ATMINTINĖ IŽDININKUI PILDANT POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSINĖS APSKAITOS
ŽINIARAŠTĮ (PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ REGISTRUS)
2017 m.
Eil.
Nr.

Kodas

Klasifikatoriaus
pavadinimas

Paaiškinimas

1. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
1
Politinės partijos lėšos
Partijos lėšos (išskyrus gautus valstybės biudžeto asignavimus), skirtos
PL
panaudotos politinei
politinės partijos, kandidato, kandidatų sąrašo, referendumo politinei
kampanijai finansuoti
kampanijai finansuoti. Nurodoma, jei politinė partija lėšas pervedė iš
einamosios
sąskaitos.
Būtina
pasitikslinti
partijoje
(partijoms
rekomenduojama šią informaciją nurodyti mokėjimo paskirtyje).
2
Politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai panaudoti politinei
VBA Politinės partijos gauti
valstybės biudžeto
kampanijai finansuoti. Žymi ne tik partijos, bet ir partijos iškelti kandidatai.
asignavimai panaudoti
Nurodoma, jei politinė partija lėšas pervedė iš biudžeto asignavimų
politinei kampanijai
sąskaitos. Būtina pasitikslinti partijoje (partijoms rekomenduojama šią
finansuoti
informaciją nurodyti mokėjimo paskirtyje).
3
Kandidato nuosavos
Kandidato (nepriklausomai nuo to, ar jis registruotas savarankišku ar
KL
(asmeninės) lėšos,
atstovaujamuoju politinės kampanijos dalyviu) nuosavos lėšos, skirtos
panaudotos politinei
politinei kampanijai finansuoti. Per politinę kampaniją negali viršyti 20
kampanijai finansuoti
VMDU, t.y. 15 140 Eur.
4
Fizinių asmenų aukos, kurių bendra suma savarankiškam politinės
FAA Fizinio asmens auka
kampanijos dalyviui per politinę kampaniją viršija 12 Eur. Fizinių asmenų
aukos negali viršyti 10 VMDU dydžių, t.y. 7 570 Eur. Bendra vieno fizinio
asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per
kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius
praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka
teikiama po gegužės 1 d.) arba už užpraeitus metus deklaruotų metinių
pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
5
Fizinio asmens maža
Fizinio asmens auka, jei bendra jo aukų suma savarankiškam politinės
MA
auka
kampanijos dalyviui per kampaniją neviršija 12 Eur (informacinė sistema
patikrina). Pasirinkus šį kodą nurodomi aukotojo duomenys. Tais atvejais,
kai fizinio asmens bendra aukų suma viršija 12 Eur, anksčiau žiniaraštyje
registruotos šio asmens paaukotos mažos aukos gali būti pripažintos fizinio
asmens aukomis (FAA), jeigu galima nustatyti aukotąją, arba turi būti
pripažintos nepriimtinomis (NA), jeigu negalima nustatyti aukotojo ar aukos
gautos telefonu. Atitinkamai pakeičiami žiniaraščio įrašai ir šių aukų
apskaita.
6
Kaip ir MA, tik nerodomi aukotojo duomenys. Pasirinkus šį kodą iždininkas
AMA Fizinių asmenų mažos
aukos, registruojamos
pats turi kontroliuoti, ar aukotojas nėra aukojęs anksčiau ir jo bendra aukų
neišskiriant aukotojų
suma neviršija 12 Eur. Nurodoma bendra aukų suma ir skirtingų aukotojų
skaičius.
7
Juridinių asmenų aukas naudoti politinei kampanijai - draudžiama. Gavus
JAA Juridinio asmens auka
Draudžiama priimti.
auką iš juridinio asmens ji registruojama kaip nepriimtina auka (NA) ir
grąžinama aukotojui ar pervedama į valstybės biudžetą įstatyme nurodytais
terminais.
8
Palūkanos už politinės
Registruojamos gautos banko palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje
BP
kampanijos sąskaitoje
esančias lėšas. Nurodomi banko duomenys.
esančias lėšas
2. Politinės kampanijos išlaidos
9
Politinė reklama
Politinės reklamos, skirtos skleisti televizijoje, rengimo ir jos skleidimo
RT
televizijoje
išlaidos. Reklama, skleidžiama lauko ekranuose, kino teatruose, televizorių
ekranuose parduotuvėse ar kitose viešose vietose, laikoma išorine reklama.
10
Politinė reklama radijuje Politinės reklamos, skirtos skleisti per radiją, rengimo ir jos skleidimo
RR
išlaidos. Viešose vietose skleidžiama garso reklama, išskyrus radijo stočių
transliuojamą, laikoma išorine reklama.
11
Politinė reklama
Politinės reklamos, skirtos skleisti periodinėje spaudoje, rengimo ir jos
RS
spaudoje
skleidimo išlaidos.

Eil.
Nr.

Kodas

Klasifikatoriaus
pavadinimas

Paaiškinimas

12

RI

Išorinė politinė reklama

13

RIN

Reklama internete

14

RK

15

IA

Kitomis priemonėmis
skleidžiama politinė
reklama
Politinės kampanijos
iždininko atlyginimui
mokėti ir funkcijoms
atlikti

Išorinės politinės reklamos gaminimo (plakatų maketavimo, spausdinimo ir
pan.) ir jos skleidimo (stendų nuomos, plakatų transportavimo ir pan.)
išlaidos. Išorine politine reklama taip pat laikoma reklama, skleidžiama
lauko ekranuose, kino teatruose, televizorių ekranuose parduotuvėse ar
kitose viešose vietose. Viešose vietose skleidžiama garso reklama, išskyrus
radijo stočių transliuojamą, taip pat laikoma išorine reklama.
Politinės reklamos, skirtos skleisti internete, rengimo (banerių, filmukų,
svetainių kūrimo ir pan.) ir jos skleidimo išlaidos.
Politinės reklamos, kuri skleidžiama kitomis priemonėmis nei nurodyta
klasifikatoriaus koduose (pvz. lankstinukais), išlaidos.

16

AUD

Politinės kampanijos
audito įmonei

17

N

18

TI

19

S

20
21

KI
NPK

Nekilnojamųjų ar
kilnojamųjų daiktų,
reikalingų vykdant
politinę kampaniją,
nuomai
Politinei kampanijai
naudojamoms transporto
priemonėms nuomoti,
eksploatuoti
Politinės kampanijos
savanorių, politinės
partijos ar kandidato
atstovų rinkimams ar
rinkimų (referendumo)
stebėtojų ryšiui,
maitinimui,
apgyvendinimui ir
transportui
Kitos išlaidos
Ne politinės kampanijos
laikotarpiu turėtos
išlaidos, jeigu įsigyti
daiktai ir kitas turtas yra
skirti politinei
kampanijai ar jeigu
paslaugos yra gautos
politinės kampanijos
laikotarpiu

Registruojamos išlaidos politinės kampanijos iždininko atlyginimui mokėti
ir funkcijoms atlikti. Tais atvejais, kai Politinės kampanijos turto patikėjimo
sutartyje yra numatyta, kad iždininkas dirba neatlygintinai, rekomenduojama
užpildyti žiniaraščio eilutę nurodant sumą „0 Eur“. Jeigu atlyginimas
iždininkui numatytas, tačiau iki politinės kampanijos finansavimo ataskaitos
pateikimo atlyginimas neišmokamas, kaip ir kitų neapmokėtų išlaidų atveju,
privaloma registruoti Išlaidų registre nurodant skolos įsipareigojimus.
Išlaidos politinės kampanijos audito įmonei pagal politinės kampanijos
dalyvio patikrinimo sutartį. Privaloma sudaryti sutartį, jei dalyvis per
kampaniją gavo daugiau nei 70 VMDU, tai yra 52 990 Eur.
Išlaidos, skirtos nekilnojamųjų (salės susitikimas su rinkėjais, rinkimų štabo
ir kita) ar kilnojamųjų (kameros, garso technikos ir kita) daiktų, reikalingų
vykdant politinę kampaniją, nuomai.
Išlaidos politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti,
eksploatuoti. Politinės kampanijos išlaidomis nelaikomos išlaidos, skirtos
pretendento, kandidato kelionėms (transportui ir apgyvendinimui) į rinkimų
apygardą.
Išlaidos politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato
atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšiui, maitinimui,
apgyvendinimui ir transportui.

Kitos išlaidos, susijusios su politine kampanija (banko komisiniai ir kita).
Ne politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos, jeigu įsigyti daiktai ir
kitas turtas yra skirti politinei kampanijai arba jeigu paslaugos yra gautos
politinės kampanijos laikotarpiu, nurodomas klasifikatoriaus trumpinys
„NPK“, neatsižvelgiant į turėtų išlaidų paskirtį. Kartu su politinės
kampanijos finansavimo ataskaita pateikiamos išlaidas patvirtinančių
dokumentų kopijos. Tais atvejais, kai ne politinės kampanijos laikotarpiu
turėtos išlaidos viršija 10 ir daugiau procentų nustatyto didžiausio leistino
politinės kampanijos išlaidų dydžio, pateikiami dokumentai, nurodantys lėšų
šaltinius.

3. Nepriimtinos aukos
22
Gauta nepriimtina auka
NA

23

G

Nepriimtina auka
grąžinta aukotojui

24

B

Nepriimtina auka
pervesta į valstybės
biudžetą

Mažos aukos pervestos į
valstybės biudžetą, kai
jų bendra suma viršija
10 procentų nustatyto
didžiausio leistino
politinės kampanijos
išlaidų dydį
4. Politinės kampanijos lėšų likutis
26
Politinės kampanijos
LB
dalyvio (išskyrus
politinės partijos, jų
keliamus kandidatus ar
kandidatų sąrašus) lėšos
pervestos į valstybės
biudžetą
27
PLL Politinių partijų, jų
keliamų kandidatų ar
kandidatų sąrašų lėšos
skirtos partijos politinei
veiklai finansuoti
25

BMA

Registruojamas nepriimtinos aukos. Jeigu auka anksčiau buvo registruota
kaip fizinio asmens auka (FAA), kandidato lėšos (KL), fizinio asmens maža
auka (MA) ar kita ir paaiškėja, kad auka yra nepriimtina, pažymima
atitinkama Pajamų registro eilutė (eilutės) ir nurodoma, kad auka nepriimta.
Registruojamas nepriimtinos aukos grąžinimas aukotojui. Nurodomi
aukotojo duomenys. Ši eilutė susiejama su gauta nepriimtina auka. Susiejus
nepriimtiną ir grąžintą aukotojui aukas, aukų ir aukotojų sąraše bus
užpildyta pastabų skiltis ir susumuotos aukotojams grąžintos nepriimtinos
aukos.
Registruojamas nepriimtinos aukos pervedimas į valstybės biudžetą. Šioje
eilutėje nurodomi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys. Susiejus
nepriimtiną ir į valstybės biudžetą pervestą aukas, aukų ir aukotojų sąraše
bus užpildyta pastabų skiltis ir susumuotos į Valstybės biudžetą pervestos
nepriimtinos aukos. Nurodomi Valstybinės mokesčių inspekcijos
duomenys*.
Registruojamas mažų aukų, gautų viršijant 10 procentų nustatyto didžiausio
leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio, dalies, viršijančios nustatytą
sumą, pervedimas į valstybės biudžetą. Nurodomi Valstybinės mokesčių
inspekcijos duomenys*.

Registruojamas politinės kampanijos lėšų likučio pervedimas į valstybės
biudžetą. Politinės kampanijos lėšų likutį į valstybės biudžetą perveda
išsikėlę kandidatai ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Nurodomi
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys.*

Registruojamas politinės kampanijos lėšų likučio pervedimas į politinės
partijos einamąją ar valstybės biudžeto asignavimų (jeigu politinei
kampanijai finansuoti buvo pervesti valstybės biudžeto asignavimai)
sąskaitas. Politinės kampanijos lėšų likutį į minėtas sąskaitas perveda
politinė partija, jos kelti kandidatų sąrašai ar kandidatai. Nurodomi politinės
partijos duomenys.

* - pervedama VMI. Rekvizitai: lėšų gavėjas - „VMI prie LR FM“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank“
AB, banko kodas 73000, įmokos pavadinimas –„Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą“, įmokos kodas – 7081.

