
8 670 41 222

www.vienasaskaita.lt

info@vienasaskaita.lt

Norite 
išbandyti?

Prisijunkite prie 
www.vienasaskaita.lt ir 
viršuje pasirinkite skiltį 

„Partneriams“

Atsidarius naujam langui, 
pačiame viršuje, spauskite 

mygtuką „Prisijungimas 
partneriams “ 

1

2

Iššokusiame lange 
(vienasaskaita.lt/partneriams) 

suveskite šiuos duomenis:
Įmonės kodas: test00000

Slaptažodis: test00000
 (Šie prisijungimo duomenys 

tik testiniai! JŪS galėsite 
išbandyti sistemą ir įsitikinti, 

kad ja naudotis patogu  ir 
paprasta.)

Dabar matote bendrijos 
narius, kurie naudojasi 

„Viena sąskaita“  ir kurie yra 
įsitraukę bendriją į savo 

„Teikėjus”

3

4

Tuščiuose laukeliuose 
suveskite  mokėtinas sumas 

ir jas išsaugokite

5
Mygtukas 

„Išsaugoti“ –  tik 
išsaugos pateiktus 

duomenis! Juos 
matysite tik JŪS, kiti 
bendrijos nariai šių 
duomenų nematys; 

6
Norint suformuoti 

mokėjimus 
gyventojams, 

spauskite  mygtuką 
„Išsaugoti ir pateikti” 
– tuomet sąskaitas su 
įmoka bendrijai gaus 
visi bendrijos nariai, 

kurie naudojasi 
„Viena sąskaita“

7

Mokesčius mokėti paprasta!



Mokesčius mokėti paprasta!

„Viena sąskaita“ surenka, pateikia ir leidžia patogiai apmokėti sąskaitas už būstą 
ar kitas paslaugas. Tai trunka vos kelias minutes, kadangi:

• įtrauktus teikėjus matai vienoje vietoje;
• kas kartą nereikia vesti mokėtojų kodų;
• nereikia tikrinti įmokų tarifų – jie atnaujinami automatiškai;
• daugiau nei 600 paslaugų teikėjų kiekvieną mėnesį pateikia mokėtinas 

sumas.

Patikėk, bus ir taip, kad sąskaitoje tereikės peržvelgti 
jau pateiktas mokėtinas sumas, suvesti skaitliukų 
rodmenis ir spausti mygtuką „Mokėti”. Mokesčius 
sumokėsi vienu pavedimu! Patikima, nes „Vieną 
sąskaitą“ prižiūri ir kontroliuoja „Lietuvos bankas“. 

apmokėta



Kai „Viena sąskaita“ 
bendradarbiauja su bendrijomis
gyventojai:
• mokėdami mokesčius, gali sumokėti ir įmokas bendrijai; 
• gali matyti jau pateiktas įmokos sumas – sumažėja tikimybė, 

kad pamirš įsitraukti patys ar įvels klaidą;
• turintys kelis būstus ar nuomojantys – gali stebėti ar mokestis 

bendrijai sumokėtas ir išvengti skolų. 

bendrija:
• sutaupo įmokų surinkimo ir paskirstymo kaštus, nes „Viena sąskaita“ 

paslauga bendrijoms teikiama nemokamai; 
• gauna įmokas ir ataskaitas apie surinktus mokesčius sutartu metu ir į 

sutartas sąskaitas;
• sutaupo laiko administruojant įmokų surinkimą ir paskirstymą. 

apmokėta



Už bendrijos paslaugas 
gali atsiskaityti visi 
www.vienasaskaita.lt 
klientai? 

Taip! Visi, turintys 
elektroninę bei popierinę 
„Vieną sąskaitą“!

Ne. Tik tie, kurie turi 
elektroninę „Vieną sąskaitą“.

Bendrija suveda duomenis 
ir gyventojai mato jau 
pateiktas įmokos sumas.

Sutartą dieną.

Gyventojai įsirašo patys.

Sutartą dieną.

Kaip pateikiama 
mokėtina suma?

Kada bendrija gauna 
surinktas įmokas ir 
ataskaitą apie jas?

Be duomenų atidavimo Su duomenų atidavimu

Kaip  „Viena sąskaita“ perduoda 
įmokas ir ataskaitas bendrijai?

Paslaugų bendrijai 
palyginimas

• Iš gyventojų surinktos įmokos bendrijai, pervedamos sutartu metu į 
nurodytą bendrijos sąskaitą (-as); 

• Kartu su įmokomis atsiunčiama ataskaita elektroniniu paštu apie gyventojų 
atliktus mokėjimu;

• Ataskaita siunčiama vienu ar keliais elektroniniais adresais;
• Ataskaitoje pateikiama:

• mokėtojo vardas, pavardė;
• adresas;
• sumokėta suma;
• pavedimo numeris;
• skaitliuko deklaracijos duomenys, jeigu ši informacija reikalinga. 

• Įmokos už paslaugas ar kaupiamas lėšas gali būti rodomas atskirose 
eilutėse ir pervedamos į atskiras banko sąskaitas; 

• Gali būti pateikiamos ataskaitos statistikos įmonėms (pvz., AB „Informacinio 
verslo paslaugų įmonei“ (IVPĮ) ar kt.). 



Kaip bendrijai 
užsakyti paslaugą?
1. Pateikite prašymą. Prašymo forma internete:  

www.vienasaskaita.lt/partneriams, prie skilties 
„Bendrijoms“;

2. Užpildytą formą, su antspaudu ir bendrijos 
pirmininko parašu, atsiųskite elektroniniu paštu: info@vienasaskaita.lt arba 
adresu: Savanorių pr. 192, Kaunas, LT-44151;

3. Turite klausimų, nerandate prašymo formos  ar norite pasitarti – 
skambinkite tel. 8 670 41 222;

4. Gavę prašymą,  įtrauksime bendriją į paslaugų teikėjų sąrašą; 
5. Nuo šiol gyventojai, kurie naudojasi www.vienasaskaita.lt sistema, galės 

įsitraukti JŪSŲ bendriją į savo „Teikėjus“ ir sumokėti  įmokas bendrijai: 
• jeigu bendrija nepateiks duomenų – gyventojai patys įsirašys 

mokėtiną sumą;
• jeigu bendrija pateiks duomenis – gyventojai matys jau įtrauktą 

mokėtiną sumą ir turės tik apmokėti.
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Praneškite mums ir sutarsime, kada mūsų atstovas gali atvykti į JŪSŲ 
rengiamą bendrijos susirinkimą.

Kvietimų į bendrijos susirinkimus laukiame telefonu 8 670 41 222 ar 
elektroniniu paštu info@vienasaskaita.lt (nurodžius temą „Kvietimas į 
bendrijos susirinkimą“).

Norite, kad JŪSŲ bendrijos nariai susipažintų su 
„Viena sąskaita“ ir gautų išsamią konsultaciją? 


