklių 26 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„26. Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas kasos aparatas
neužregistruotas ar neperregistruotas AVMI, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, kai
perregistruoti kasos aparato nebūtina.“
Taisyklių 27 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„27. Kiekvienas techninis pasas kasos aparatas turi būti užregistruotas kasos aparato
naudotojo vardu, kaip nurodyta šių Taisyklių 18 punkte.“
Taisyklės papildytos naujais 271, 272 ir 272 punktais:
„271. Draudžiama naudoti sugedusį, neplombuotą arba su pažeista plomba kasos aparatą.
Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir
kontrolinėje juostoje turi būti tapati. Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama.
Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta saugoma dvejus metus.
Kasos aparatuose, atitinkančiuose VMI prie FM nustatytus Lietuvos Respublikoje leidžiamų
naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo
elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus, gali būti naudojama elektroninė
kontrolinė juosta, kurios kaupiami duomenys gali būti saugomi elektroninėse laikmenose.“
„272. Kasos aparatai, kurie dėl Tvarkos aprašo 17 punkte nustatytų pažeidimų negali būti
naudojami (pvz.: kai ūkio subjektai, kuriems užfiksuota kasos aparatų duomenų klastojimo faktų
(sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, neteisėtai įformintos grąžinamos
prekės, nepagrįstai mažinamos kasos aparatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas)
arba nustatyta, kad jie naudoja neteisėtai pakeistos konstrukcijos ar programos kasos aparatus), ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo minėtųjų pažeidimų nustatymo privalo būti pakeisti naujais fiskaliniais
kasos aparatais. Naudoti keistinus kasos aparatus draudžiama nuo pažeidimų nustatymo dienos,
kitaip šie kasos aparatai prilyginami be nustatytąja tvarka įregistruoto techninio paso naudojamiems
kasos aparatams. Iki įrengiami nauji fiskaliniai kasos aparatai, darbas gali būti organizuojamas taip,
kaip numatyta šių Taisyklių 602 punkto ketvirtojoje pastraipoje.“

„273. Pakeistieji kasos aparatai negali būti perregistruoti kito ūkio subjekto vardu, o ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo minėtųjų pažeidimų nustatymo turi būti perduoti aptarnaujančiai
įmonei utilizuoti.“
(KASOS OPERACIJŲ ŽURNALŲ NAUDOJIMAS)
Taisyklių 32 punkto antroji pastraipa išdėstyta taip:
„Techninėmis priemonėmis užpildomas Kasos aparato kasos operacijų žurnalas elektro–
ninėje laikmenoje darbo metu laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje laikomas elektroninėje
laikmenoje ir, Valstybinei mokesčių inspekcijai pareikalavus, turi būti pateikiamas Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais ir
tvarka. Pasibaigus darbo dienai, dienos ataskaitos („Z“) atspausdinamos, pasirašomos ūkio subjekto
vadovo įgalioto atsakingo asmens ir kartu su atspausdintomis mėnesio ataskaitomis saugomos ūkio
subjekto vadovo nustatyta tvarka.“
(JURIDINIO ASMENS DARBAS SU KASOS APARATU IR KASOS OPERACIJŲ
APSKAITYMAS)
Taisyklių 36 punktas išdėstytas taip:
„36. Kasininkas darbo dienos pradžioje turi įregistruoti kasos aparate ir į Kasos aparato
kasos operacijų žurnalą įrašyti dienos pradžioje turimą pinigų sumą (gautą iš įmonės kasos ir (ar)
neinkasuotą praėjusios dienos kasos likutį). Kasos aparato duomenys apie priimtų ir inkasuotų
grynųjų pinigų sumas turi sutapti su kasos operacijų žurnale nurodytomis sumomis, o šiame žurnale
nurodyta inkasuota suma – su kasos pajamų orderiuose įrašyta arba inkasuota suma.“
Taisyklių 39.5 ir 39.6 papunkčiai išdėstyti taip:
(įtvirtinta galimybė kasos aparato kvitą pirkėjui pateikti elektroniniu būdu)
(39. Kasininkas privalo: )
„39.5. kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, jei naudojamo kasos
aparato techninės galimybės leidžia ir pirkėjas sutinka gauti kvitą elektroniniu būdu, kvitą pirkėjui
pateikti elektroniniu būdu, priimti pirkėjo nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo
atpažinimo elementą, pagal kurį pirkėjui bus pateiktas kvitas elektroniniu būdu; jei dėl techninių
aplinkybių kvitas negali būti pirkėjui pateiktas elektroniniu būdu arba pirkėjas nesutinka gauti kvitą
elektroniniu būdu, išspausdinti kvitą ir teisingai jį nuplėšti;“.
„39.6. užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės
ir panašiai) įteikti asmeniui. Jei šalių susitarimu kvitas pirkėjui pateikiamas elektroniniu būdu,
informuoti pirkėją kokiomis techninėmis programinėmis priemonėmis pirkėjas gavo kvito
duomenis. Kvitas pirkėjui elektroniniu būdu pateikiamas nedelsiant pagal pirkėjo nurodytą ir šalių
susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą. Dėl techninių aplinkybių pirkėjui negavus
elektroniniu būdu perduoto kvito, pirkėjui pareikalavus, kasininkas ar kitas įmonės vadovo įgaliotas
asmuo turi papildomai pateikti kvito duomenis. Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar
suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos
aparatai), kvitas automatiškai spausdinamas arba pateikiamas elektroniniu būdu, jei pirkėjas
tiesiogiai pasinaudoja atitinkama savitarnos kasos aparato funkcija;“.

Taisyklių 42 punktas išdėstytas taip:
„42. Jei, išspausdinus kvitą arba pateikus kvitą elektroniniu būdu, pirkėjas nutraukia
pirkimo – pardavimo sutartį, jei išspausdintas arba pateiktas elektroniniu būdu klaidingas kvitas
arba jei pirkėjas grąžina įsigytą prekę, kasininkas privalo:
42.1. įmonės vadovo nustatyta tvarka surašyti laisvos formos pinigų grąžinimo aktą (tai gali
būti įrašas Kasos aparato kasos operacijų žurnale), kuriame turi nurodyti kvito datą ir numerį,
grąžinamos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžinamą pinigų sumą. Pinigų
grąžinimo aktą turi pasirašyti atsakingas asmuo ir (ar) kasininkas ir grąžinti pirkėjui pinigus.
Kasininkas, išmokėdamas grynuosius pinigus, gali registruoti prekių grąžinimą tik tokiu
kasos aparatu, kuriame yra gamintojo parengta prekės (paslaugos) grąžinimo funkcija, ir tik pagal
kasos aparato instrukciją;
42.2. grąžintą spausdintą kvitą (kai kvitas buvo pateiktas elektroniniu būdu, žurnale
nurodyti, kad kvitas pirkėjui buvo pateiktas elektroniniu būdu) ir pinigų grąžinimo aktą įklijuoti
Kasos aparato kasos operacijų žurnale;
42.3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės,
pirkėjui pageidaujant, išspausdinti arba elektroniniu būdu pateikti naują negrąžintų prekių
pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte.
Tik šiame punkte nustatyta tvarka užfiksuota grąžinimų ir taisymų suma dienos pabaigoje
registruojama atitinkamoje kasos operacijų žurnalo grafoje ir pagrindžia kasos aparate
užregistruotos inkasuotinos realizacijos sumos sumažėjimą.“
Taisyklės papildytos nauju 451 punktu:
„451. Kai prie vieno kasos aparato vienu metu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu
tvarkoma atskira kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, kiekvienam kasininkui įrengiama atskira
kasos aparato kasa.“
Taisyklių 47.1.4 papunkčio antroji pastraipa išdėstyta taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)
„Jei pageidaujama atsiskaityti kita valiuta (ne eurais), kasos aparatą privalo tinkamai
užprogramuoti ir parengti darbui jį aptarnaujanti įmonė. Pagrindinė (turinti gamintojo įgaliojimus)
to modelio kasos aparatus aptarnaujanti įmonė privalo parengti ir VMI prie FM pateikti kiekvieno
atsiskaitymams užsienio valiuta naudotino kasos aparato modelio naudojimo instrukciją, kurioje
būtų aprašytos atsiskaitymo kita valiuta procedūros, ataskaitų turinys ir nurodyta, kaip užpildyti
Kasos aparato kasos operacijų žurnalą;“.
Taisyklių 47.2.1 papunktis išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)
„47.2.1. kasos aparatai, turintys tik tam skirtą gamintojo numatytą funkciją, ir
aptarnaujančios įmonės tinkamai parengti kasos aparatai, kai jais registruojamos parduodamos ir
superkamos prekės (šiais kasos aparatais privaloma prekių supirkimo kvite nurodyti kiekvienos
superkamos prekės pavadinimą (gali būti simbolinis), vieneto kainą, vienetų skaičių ir visą pirkimo
sumą, o dienos ataskaitoje „Z“ spausdinti bendrą už nupirktas prekes išmokėtą pinigų sumą. „Z“
arba kitose ataskaitose turi būti spausdinamas nupirktų prekių vienetų skaičius);“.
Taisyklių 47.2.2 papunktis išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)
„47.2.2. kasos aparatai, neturintys gamintojo numatytos prekių supirkimo funkcijos, kai jais
registruojamos tik superkamos prekės, o parduodamas prekes registruoti draudžiama (tokiais kasos

aparatais prekių supirkimo kvite privaloma nurodyti šių Taisyklių 47.2.1 papunktyje nurodytus
duomenis ir tokius aparatus, skirtus prekėms supirkti, galima naudoti tik pagal tų modelių kasos
aparatus aptarnaujančios įmonės parengtą instrukciją, kuri turi būti saugoma kasos operacijų
atlikimo vietoje ar įklijuota Kasos aparato kasos operacijų žurnale);“.
(INDIVIDUALIA VEIKLA BESIVERČIANČIO GYVENTOJO KASOS APARATO
NAUDOJIMAS)
Taisyklių 49.5, 49.6 ir 49.9 papunkčiai išdėstyti taip:
2.27. Pakeičiu 49.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
(49. Individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi: )
„49.5. kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, jei naudojamo kasos
aparato techninės galimybės leidžia kvitą pirkėjui pateikti elektroniniu būdu ir pirkėjas sutinka gauti
kvitą elektroniniu būdu, priimti pirkėjo nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo
elementą, pagal kurį pirkėjui bus pateiktas kvitas elektroniniu būdu; jei dėl techninių aplinkybių
kvitas negali būti pirkėjui pateiktas elektroniniu būdu arba pirkėjas neišreiškė sutikimo gauti kvitą
elektroniniu būdu, išspausdinti kvitą ir teisingai jį nuplėšti;“.
„49.6. užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo
kortelės ir panašiai) išduoti asmeniui (pirkėjui). Jei šalių susitarimu kvitas pirkėjui pateikiamas
elektroniniu būdu, informuoti pirkėją kokiomis techninėmis programinėmis priemonėmis pirkėjas
gavo kvito duomenis. Kvitas pirkėjui elektroniniu būdu pateikiamas nedelsiant pagal pirkėjo
nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą;“.
„49.9. jei, išspausdinus kvitą arba pateikus kvitą elektroniniu būdu, pirkėjas nutraukia
pirkimo–pardavimo sutartį, jei išspausdintas arba pateiktas elektroniniu būdu klaidingas kvitas arba
jei pirkėjas grąžina įsigytą prekę, gyventojas turi:
49.9.1. Kasos operacijų apskaitos žurnale įrašyti kvito datą ir numerį, grąžintos prekės
pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžintą pinigų sumą;
49.9.2. grąžintą spausdintą kvitą įklijuoti Kasos operacijų apskaitos žurnale; kai kvitas buvo
pateiktas elektroniniu būdu, žurnale nurodyti, kad kvitas pirkėjui buvo pateiktas elektroniniu būdu;
49.9.3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos)
prekės, pirkėjui pageidaujant, išspausdinti arba elektroniniu būdu pateikti naują negrąžintų prekių
pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti laisvos formos pinigų grąžinimo akte;“.
(KASOS APARATŲ GEDIMAI, DOKUMENTŲ PRARADIMAI)
Taisyklių 56.2 papunktis išdėstytas taip:
„56.2. jei kasos aparato sutrikimo priežasties negalima savarankiškai pašalinti (įtarus
gedimą), atsakingas asmuo turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę ir Tvarkos apraše nustatytu būdu šių
Taisyklių 56.5 papunktyje nustatytu būdu įforminti iškvietimą (išskyrus elektros energijos tiekimo
sutrikimo atvejį ar kitą nuo ūkio subjekto nepriklausantį ir aptarnaujančios įmonės nešalinamą
sutrikimą);“.
Taisyklės papildytos nauju 56.5 papunkčiu:
„56.5. visi aptarnaujančios įmonės iškvietimai chronologine tvarka turi būti užregistruoti
sugedusio kasos aparato kasos operacijų žurnale. Kasos operacijų žurnale nurodoma iškvietimo
(kreipimosi) data, laikas, kasos aparatus aptarnaujančios įmonės pavadinimas. Tik užregistravus
iškvietimą (kreipimąsi), gali būti tęsiamas darbas, kaip nurodyta šių Taisyklių 602 punkto

ketvirtojoje pastraipoje. Keleiviniame transporte iki reiso pabaigos darbas gali būti tęsiamas ir
neužregistravus aptarnaujančios įmonės iškvietimo;“.
Taisyklės papildytos nauju 56.6 papunkčiu:
„56.6. aptarnaujanti įmonė, nustačiusi, kad neteisėtai pakeista aptarnaujamo kasos aparato
programa ar konstrukcija, privalo apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti AVMI, kurioje
įregistruotas kasos aparatas. Konstrukcijos pakeitimu laikomas gamintojo sumontuotų detalių,
mazgų, jų sujungimo priemonių išėmimas, pakeitimas, gamintojo nenumatytų dalių prijungimas ar
korpuso konstrukcijos pakeitimas, dėl kurio buvo ar galėjo būti pakeistos kasos aparato vykdomos
funkcijos.“
(KASOS APARATŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS)
Taisyklių 60.3, 60.4 ir 60.7 papunkčiai išdėstyti taip:
(60. Kasos aparatus aptarnaujanti įmonė privalo: )
„60.3. AVMI užregistruoti naujai įrengtus, perkeltus kitu adresu, perduotus kitam kasos
aparato naudotojui (pasikeitus savininkui, nuomai ir panašiai) kasos aparatus ir išregistruoti
nenaudotinus (nepataisomai sugedusių, pasibaigus Tvarkos apraše nustatytam naudojimo laikui) ir
kitus išregistruotinus kasos aparatus. Kasos aparato techniniame pase turi būti nurodyti visi kasos
aparato įrengimo, techninės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai),
įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys. Programą pakeisti (išskyrus
kainas, prekių pavadinimus ir kodus) gali tik aptarnaujanti įmonė. Kasos aparato techniniame pase
turi būti nurodyta kiekvieno po šio Aprašo įsigaliojimo dienos įrengto fiskalinio kasos aparato
darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos);“.
„60.4. Tvarkos apraše nustatytu būdu Priimti kasos aparatų naudotojų iškvietimus ir
registruoti juos Taisyklių 56.5 papunktyje nustatyta tvarka bei užtikrinti, kad nustatytu laiku būtų
suremontuoti ar techniškai aptarnauti iškvietime nurodyti kasos aparatai;“.
„60.7. sudaryti Tvarkos apraše nurodytus kiekvieno pagal gamintojo suteiktus įgaliojimus
aptarnaujamo kasos aparato programavimo parametrų sąrašus, kuriuos pateikia VMI prie FM ir
visoms šios įmonės įgaliojimus turinčioms aptarnaujančioms įmonėms;“.
Taisyklės papildytos naujais 601 ir 602 punktais:
„601. Aptarnaujančiai įmonei draudžiama aptarnauti jos pačios (įskaitant visus padalinius bei
filialus) atsiskaityti naudojamus kasos aparatus.“
„602. Ūkio subjektas gali sudaryti ilgalaikę arba vienkartinę kasos aparato techninės
priežiūros ir (ar) remonto sutartį. Ūkio subjektas, nesudaręs ilgalaikės kasos aparato techninės
priežiūros ir (ar) remonto sutarties, gali kreiptis į bet kurią Kasos aparatų, kompiuterinių kasų
sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių,
patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų
sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių
patvirtinimo“, 4 punkte nurodytą aptarnaujančią įmonę su prašymu atlikti kasos aparato techninę
priežiūrą ar remontą.
Aptarnaujanti įmonė privalo tvarkyti prašymų registravimo knygą (knygas), kurioje
(kuriose) registruojami visi prašymai atlikti kasos aparatų techninę priežiūrą ar juos suremontuoti.

Aptarnaujanti įmonė prašymų registravimo knygoje turi pažymėti, ar ūkio subjekto prašymas
priimtas, ar jo atsisakyta.
Aptarnaujanti įmonė, priėmusi ūkio subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 10 dienų turi atlikti
kasos aparato techninę priežiūrą ar jį suremontuoti. Jeigu dėl techninių priežasčių aptarnaujanti
įmonė kasos aparato suremontuoti negali, remonto laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip
10 dienų.
Kasos aparato techninės priežiūros ar remonto laikotarpiu darbas gali būti tęsiamas –
išduodami Tvarkos aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai, tačiau tik užregistravus aptarnaujančios
įmonės iškvietimą (kreipimąsi) šių Taisyklių 56.5 punkte nustatyta tvarka. Minėtu laikotarpiu gali
būti naudojamas ir rezervinis fiskalinis kasos aparatas.“
Taisyklių 61.3 ir 61.4 papunkčiai išdėstyti taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimai, nežymėjome)
(61. Aptarnaujančios įmonės specialistas privalo: )
„61.3. techninio aptarnavimo, remonto metu ir įformindamas kasos aparato perregistravimą
ar išregistravimą, tikrinti, ar tinkamai suprogramuotas kasos aparatas ir ar nepažeistos plombos bei
kasos aparato konstrukcija;“.
„61.4. tinkamai užpildyti techninį pasą kasos aparato įrengimo, remonto, techninio
aptarnavimo, perstatymo ar išregistravimo, naudojimo sustabdymo atvejais (aptarnaujančios įmonės
specialistas pats turi įrašyti kiekvieną įrašą techniniame pase, patvirtinti jį parašu ir asmeninio
plombavimo įrankio atspaudu);“.
TAISYKLIŲ 2 PRIEDO „KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALAS“
PAKEITIMAS
Taisyklių 2 priedo „Kasos aparato kasos operacijų žurnalas“ 4.2 papunkčio antroji
pastraipa išdėstyta taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„Šiame žurnalo skyriuje taip pat registruojami Tvarkos apraše nurodyti techninio
aptarnavimo įmonės iškvietimai. Tokie duomenys užpildomi pirmoje tuščioje eilutėje po paskutinės
užpildytos (ar pradėtos užpildyti) dienos įrašo eilutės.“

