
Darbo užmokesčio apskaičiavimas.  
Suminė darbo laiko apskaita.  

Komandiruočių reglamentavimas 2023 m. 
 

SEMINARAS 
 

APIE LEKTORĘ. Seminarą veda auditorė  Daiva  Žumbakienė. Šiuo metu Daiva Žumbakienė yra UAB „Raimda auditas“ 
direktorė. 

- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) narė, Lietuvos auditorių rūmų atestuota auditorė.  
- Nuo 2001 metų dirba audito įmonėse.  
- Auditorė taip pat specializuojasi apskaitos, mokesčių ir teisės srityse. 
- Lektorei suteiktas apskaitos, finansų, mokesčių bakalauro laipsnis Oksfordo Brukso (Oxford Brookes) universitete 

ir ekonomikos magistro laipsnis Vilniaus universitete. 
 
Temos: 
• Naujos NPD apskaičiavimo formulės taikymas nuo 2022-01-01; 
• Papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio apmokestinimas nuo 2022-01-01; 
• Naujos redakcijos Darbo kodekso įtaka darbo užmokesčio, darbo laiko ir komandiruočių apskaičiavimui ir apskaitai; 
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2022 m.; 
• Įmonių prievolės, teikiant pranešimus pagal Mokesčių administravimo įstatymą už 2022 m.; 
• Naujos įmonių prievolės dėl darbo užmokesčio sistemos aprašymo ir kitų rašytinių pranešimų darbuotojams; 
• Darbo laiko apskaita: reglamentavimas, teismų išaiškinimai ir rekomendacijos; 
• Vidutinio darbo užmokesčio, atostoginių ir atostoginių kaupinių skaičiavimo ypatumai 2023 m.; 
• NPD skaičiavimo tvarka 2023 m.; 
• Pašalpų darbuotojams, nepanaudotų atostogų kompensacijų apskaičiavimo tvarka 2023 m.; 
• Priedų, priemokų, premijų apskaita; 
• Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys 

dokumentai; 
• Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas; 

• Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas; 
• Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir 

įrodymų dokumentacija; 
• Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas: apskaita, apmokėjimas ir teismų 

rekomendacijos; 
• Komandiruočių reglamentavimas ir apmokestinimas 2023 m.; 
• Lokaliniai įmonės teisės aktai, susiję su darbo santykių ūkinių operacijų apskaita; 
• Rizika, kylanti iš ūkinių operacijų, susijusių su darbuotojų pajamomis natūra. 

 
Papildoma informacija: 
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą. 
 
Seminaro trukmė: 9.30 -15.00 val. Registracija 9.00 - 9.30 val. Pertraukos: 11.30 - 11.45 val. ir 13.30 -13.45 val.  

SEMINARO VIETA: 
ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIO CENTRO KONFERENCIJŲ SALĖJE  

S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Alytus  
 Nuotolinė – tiesioginė seminaro transliacija ZOOM platformoje. 

Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gaus nuorodą ir prisijungimo instrukciją. 
Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistą, kuris padės prisijungti prie 

seminaro. 
DALYVIO MOKESTIS: 65,00 Eur arba nuotoliniu 55,00 Eur 

 
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA BŪTINA 

Teiraukitės tel. +370 315 74357; +370 682 50121; el. paštu info@avkc.lt   
AB „Swedbank“ a/s LT 29 7300 0100 0221 3656 

Įmonės kodas 149685361 
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