POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMO ATASKAITOS PATEIKIMO VRK ATMINTINĖ
Viena iš rinkimų užstato grąžinimo sąlygų yra politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimas VRK.
Visi politinės kampanijos dalyviai, siekiantys susigrąžinti rinkimų užstatą, privalo nustatytais terminais VRK pateikti politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, jos priedus bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus.
Dėmesio:
TERMINAS
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos ne
vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo, jeigu gautų pajamų suma yra iki 70 VMDU ir ne vėliau
kaip per 85 dienas, jeigu gauta daugiau kaip 70 VMDU dydžio pajamų suma.

Prieš teikdami ataskaitą VRK, prašome patikrinti visus suformuotus dokumentus (VRK IS: Kampanijos
dalyviai → Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos (Veiksmų stulpelyje iššokantis meniu).
• Radę klaidų / neatitikimų, VRK IS pataisykite savo
įvestus duomenis.
• Neradę klaidų, patvirtinkite ataskaitą (mygtukas
„Pateikti VRK“), atspausdinkite patvirtintą ataskaitą
ir pasirašykite.

VRK TEIKIAMI DOKUMENTAI

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

Elektroniniu būdu VRK IS adresu https://rinkejopuslapis.lt
iždininkas pildo:
□ Banko išrašą;
□ Pajamų registrą;
□ Išlaidų registrą;
□ Sutarčių registrą;
□ Politinės reklamos ataskaitą.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos
priedų formos bei pildymo ir pateikimo tvarkos
aprašas, patvirtintas VRK 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-82 (galiojanti suvestinė redakcija nuo
2020 m. balandžio 25 d.)
Dalyviai pateikia du ataskaitos egzempliorius:
□ pirmas egzempliorius – ataskaita su priedais
(įsegta į bylą be apyrašo, lapai nenumeruojami,
partija gali susegti visų savo kandidatų ataskaitas į
vieną bylą);
□
antras egzempliorius – ataskaita su prie
dais, žiniaraštis, banko sąskaitos išrašas, pajamas ir
išlaidas pagrindžiantys dokumentai ir kiti papildomi
dokumentai. Visi dokumentai numeruojami, sudaromas vidaus apyrašas, baigiamasis įrašas.

VRK teikiami dokumentai:
I. Pagal į VRK IS suvestus duomenis suformuoti ir atspausdinti dokumentai:
1. Politinės kampanijos finansavimo ataskaita;
2. Aukų ir aukotojų sąrašas;
3. Atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaita (teikia tik turintys atstovaujamųjų dalyvių, nurodyta ataskaitos 1.2. dalyje);
4. Politinės kampanijos dalyvio ataskaita dėl politinės
reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių;
5. Žiniaraštis.
II. Kiti dokumentai:
6. Politinės kampanijos sąskaitos išrašas (nuo sąskaitos atidarymo iki ataskaitos sudarymo/tvirtinimo) (tinka
ir atspausdintas iš el. bankininkystės, pasirašytas politinės
kampanijos dalyvio (įgalioto asmens) ir iždininko);
7. Pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai
(aukų lapai, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros,
kasos aparato kvitai, sutartys ir kt.);
8. Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, jei gauta
daugiau kaip 70 VMDU dydžio pajamų suma.

DOKUMENTŲ PATEIKIMUI REIKALINGOS FORMOS
Dokumentų formos, patvirtintos VRK 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-82 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020 m. balandžio 25 d.), kaip Politinės
kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo priedai:
1. Antraštinis lapas (1 priedas), formuojamas
VRK IS;
2. Bylos vidaus apyrašas (2 priedas);
3. Bylos baigiamasis įrašas (3 priedas);
4. Bylų (dokumentų) perėmimo aktas (4 priedas),
formuojamas VRK IS.
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Politinių partijų kelti kandidatai ir kandidatų sąrašai dokumentus VRK teikia per partiją. Išsiskėlę kandidatai ir visuomeniniai rinkimų
komitetai – tiesiogiai VRK. Taip pat Ataskaitas galima teikti per įgaliotą asmenį bei siųsti paštu adresu Gynėjų g. 8, 01109, Vilnius.

Pirmas egzempliorius
1. Politinės kampanijos finansavimo ataskaita;
Ataskaitos priedai:
2. aukų ir aukotojų sąrašas;
3. politinės kampanijos dalyvio ataskaita dėl politinės
reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių;
4. atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaita (teikia tik turintys atstovaujamųjų dalyvių, nurodyta ataskaitos 1.2. dalyje).
Lapai nenumeruoti, įsegti į paprastą bylą.
Jeigu vienas asmuo (iždininkas, politinė partija) teikia kelių
dalyvių ataskaitas, visų dalyvių ataskaitų pirmi egzemplioriai gali būti teikiami įsegti į vieną bylą. Netraukiama į Bylų
(dokumentų) perdavimo aktą.
Antras egzempliorius
1. Politinės kampanijos finansavimo ataskaita;
Ataskaitos priedai:
2. aukų ir aukotojų sąrašas;
3. politinės kampanijos dalyvio ataskaita dėl politinės
reklamos paskleidimo ir jo finansavimo šaltinių;
4. atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos finansa
vimo ataskaita (teikia tik turintys atstovaujamųjų dalyvių,
nurodyta ataskaitos 1.2. dalyje).
Kiti dokumentai:
5. finansavimo apskaitos žiniaraštis;
6. banko sąskaitos išrašas už visą laikotarpį;
7. visi pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai;
8. politinės kampanijos metu sudarytos sutartys (taip pat
ir Politinės kampanijos turto patikėjimo sutartis).
Visi dokumentai pristatomi tvarkingai įrišti į archyvines bylas su raišteliais, lapai sunumeruojami. Byloje turi būti ne
daugiau kaip 200 lapų.
Į bylą rišami:
1. Bylos vidaus apyrašas kaip turinys knygos pradžioje.
Reikia suformuoti patiems pagal patvirtintą formą. Galima pasinaudoti Išlaidų ir Sutarčių registrais: eksportavę
duomenis, turėsite išlaidas pagrindžiančių dokumentų datas, numerius ir adresatus, sutarčių duomenis.
2–9. dokumentai, išvardyti 1–8 punktuose (vienas egz.);
10. bylos baigiamasis įrašas; patvirtintos formos, pildomas ranka, suformavus bylą.
Ant bylos kaip knygos viršelis klijuojamas patvirtintos formos antraštinis lapas. Jį galima suformuoti ir atspausdinti
VRK IS: Kampanijos dalyviai → Bylos antraštinis lapas.

Parengiamas Bylų perdavimo aktas (du egz.). Suformavus bylų antraštinius lapus, galima suformuoti
VRK IS: Kampanijos dalyviai → Dokumentų perdavimo-priėmimo aktas).
Kandidato, kandidatų sąrašo iždininkui suformavus
Dokumentų perdavimo aktą, partijos iždininkui bus
lengviau formuoti Dokumentų perdavimo aktą, kurį
pateiks VRK.
Aukų lapus įsigiję politinės kampanijos dalyviai kartu
su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK:
□ grąžina nepanaudotus ir anuliuotus aukų lapus;
□ pateikia Aukų lapų panaudojimo ataskaitą.
Panaudoti aukų lapai segami į bylą kaip pajamas
pagrindžiantys dokumentai.
ATASKAITŲ TIKRINIMAS
ATASKAITŲ TIKRINIMAS
Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, per poli
tinę kampaniją gavusių mažesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, patikrinimą organizuoja VRK. Perkamos audito įmonių paslaugos.
Paskyrus auditorių, el. paštu gausite informaciją,
koks auditorius tikrina Politinės kampanijos dalyvio
dokumentus.
Politinės kampanijos dalyviai privalo bendradarbiauti su patikrinimą atliekančiu auditoriumi ir pateikti
patikrinimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją.
Politinės kampanijos dalyvis ir iždininkas patvirtina,
kad ataskaitoje ir prieduose nurodyti duomenys yra
teisingi, nurodytos ir apskaitytos visos pajamos ir
išlaidos bei skolos, įsipareigojimai.
Ataskaita, aukotojų sąrašas, ataskaita dėl politinės
reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių,
skelbiami VRK interneto svetainėje, todėl būkite itin
atidūs.

KONTAKTAI
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius
Skyriaus el. pašto adresas:
finkontrole@vrk.lt
Janina Latvienė
852396964
janina.latviene@vrk.lt
Lina Petronienė
852396986
lina.petroniene@vrk.lt
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