POLITINĖS PARTIJOS NARIŲ MOKESČIŲ ŽURNALO PILDYMAS IR PATEIKIMAS
Informacija skirta politinės partijos nario mokesčius registruojantiems asmenims

Politinės partijos nario mokesčių tipus ir didžiausią leistiną dydį nustato Lietuvos Respublikos politinių partijų
įstatymas (toliau – PPĮ).
Politinės partijos narių mokesčių žurnalo (toliau – Žurnalas) pildymo ir pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai
tvarka ir reikalavimai nustatyti Politinės partijos narių mokesčių žurnalo užpildymo ir pateikimo tvarkos apraše (toliau
– Aprašas), patvirtintame Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2014 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-107
„Dėl Politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m.
vasario 4 d. sprendimo Nr. Sp-16 redakcija).
Nario mokesčių tipai
1) stojamasis nario mokestis;
2) periodinis nario mokestis;
3) kiti politinės partijos įstatuose nustatyti nario mokesčiai.
Nario mokesčio dydžiui taikytini ribojimai
1. Jeigu bendra politinės partijos nario mokesčio poli
tinei partijai suma per metus viršija 360 Eur, politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas.
2. Politinės partijos narys per metus politinei partijai gali
sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 vidutinio mėnesi
nio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. 2017 metais tai sudaro 16 460 eurų. Norėdami pasitikslinti šiuo
metu galiojantį VMDU dydį, jį galite rasti interneto puslapio
www.vrk.lt skiltyje „Partijų ir kampanijų finansavimas“,
pasirinkdami „Leistini aukų ir nario mokesčių dydžiai“.
3. Bendra nario mokesčio politinei partijai suma per
metus negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario
deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų.
PPĮ reikalavimų neatitinkantis nario mokestis, tai yra
sumokėtas asmens, nepriklausančio partijai, viršijantis 20
VMDU ar 10 proc. deklaruotų pajamų, laikomas neleistinu
politinės partijos finansavimo šaltiniu.
Prieš naudojant gautus nario mokesčius reikia įsitikinti, kad
jie atitinka PPĮ reikalavimus. Registruojant nario mokestį
VRK informacinėje sistemoje (toliau – VRK IS) pateikiama
informacija apie mokesčio priimtinumą. Tik užregistruotą
Žurnale mokestį (įvedus visus duomenis ir nurodžius, kad
mokestis priimtas) galima panaudoti.
Nario mokesčio laikymas einamojoje sąskaitoje
Politinės partijos lėšos, gautos iš nario mokesčių, laikomos politinės partijos einamojoje banko sąskaitoje.
Grynaisiais pinigais gautas nario mokestis per 7 darbo dienas įnešamas į politinės partijos einamąją banko
sąskaitą. Tais atvejais, kai grynaisiais pinigais sukaupta
nario mokesčių suma mažesnė negu 360 eurų, ji gali būti
įnešama į politinės partijos einamąją banko sąskaitą ir vėliau negu per 7 darbo dienas, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Gautas nario mokestis, neatsižvelgiant į gautą
sumą ir datą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti
įneštas į politinės partijos einamąją banko sąskaitą.
Žurnalą pildantys asmenys
Žurnalą pildo ir už įvedamų duomenų teisingumą ir
išsamumą atsako už politinės partijos apskaitą atsakingas
asmuo ir kiti partijos pirmininko ar kito asmens, turinčio
tam teisę pagal politinės partijos įstatus, įgalioti asmenys.

Žurnalas pildomas naudojantis VRK IS Finansavimo posisteme. Už partijos apskaitą atsakin
gą asmenį VRK IS pagal partijos įgalioto asmens
pranešimą registruoja VRK, o skyrių žurnalus pildyti
įgaliotus asmenis registruoja už partijos apskaitą
atsakingi asmenys. Už partijos apskaitą atsakingas
asmuo VRK IS sudaro partijos skyrių sąrašą, kiekvie
nam skyriui nurodydamas Žurnalą pildantį asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę registruoti sky
riaus narių sumokėtus nario mokesčius.
Prie VRK IS jungiamasi adresu www.rinkejopuslapis.lt,
naudojantis gyventojo el. bankininkystės ar kitomis elektroninės atpažinties priemonėmis. Portalo
„Rinkėjo puslapis“ viršutiniame kairiajame kampe
po savo vardu ir pavarde turi būti matomas statusas
„Partijos skyriaus finansininkas“ (jei rodomas statusas „Rinkėjas”, jį reikia pakeisti). Pildyti Žurnalą
galite pasirinkdami „Paslaugos“→ „Finansavimas“
→ „Nario mokesčiai“ → „Nario mokesčio žurnalo
peržiūra“. Pirmą kartą jungiantis prie VRK IS bus paprašyta susipažinti ir sutikti su naudojimosi VRK IS
sąlygomis.
Narių mokesčių žurnalo pildymas
Politinė partija Žurnale turi registruoti visus poli
tinės partijos gautus nario mokesčius, taip pat ir
nepriimtinus, bei jų grąžinimą sumokėjusiems asmenims per 5 darbo dienas ar pervedimą į valstybės biudžetą per 10 darbo dienų nuo mokesčio
gavimo datos.
Per kalendorinius metus gautus nario mokesčius politinė partija registruoja viename Žurnale,
nepriklausomai nuo laikotarpio, už kurį sumokėtas nario mokestis, ar Žurnalą pildančių asmenų
skaičiaus. Pavyzdžiui, 2017 m. gruodžio 28 d. gautas nepriimtinas nario mokestis gali būti grąžintas
iki 2018 m. sausio 5 d. Grąžinus 2018 metais, abu
įrašai (apie gavimą ir grąžinimą) turi būti registruoti
2017 metų Žurnale.
Jeigu ankstesnio laikotarpio (kai gautas nepriimtinas mokestis) Žurnalas jau pateiktas VRK, prieš
registruojant jame grąžinimą ar pervedimą, reikia
kreiptis į VRK dėl Žurnalo atblokavimo.
Vienai ūkinei operacijai turi būti skiriamas vienas
Žurnalo įrašas: nario mokestis pavedimu, mokestis
grynaisiais, grąžintinas mokestis, mokesčio perve
dimas į valstybės biudžetą. Įrašai gali būti redaguojami: prie atitinkamo įrašo spauskite „Pieštuko“ piktogramą
ir mygtuką „Redaguoti“.
VRK IS yra galimybė importuoti narių mokesčių
duomenis, parengtus Excel formatu, į Žurnalą.
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Nario mokesčio priėmimas

VRK IS vartotojų teisės

Už politinės partijos apskaitą atsakingas ar kitas įgaliotas
asmuo gali priimti nario mokestį, jeigu įsitikina, kad mokėtojas yra ar mokesčio mokėjimo metu buvo politinės partijos narys ir kad sumokėta suma neviršijo prieš tai minėtų
PPĮ nustatytų dydžių.
Rekomenduojama nedelsiant po mokesčio gavimo VRK
IS registruoti įrašą ir kreiptis į:
1) Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI), kad
būtų patikrinta, ar daugiau kaip 360 Eur per kalendorinius
metus sumokėta nario mokesčių suma neviršija 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų;
2) Teisingumo ministeriją (toliau – TM), kad būtų patikrinta, ar nario mokestį sumokėjęs asmuo priklauso
nurodytai partijai.
Politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki
kovo 1 dienos ir ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos, privalo
pateikti TM savo politinės partijos narių sąrašą.

Politinės partijos nariu turi teisę būti Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, sulaukę 18 metų ir nesantys kitų šalių politinių partijų ar organizacijų nariais.
VRK IS gali padėti nuspręsti, ar gautas nario mokestis yra priimtinas.
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Kada gaunamas atsakymas „Asmuo nepriklauso partijai“?
Jeigu įsitikinama, kad nario mokestį sumokėjęs asmuo
yra partijos narys, apie tai nurodoma VRK IS skiltyje „Pas
tabos“. Būtina nurodyti, iki kada asmuo buvo ar nuo kada
yra partijos narys.
Partijos nario statuso praradimas. Jeigu partijos narys
netenka partijos nario statuso anksčiau nei registruojamas
nario mokestis (pavyzdžiui, kelių mėnesių laikotarpiu nuo
mokėjimo iki registravimo), nario mokesčio registravimo
metu TM informacija apie partijos narius gali būti jau atnaujinta, todėl gali būti pateikiamas atsakymas, kad asmuo
nepriklauso nurodytai partijai.

Sistemos lange „Nario mokesčiai“ (skiltyje „Nario mokesčių žurnalo peržiūra“) nurodžius metus,
dešinėje lango pusėje pateikiama statistinė informacija apie partijos ar skyriaus Žurnalą: kiek
mokesčių gauta, priimta, nepriimta, neapsispręsta
dėl priėmimo, netikrinta, kokie yra VMI ir TM atsakymai, kita informacija. Paspaudus konkretų rodiklį,
bus atrinkti atitinkami Žurnalo įrašai.

Nauji partijos nariai. Nario mokesčius, sumokėtus naujai įstojusių partijos narių, pakartotinai patikrinti po artimiausio partijos narių sąrašo teikimo TM (po kovo 1 d.
ar spalio 1 d.). Įrašus galima tikslinti pasinaudojus Žurnalo
paieškos parametrais ir dėl visų kreiptis į TM vienu metu.
Seniai įstoję partijos nariai. Dėl seniai įstojusio partijos
nario (dar iki paskutinio partijos narių sąrašo teikimo), susisiekti su už partijos narių sąrašo pateikimą TM atsakingu
asmeniu ir patikrinti, ar šio nario duomenys buvo pateikti
TM, jeigu ne – tikslinti ir pakartotinai teikti TM partijos narių sąrašą. Patikrinę partijos nario statusą TM, išvengsite
pasikartojančių klaidų.
Nario mokesčio grąžinimas arba pervedimas į valstybės
biudžetą
PPĮ reikalavimų neatitinkantis nario mokestis sistemoje
pažymimas nepriimtu ir: 1) grąžinamas jį sumokėjusiam
asmeniui per 5 darbo dienas nuo tokių lėšų gavimo die
nos, nurodant atsisakymo priimti lėšas priežastis, arba 2) tais
atvejais, kai nėra galimybės grąžinti nario mokesčio jį
sumokėjusiam asmeniui, per 10 darbo dienų pervedamas
į valstybės biudžetą (į vieną iš VMI biudžeto surenkamųjų
sąskaitų: lėšų gavėjas – VMI, įmokos pavadinimas – Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės
biudžetą, įmokos kodas – 7081).
Nario mokesčio grąžinimas ar pervedimas į biudžetą
registruojamas Žurnale. Sukūrus nario mokesčio grąžinimo
ar pervedimo įrašą, VRK IS pasiūlys jį susieti su atitinkamu
gavimo įrašu. Susiejus įrašus VRK IS gautą mokestį pažymės
nepriimtu.
Grąžinus ar pervedus į valstybės biudžetą nepriimtiną
mokestį kitais metais nei gauta, naujo įrašo formoje („Įvesti naują“) pirmiausia pasirenkamas „Operacijos tipas“,
tuomet nurodoma grąžinimo ar pervedimo data (skiltyje
„Mokėjimo data“ ), o lauke „Metai“ nurodoma, kuriais metais gautas nepriimtinas nario mokestis.
Žurnalo paieškos parametrai ir analizė
Naudojantis VRK IS esančiais paieškos parametrais ir
duomenų eksportu į Excel galima analizuoti informaciją
apie gaunamus mokesčius (pavyzdžiui, nustatyti mokesčių
mokėtojų skaičių, mokamo nario mokesčio vidurkį pagal skyrius ir pan.) bei vykdyti vidaus kontrolę (ar nebuvo
priimti nepriimtini nario mokesčiai, ar apsispręsta dėl nario
mokesčio priimtinumo ir pan.).

Panašias ir sudėtingesnes paieškas galima atlikti naudojant paieškos parametrus, eksportavus
duomenis į Excel.
Meniu „Nario mokesčių žurnalas pagal skyrius“
pateikiama suvestinė informacija apie skyrių užregistruotus,
priimtus, nepriimtus, grąžintus nario
ATASKAITŲ TIKRINIMAS
mokesčius, pateikiama pastabų suvestinė.
Žurnalo patvirtinimas ir pateikimas
Pasibaigus kalendoriniams metams, už partijos apskaitą atsakingas asmuo patikrina politinės partijos
atsakingų asmenų užpildytą Žurnalą ir sistemoje pa
tvirtina, kad duomenys teisingi ir išsamūs.
Patikrintą, VRK IS patvirtintą ir iš patvirtintų Žurnalo sąrašo atspausdintą Žurnalą pasirašo politinės
partijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ir už poli
tinės partijos apskaitą atsakingas asmuo. Pasirašytas Žurnalas VRK pateikiamas kartu su finansinių
ataskaitų rinkiniu iki kovo 15 dienos.
Norint koreguoti VRK IS patvirtintą Žurnalą, „Pa
tvirtintų žurnalų atblokavimo“ dalyje atitinkamų
metų koreguotinas Žurnalas pažymimas varnele ir
spaudžiamas mygtukas „Kreiptis dėl atblokavimo“.
VRK IS paprašys nurodyti atblokavimo priežastį, ją
reikia trumpai aprašyti. Atlikus Žurnalo korekcijas,
VRK IS reikia patvirtinti naują Žurnalo versiją.
Daugiau informacijos galima rasti
VRK interneto svetainės www.vrk.lt
skiltyje „Mokomoji medžiaga“.
Žurnalo pildymo ir pateikimo klausimais konsultuoja:
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės
skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Vilys,
tel. (8 5) 239 6833, el. p. vytautas.vilys@vrk.lt
Nesant galimybės susisiekti, prašome kreiptis į vyriausiąją specialistę Laimą Lazauskienę,
tel. (8 5) 239 6989, el. p. laima.lazauskiene@vrk.lt
Arba prašome kreiptis finkontrole@vrk.lt
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