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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Leidžiami atskaitymai grindžiami tik juridinę galią
turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti:
• visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų
nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;
• kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatytus papildomus rekvizitus.
PMĮ 11 str. 4 dalis
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
PVM sąskaitos faktūros
Privalomi rekvizitai:
• išrašymo data;
• serija ir numeris;
• tiekėjo PVM mokėtojo kodas;
• pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas;
• tiekėjo pavadinimas, adresas;
• pirkėjo pavadinimas, adresas;
• tiekiamų prekių (paslaugų)
pavadinimas ir jų kiekis;
• prekių (paslaugų) tiekimo data, jeigu ji
nesutampa su PVM sąskaitos faktūros
išrašymo data;
• prekės (paslaugos) vieneto kaina (be
PVM);
• tiekiamų prekių (paslaugų)
apmokestinamoji vertė;
• PVM tarifas (-ai) ir suma.

PVM sąskaitoje faktūroje
gali būti:
•
•
•
•

vertimas į užsienio kalbą;
sumų atitikmenys
užsienio valiuta;
papildomo (pridedamo)
dokumento pavadinimas;
įmonės logotipas.
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
PVM sąskaitos faktūros
Supaprastinta PVM sąskaita faktūra
(kai pardavimas (su PVM) neviršija 100 eurų (PVMĮ 79 str. 13 dalis)
Privalomi rekvizitai:
• išrašymo data;
• numeris,
• teikėjo PVM mokėtojo kodas;
• tiekėjo pavadinimas arba vardas,
pavardė;
• pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo
kodas;
• tiekiamų prekių (paslaugų)
pavadinimas;
• tiekiamų prekių (paslaugų)
apmokestinamoji vertė;
• PVM tarifas (-ai);
• PVM suma eurais.

Pirkėjui paprašius gali būti:
• nurodomas pirkėjo kodas ir
pavadinimas ir / arba
• tiekėjo kodas (išskyrus, kai
viena PVM sąskaita faktūra
įforminamos kelių PVM
mokėtojų ar keliems
asmenims bendrai tiekiamos
prekės (paslaugos).
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
PVM sąskaitos faktūros
Išrašymo terminai:
• nedelsiant, per protingai trumpą terminą;

• ilgalaikių paslaugų (pvz., telekomunikacijų, nuomos,
elektros energijos, dujų, šilumos) – už visą per mėnesį
suteiktų prekių (paslaugų) kiekį iki kito mėn. 10 d.
(PVMĮ 79 str. 2 d. 1 p.)
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Sąskaita faktūra
Privalomi rekvizitai
(BAĮ 13 str. 1 dalis):
•
•

•
•
•

pavadinimas;
ūkio subjekto, surašiusio
apskaitos dokumentą,
pavadinimas, kodas;
data;
ūkinės operacijos (įvykio)
turinys;
ūkinės operacijos rezultatas
pinigine ir (arba) kiekybine
išraiška. Jeigu ūkinės operacijos
rezultatas nurodomas kiekybine
išraiška, nurodomi matavimo
vienetai;

Papildomi rekvizitai
(LRV nutarimas Nr. 780):

•
•
•
•
•

serija ir numeris;
pirkėjo pavadinimas, kodas;
prekės (paslaugos)
pavadinimas;
prekės (paslaugos) kaina;
už prekes apskaičiuoto akcizo
suma (nurodoma pirkėjo
prašymu, jeigu išrašoma
asmeniui, turinčiam teisę
Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka
susigrąžinti akcizą).
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Dėl serijos ir numerio nurodymo sąskaitose
faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose:
Svarbu. Skirtingose sąskaitose faktūrose, PVM
sąskaitose faktūrose neturi būti nurodomas tas
pats numeris (paremtas ta pačia serija).
Įsidėmėtina. Leidžiami atskaitymai negali būti
pagrįsti faksu gautais (popierine forma)
dokumentais (taip pat ir PVM sąskaita faktūra),
nes faksu gautas dokumentas yra laikomas
neoriginaliu dokumentu, t. y. kopija.
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai

Svarbu!
• Sąskaitoje faktūroje nuo 2016 m. sausio 1 d. neprivalomi
parašai.
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Kasos aparato kvitai
Kai kasos aparato kvite (toliau – kvitas) yra nurodyti LR
Vyriausybės nutarimu Nr. 1283 patvirtintame Kasos aparatų
diegimo ir naudojimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas)
nustatyti kvitui privalomi rekvizitai, tai išlaidos leidžiamiems
atskaitymams priskiriamos:
• prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kvitas, vertė
(įskaitant PVM) neviršija 100 eurų.
• mažmeninėje degalų prekyboje įsigytos prekes ir (ar)
paslaugos, kurių įsigijimą patvirtina kvitas, kuriame
nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM)
neviršija 150 eurų ir kuriame yra rekvizitas (rekvizitai),
pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų)
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pirkėją.

Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Kasos aparato kvitai
Pavyzdys
Įmonės darbuotojas darbo reikalais važiuoja viešuoju
transportu, naudodamas viešojo transporto elektroninį
bilietą (toliau – e. bilietas). Papildžius norima suma e.
bilietą ar įsigijus 30 dienų e. bilietą, (pvz., spaudos kioske),
išduodamas kvitas.
Ar patirtos įmonės išlaidos pagal kvitus gali būti
priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?
Kai e. bilieto ar jo papildymo pirkimo vertė neviršija 100
eurų, tai faktiškai patirtos išlaidos, pagrįstos ne tik įsigijimo
dokumentu, bet ir pridedamu e. bilieto panaudojimo išrašu,
pagrindžiančiu patirtų išlaidų panaudojimą įmonės tikslams,
priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Kasos aparato kvitai
Išlaidos degalams, atsiskaitant pagal specialiąsias
degalų pardavėjo išduotas korteles, priskiriamos
leidžiamiems atskaitymais, kai:
• pagal specialiąją degalų pardavėjo išduotą kortelę
identifikuotas pirkėjas, ir
• degalų įsigijimo išlaidos sąnaudomis pripažįstamos
pagal sąskaitas faktūras (PVM sąskaitas faktūras).
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Kasos aparato kvitai
Pavyzdys
Kokiu dokumentu turi būti pripažįstamos degalų sąnaudos,
kai atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų
pardavėjo išduotos kortelės.
Kai įsigijimo kaina yra 150 eurų ir daugiau, tai degalų
įsigijimo išlaidos sąnaudomis pripažįstamos tik pagal
sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras.
Kai degalų įsigijimo vertė, įskaitant PVM, yra mažesnė nei
150 eurų, degalų sąnaudos gali būti grindžiamos degalinės
išduotu kasos aparato kvitu, kuriame nurodytas kortelę
identifikuojantis duomuo.
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Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Kasos aparato kvitai
Kai pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu ir
pirkėjas pareikalauja išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, ar,
kai kvite prekių ar paslaugų vertė (kartu su PVM)
viršija 100 eurų ir sąnaudoms pagrįsti išrašoma PVM
sąskaita faktūra, tai joje, be kitų PVM sąskaitai
faktūrai privalomų rekvizitų, turi būti:
• unikalus kasos aparato numeris,
• kasos kvito eilės numeris,
• kvito išdavimo data.
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Patikslinamieji apskaitos dokumentai
Kreditiniai ir debetiniai dokumentai:
• Išrašomi, kai po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo
įforminimo
pasikeičia
tų
prekių
ar
paslaugų
apmokestinamoji vertė ir (ar) kiekis, suteikiamos įvairios
nuolaidos (kiekio, apyvartos ar pan., išskyrus finansines
nuolaidas), prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų
dalies) arba paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų
priežasčių keičiasi pirkėjo (kliento) mokėtinas atlygis;
• Kreditinį dokumentą išrašo prekių tiekėjas ar paslaugų
teikėjas;
• Grąžinimo ar paslaugų atsisakymo faktas gali būti
įformintas pirkėjo (kliento) išrašomu debetiniu dokumentu,
jeigu pirkėjas (klientas) yra PVM mokėtojas.
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Patikslinamieji apskaitos dokumentai
Pavyzdys
Ar prekių grąžinimą įforminančiame debetiniame
dokumente turi būti nurodytos ir tos prekės, kurios
negrąžinamos, tačiau kurios buvo nurodytos prekių
pardavimą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje?
Pagal PVMĮ 83 str. 1, 3 dalies nuostatas, debetinėje PVM
sąskaitoje faktūroje, kuria įforminamas prekių grąžinimas,
be kitų tokiam dokumentui privalomų rekvizitų turi būti
nurodytos tik tos prekės, kurios yra grąžinamos.
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Patikslinamieji apskaitos dokumentai
Šalių susitarimu aplinkybių pasikeitimas įforminamas
debetiniu dokumentu, kuriame turi būti:
•

Visi BAĮ 13 str. 1 dalyje (išskyrus asmens, kuris turi
teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos
dokumentus, vardą arba pirmąją vardo raidę, pavardę,
parašą ir pareigas) nurodyti rekvizitai;

•

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 780
nustatyti rekvizitai.
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Patikslinamieji apskaitos dokumentai
Pavyzdys
Įmonė B iš įmonės C įsigijo prekių. Abi įmonės yra PVM
mokėtojos.
Ar įmonė C, išrašydama debetinį dokumentą, gali
grąžinti prekes prekių pardavėjui – įmonei B?
Kadangi prekių pirkėjas yra PVM mokėtojas, tai pardavėjo
ir pirkėjo susitarimu grąžinimas gali būti įforminamas ne
pardavėjo išrašytu kreditiniu dokumentu, bet pirkėjo
išrašytu debetiniu dokumentu.
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Patikslinamieji apskaitos dokumentai
Pavyzdys
Bendrovė 2018 m. lapkričio mėn. sumokėjo kitai įmonei
950 Eur už suteiktas paslaugas. Paslaugos buvo atliktos
nekokybiškai, todėl Bendrovė pateikė pretenziją. Paslaugas
atlikusi įmonė sutiko patenkinti pretenziją ir grąžinti visą
sumą. Abi įmonės PVM mokėtojos.
Kadangi paslauga atlikta nekokybiškai, šalių susitarimu
įmonė, suteikusi nekokybiškas paslaugas, gali išrašyti
kreditinį dokumentą arba Bendrovė, esanti PVM mokėtoja,
išrašyti debetinį dokumentą.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Pinigų priėmimo kvitas
Už suteiktas taksi paslaugas išduodamas:
Vežėjų

Gyventojų

Įmonių

Pinigų priėmimo kvitas
(įsakymas Nr. 340)

Pinigų priėmimo kvitas
(įsakymas Nr. 340)
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Lėktuvo bilietų rekvizitai:
• dokumento pavadinimas (lėktuvo bilietas);
• lėktuvo bilieto numeris ir serija arba tik numeris;
• oro vežėjo pavadinimas ir kodas;
• bilieto išspausdinimo data;
• išvykimo ir paskirties vietos;
• skrydžio data, tikslus išvykimo ir atvykimo laikas. Jei
laikas yra nefiksuotas, biliete turi būti atitinkama žyma;
• keleivio vardas ir pavardė;
• bent viena sustojimo vieta, jei viena ar kelios iš jų
numatytos kitos valstybės teritorijoje;
• bilieto kaina.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Dėl savininkų (TŪB, IĮ) turto naudojimo
už patirtas išlaidas turi būti išrašyta sąskaita faktūra
(PVM sąskaita faktūra) arba laisvos formos
dokumentas, turintis BAĮ 13 str. rekvizitus:

•

vieneto vardu arba

•

įmonės (ūkinės bendrijos) savininko vardu.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Dėl savininkų (TŪB, IĮ) turto naudojimo

•
•
•

•

Eksploatacines (nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų
įsigijimo) išlaidas pagrindžiantys dokumentai:
gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis,
energijos (šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos
energijos, dujų) pirkimo–pardavimo sutartis,
telekomunikacijų ir komunikacinių paslaugų suteikimo
sutartis.
už paslaugas jas teikiančių vienetų išrašyti dokumentai.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Dėl savininkų (TŪB, IĮ) turto naudojimo
Eksploatacines paslaugas teikiančių vienetų
išrašomuose apskaitos dokumentuose turi būti tokie
rekvizitai:
• dokumento pavadinimas;
• ūkio subjekto, suteikusio paslaugas, pavadinimas,
kodas;
• data;
• paslaugų gavėjo pavadinimas (nurodomas paslaugų
gavėją identifikuojantis rekvizitas, tačiau gavėjo a/k
nurodyti neprivaloma);
• paslaugų pavadinimai;
• suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis
atitinkamais matavimo vienetais.
(BAĮ 13 str. 4 d.)
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Išrašyti gyventojų, vykdančių individualią veiklą
pagal pažymą:
•
•
•
•

PVM sąskaita faktūra, kai veiklą vykdantis asmuo yra
PVM mokėtojas;
sąskaita faktūra, kai veiklą vykdantis asmuo yra ne PVM
mokėtojas;
kasos aparato kvitas, jei gyventojas savo veikloje
naudoja kasos aparatą;
pinigų priėmimo kvitas.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Išrašyti gyventojų, kurie vykdo veiklą, įsigiję verslo
liudijimą:

prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas.
Svarbu. Jeigu už suteiktas paslaugas ar perduotas savos
gamybos prekes atsiskaitoma vėliau, tai prekių perdavimo
bei paslaugų suteikimo momentu išrašoma sąskaita faktūra
(nurodant, kad atsiskaityta bus vėliau), o vėliau,
atsiskaičius grynaisiais, išrašomas prekių (paslaugų)
pirkimo–pardavimo kvitas.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Perkant prekes (paslaugas) iš gyventojų (nevykdančių
individualios veiklos):

• apskaitos dokumentai, kurie patvirtina, kad buvo
sumokėta už prekes (paslaugas);
• pirkimo–pardavimo sutartis arba
• laisvos formos dokumentas, kuriame, be BAĮ 13
str. 1 d. nustatytų rekvizitų, turi būti nurodytas
pirkėjo pavadinimas, kodas, prekės (paslaugos)
pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
• Draudimo liudijimas (polisas) – draudimo įmonių,
suteikusių draudimo paslaugas.
• Kompensacinė sąskaita – patirtų išlaidų kompensacijai.

• Buhalterinė pažyma – ūkiniams įvykiams pagrįsti, kurie
negali būti pagrįsti kitais dokumentais.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Išrašyti advokatų, notarų, antstolių:
•

PVM sąskaita faktūra, kai paslaugas teikia PVM
mokėtojas;

•

sąskaita faktūra, kai paslaugas teikia notaras, antstolis,
ne PVM mokėtojas;

•

sąskaita už teisines paslaugas, kai paslaugas teikia
advokatas, ne PVM mokėtojas.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo
mokestis, kai įsigyjant kelių vinjetes yra atsiskaitoma
negrynaisiais pinigais mažmeninės prekybos vietoje:

• Kasos aparato kvitas, jei pirkėjas atsiskaito banko kortele
arba įmonės (degalinių tinklo) kortele (kai gali būti
identifikuojamas pirkėjas (PVMĮ 80 str. 7 dalis), arba
• PVM sąskaita faktūra, kai, mėnesio eigoje pirkėjui
atsiskaičius (degalinių tinklo) kortele, išrašoma bendra už
visus mėnesio pirkimus. Šioje PVM sąskaitoje faktūroje kaip
papildoma informacija nurodoma ir apie kelių vinječių
įsigijimą.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo
mokestis, kai įsigyjant kelių vinjetes yra atsiskaitoma
grynaisiais pinigais:
• kasos aparato kvitas (pardavėjo duomenys, pirkėjo
įmonės kodas, pavadinimas ir kiti teisės aktų nustatyti
rekvizitai),
arba
• kasos aparato kvitas ir laisvos formos dokumentas,
turintis visus BAĮ nustatytus rekvizitus, jei nėra galimybės
kasos aparato kvite nurodyti pirkėjo duomenų ir pirkėjas
įsigyja tik vinjetes,
arba
• kasos aparato kvitas ir PVM sąskaita faktūra, kurioje
nurodomas kelių vinječių įsigijimas, jei pardavėjas neturi
galimybės kasos aparato kvite nurodyti pirkėjo duomenų ir
pirkėjas įsigyja degalų (ar kitas PVM apmokestinamas
31
prekes ar paslaugas) ir vinjetes.

Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo
mokestis, kai įsigyjant kelių vinjetes yra atsiskaitoma
banko pavedimu:
• kasos aparato kvitas (jame nurodoma, kad atsiskaityta
banko pavedimu) ir mokėjimą patvirtinantis banko
dokumentas tuo atveju, kai pirkėjas kelių vinjetes įsigyja
mažmeninės prekybos vietoje, arba
• banko dokumentas ir vinjetės pirkimą patvirtinantis
laisvos formos dokumentas, turintis visus BAĮ nustatytus
rekvizitus.
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai

PMĮ 11 str. 4 dalies reikalavimai netaikomi užsienio
vienetų ar fizinių asmenų surašytiems dokumentams.
Sąnaudos pagal užsienio vienetų arba fizinių asmenų
surašytus dokumentus pripažįstamos, jei iš šių
dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos
turinį.(PMĮ 11 str. 6 d.)
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Kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai
Pavyzdys. Įmonės darbuotojas buvo komandiruotėje
Norvegijos Karalystėje. Darbuotojas patyrė kelionės
traukiniu išlaidas. Norvegijos Karalystėje važiuojant
traukiniu galima atsiskaityti įmonės kreditine kortele, tačiau
elektroninis aparatas jokių kvitų neišduoda. Ar galima
kelionės išlaidas, pagrįstas kreditinės kortelės išrašu,
kuriame nurodytas tik trumpas vežėjo pavadinimas, priskirti
komandiruotės sąnaudoms.
Šiuo atveju, kelionės traukiniu patirtų išlaidų negalima
priskirti komandiruočių sąnaudoms, kadangi nepateikti
juridinę galią turintys dokumentai. Išlaidos sąnaudoms
galėtų būtų priskiriamos tik pagal darbuotojo įmonei
pateiktą dokumentą (kvitą, bilietą ar kitą), iš kurio galima
nustatyti paslaugos teikėją ir operacijos turinį.
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Teisės aktai
•Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas;

• Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
• Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas
Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų
išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas
Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
• Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymas
Nr. 39 „Dėl materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso
ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams
ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje,
eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų
tvarkos patvirtinimo“;
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Teisės aktai
• Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas
Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus
gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos
taisyklių patvirtinimo“;
• Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. Nr.1K-207
„Dėl bendros PVM sąskaitos faktūros įforminimo atvejų, reikalavimų
šių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams ir pirkimo PVM sąskaitose
faktūrose nurodytų PVM sumų priskyrimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymai:
• 2012 m. sausio 27 d. Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo lengvaisiais
automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“;
• 2011 m. balandžio 13 d. Nr. 3-223 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo kelių
transportu taisyklių patvirtinimo“
• 1997 m. gruodžio 1 d. Nr. 443 „Dėl keleiviniame kelių transporte
naudojamų bilietų ūkio taisyklių patvirtinimo“
• 2006 m. balandžio 20 d. Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir
krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“
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Registracijos į VMI seminarus būdai

Užsiregistruoti ir išsiregistruoti galima:
• elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje
https://www.vmi.lt/renginiai
• telefonu 1882 arba +370 5 260 5060.
• E. seminarų įrašai skelbiami Renginių
sistemoje.
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Valstybinė mokesčių inspekcija
primena, kad:
Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių
klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą,
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu
www.vmi.lt.
Greičiausiai informatyvius atsakymus visais
mokesčių klausimais gausite paskambinę telefonu
1882 arba +370 5 260 5060.
Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5
metus.
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Dėkojame už dėmesį

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama
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