2-ojo VSAFAS „Finansin÷s būkl÷s ataskaita“
1 priedas

Muitin÷s mokesčių fondas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grup÷s pavadinimas)

kodas 188656838, A. Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansin÷s būkl÷s ataskaitą (konsoliduotąją finansin÷s būkl÷s ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINöS BŪKLöS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSöJO 30 D. DUOMENIS
2012.11.02 Nr. _______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Pastabos
Nr.

Eil. Nr.

Straipsniai

A.
I.
II.
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmok÷jimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaik÷s finansin÷s sumos
Gautini mokesčiai ir socialin÷s įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaik÷s investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstyb÷s biudžeto
Iš savivaldyb÷s biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atid÷jiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atid÷jinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atid÷jiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mok÷tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mok÷tinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mok÷tinos sumos į biudžetus ir fondus
Mok÷tinos socialin÷s išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiek÷jams mok÷tinos sumos
Sukauptos mok÷tinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Rezervai
Nuosavyb÷s metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:

D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
F.
I.
II.
III.
III.1
III.2

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
__________________________________________________
(teis÷s aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Paskutin÷
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin÷ pra÷jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

306 704,60

412 321,23

1

306 704,60

412 321,23

2

416 531 659,07
3 687 031,26
3 687 031,26

854 782 428,00
4 108 231,43
4 108 231,43

3
4
5
6

12 988 832,04
390 642 635,42
634 433,78
330 042 542,56

3 494 562,73
837 415 538,77
1 506 496,62
691 893 425,81

7

59 965 659,08

144 015 616,34

8

9 213 160,35
416 838 363,67

9 764 095,07
855 194 749,23

416 838 363,80
306 704,60
306 704,60

855 194 749,23
412 321,23
412 321,23

416 531 659,20

854 782 428,00

10

634 433,78

1 506 496,62

11

7 641 352,48

8 417 286,07

12

14 560 640,04

4 841 371,73

13
14

390 008 201,64
3 687 031,26
( 0,13 )

835 909 042,15
4 108 231,43
0,00

( 0,13 )
( 0,13 )
0,00
416 838 363,67

0,00
0,00
0,00
855 194 749,23

9

Algis Cibulskas
_____________
(parašas)

(vardas ir pavard÷)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

Muitin÷s mokesčių fondas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grup÷s pavadinimas)

kodas 188656838, A. Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSöJO 30 D. DUOMENIS
2012.11.02

Nr. _______

(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil.
Nr.
A.
I.
II.
II.1
II.1.1
II.1.2
II.2
II.2.1
II.2.2
III.
III.1
III.2
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.

Straipsniai
PAGRINDINöS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
Mokesčių pajamos grynąja verte
Mokesčių pajamos
Pervestinų mokesčių suma
Socialinių įmokų pajamos grynąja verte
Socialinių įmokų pajamos
Pervestinų socialinių įmokų suma
PAGRINDINöS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindin÷s veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindin÷s veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINöS VEIKLOS SĄNAUDOS
NUVERTöJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
FINANSAVIMO
KITOS
PAGRINDINöS VEIKLOS PERVIRŠIS AR
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINöS IR INVESTICINöS VEIKLOS
REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBöS METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBöS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
(teis÷s aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis
118 651 955,33

Pra÷jęs ataskaitinis
laikotarpis
27 078 890,87

15

80 959 411,56
80 959 411,56
1 471 056 621,84
(1 390 097 210,28 )
0,00

22 103 766,77
22 103 766,77
1 956 144 533,96
(1 934 040 767,19 )
0,00

16

37 692 543,77
( 26 837 020,62 )
64 529 564,39
144 269 232,35
144 178 528,98

4 975 124,10
108 516 995,36
( 103 541 871,26 )
38 682 384,37
38 682 384,37

90 703,37
( 25 617 277,02 )
0,00
0,00
0,00

0,00
( 11 603 493,50 )
0,00
0,00
0,00

25 617 276,89

11 603 493,50

0,00

0,00

( 0,13 )

0,00

( 0,13 )

0,00

17

18

(parašas)

Algis Cibulskas
(vardas ir pavard÷)

FAKSU

MUITINöS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2012-11-02
Į

Nr.(13.2/7) 3B-11410
Nr.

DöL MOKESČIŲ FONDO 2012 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO PATEIKIMO

Vykdydamas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymo
nuostatas, Muitin÷s departamentas teikia Muitin÷s mokesčių fondo 2012 m. III ketvirčio
finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA:
1. Finansin÷s būkl÷s ataskaita – 1 lapas;
2. Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas;
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas – 6 lapai.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Algis Cibulskas

Olga Golovkina, tel. 232 7496, e. p. olga.golovkina@cust.lt

Biudžetin÷ įstaiga, A. Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 6111, faks . (8 5)
266 6005, informacijos tel. (8 5) 261
3027, el. p. muitine@cust.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188656838, PVM mok÷tojo kodas
LT886568314, atsiskaitomoji sąskaita LT3740100424 00070037, AB DNB bankas.

2012 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2012-11-02 Nr.
I. BENDROJI DALIS
Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmon÷s kodas
188656838, adresas A. Jakšto g. 1/25 LT-01105, Vilnius) mokesčių fondas (toliau – Muitin÷s
mokesčių fondas) pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymo 2
straipsnio 22 dalį yra viešojo sektoriaus subjektas. Muitin÷s mokesčių fondas,
vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartais (toliau –
VSAFAS), tvarko Muitin÷s mokesčių fondo apskaitą, sudaro ir teikia finansinių ataskaitų
rinkinius. Muitin÷s mokesčių fondas neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų. Į
Muitin÷s mokesčio fondo, kaip atskiro subjekto, apskaitą įtraukiamos visos ūkin÷s operacijos
ir ūkiniai įvykiai, susiję su mokesčių fondo veikla bei įgyvendinamais uždaviniais
administruojant mokesčius, sulaikytus ir konfiskuotus pinigus, pinigus už realizuotas
konfiskuotas ne Bendrijos prekes ir kitas įmokas bei vykdant įstatymais ar kitais teis÷s aktais
perduotas funkcijas. Muitin÷s mokesčių fondo balansin÷se sąskaitose registruojamas tik jam
nuosavyb÷s teise priklausantis arba patik÷jimo teise valdomas ir disponuojamas turtas,
įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Mokesčių fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo
asignavimų valdytojo apskaitos. Muitin÷s mokesčių fondo apskaitą tvarko Muitin÷s
departamento (toliau – MD) Mokesčių administravimo skyrius ir teritorinių muitinių
(Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos) Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriai.
MD Mokesčių administravimo skyrius formuoja Muitin÷s mokesčių fondo apskaitos
politiką, organizuoja ir metodiškai vadovauja Muitin÷s mokesčių fondo apskaitos tvarkymui,
sudaro ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai finansinių ataskaitų rinkinius,
muitin÷s kompetencijai priklausančių Europos Sąjungos (toliau – ES) tradicinių nuosavų
išteklių ataskaitas, Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apyskaitą (Forma 1-VP), Nepriemokų
ataskaitą, Surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių pajamų ataskaitą ir Surinktų
neadministruojamų mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą ir užtikrina ataskaitose
teikiamų duomenų teisingumą, perveda įplaukas į Valstyb÷s iždo sąskaitą, grąžina mokesčių
permokas ir kitas grąžintinas sumas asmenims, Europos Sąjungos valstybių narių
institucijoms, prognozuoja ir planuoja muitin÷s kompetencijai priklausančių mokesčių
pajamas ir įplaukas, analizuoja, kontroliuoja ir apibendrina nustatytų mokesčių surinkimo
užduočių vykdymo eigą, organizuoja ir metodiškai vadovauja skolų muitinei išieškojimui,
dalyvauja rengiant sutarčių su garantais projektus, organizuoja šių sutarčių priežiūrą bei teikia
teritorin÷ms muitin÷ms metodinę ir praktinę pagalbą pagal Muitin÷s mokesčių fondo
kompetenciją skolų muitinei administravimo, išieškojimo, garantijų naudojimo ir mokesčių
apskaitos klausimais. Muitin÷s mokesčių fondo administruojami importo bei eksporto muitai
ir kiti mokesčiai bei su jais susijusios sumos mokami litais ir eurais į MD surenkamąsias
sąskaitas:
LT374010042400369573, AB DNB bankas;
LT247300010088955705, „Swedbank“, AB;
LT057230000000120012, UAB Medicinos bankas.
Sulaikyti pinigai įnešami į MD depozitinę sąskaitą
LT807230000000120020, UAB Medicinos bankas.
MD, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. 1K-169 „D÷l Valstyb÷s biudžetui priskirtų mokesčių, kitų įmokų bei rinkliavų
pervedimo į valstyb÷s iždo sąskaitą tvarkos“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-397, Valstyb÷s
biudžetui priskirtus mokesčius, kitas įmokas bei rinkliavas, grąžinus mok÷tojams permokas ar

kitas grąžintinas sumas, kiekvieną darbo dieną iš surenkamųjų sąskaitų perveda į Valstyb÷s
iždo sąskaitą. Užstatų sumos į Valstyb÷s iždo sąskaitą nepervedamos.
Teritorinių muitinių Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriai atlieka šias Muitin÷s
mokesčių fondo funkcijas: apskaito muitin÷s administruojamas Valstyb÷s biudžeto
mokestines pajamas, tarp jų ir muitin÷s kompetencijai priskirtus ES tradicinius nuosavus
išteklius, vykdo jų sumok÷jimo kontrolę ir laiku nesumok÷tų mokesčių ir su jais susijusių
sumų išieškojimą, tvarko mokestines įplaukas, registruoja ir tvarko teritorin÷s muitin÷s
veiklos zonoje registruotų mokesčių mok÷tojų mokestines prievoles, rengia leidimus naudotis
bendrąja garantija, vykdo min÷tų leidimų sąlygų priežiūrą, įtraukia duomenis apie bendrąsias
garantijas į apskaitos registrus, nagrin÷ja asmenų prašymus d÷l mokesčių ir su jais susijusių
sumų grąžinimo, įskaitymo, sumok÷jimo kontrol÷s perdavimo Valstybinei mokesčių
inspekcijai (toliau – VMI) ir kitais mokesčių apskaitos ir išieškojimo klausimais, teis÷s aktų
nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia sprendimų projektus ir dokumentų taisymo
pažymas, analizuoja mokesčių surinkimo užduočių vykdymą, analizuoja ir vertina muitin÷s
riziką, susijusią su mokestin÷mis prievol÷mis. Kauno teritorin÷s muitin÷s Mokesčių apskaitos
ir išieškojimo skyriui MD generalinio direktoriaus įsakymu pavesta atlikti kai kurias
centralizuotas funkcijas, t. y. neidentifikuotų įmokų sąskaitų tvarkymą, nurodymų, susijusių
su mokestin÷s nepriemokos išieškojimu, formavimą ir teikimą kredito įstaigoms, pranešimų
apie prad÷tą mokestin÷s nepriemokos priverstinį išieškojimą pagal nurodymus nurašyti
mokestinę nepriemoką iš mokesčių mok÷tojų sąskaitų kredito įstaigose pateikimą garantams,
Europos Sąjungos valstybių narių institucijų tarpusavio pagalbos, išieškant muitus,
koordinavimą.
II. APSKAITOS POLITIKA
Muitin÷s mokesčių fondas tarpiniam ataskaitų rinkiniui sudaryti taiko apskaitos
politiką, nustatytą 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Ilgalaikis turtas“.
Muitin÷s mokesčių fondas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsniu, apskaito ilgalaikį finansinį
turtą. Muitin÷s mokesčių fondo ilgalaikis finansinis turtas – tai asmenų mokestinių
nepriemokų sumok÷jimo atid÷jimo arba išd÷stymo (mokestin÷s paskolos) dalis, gaunama po
vienerių metų.
2 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Atsargos“.
Muitin÷s mokesčių fondo atsargas sudaro konfiskuotos prek÷s, kurios, remiantis 1-ojo
VSAFAS standarto nuostatomis, buvo pripažintos apskaitoje d÷l to, kad buvo nustatyta jų
realizavimo vert÷ ir pagrįstai tikimasi, kad iš jų bus gauta ekonomin÷s naudos ateityje.
Naikintinos konfiskuotos prek÷s ir prek÷s, kurioms dar n÷ra nustatyta realizavimo
vert÷, apskaitomos Muitin÷s mokesčių fondo nebalansin÷se sąskaitose muitine verte.
3 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Išankstiniai apmok÷jimai“.
Muitin÷s mokesčių fondo išankstiniai apmok÷jimai – tai išankstiniai apmok÷jimai
Valstyb÷s iždui, kuriuos sudaro asmenų sumok÷tos įmokos, neįskaitytos asmenų mokestin÷ms
prievol÷ms padengti, išankstiniai apmok÷jimai už numatomus importo mokesčius bei iš
antstolių ir VMI gautos permokos. 2012 m. rugs÷jo 30 d. išankstinių apmok÷jimų suma yra 12
988 832,04 Lt, iš jų:

- išankstiniai apmok÷jimai Valstyb÷s iždui, kuriuos sudaro asmenų sumok÷tos įmokos,
neįskaitytos asmenų mokestin÷ms prievol÷ms padengti bei išankstiniai apmok÷jimai už
numatomus importo mokesčius – 3 297 977,81 Lt;
- užskaitos su antstoliais – 5 961,37 Lt;
- užskaitos su Valstybine mokesčių inspekcija – 9 684 892,86 Lt.
4 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Per vienerius metus gautinos
sumos“.
Muitin÷s mokesčių fonde įtrauktoms į apskaitą gautinoms sumoms, kurios
užregistruotos Muitin÷s mokesčių fondo balansin÷se sąskaitose ir kurių mok÷jimo terminas
pasibaigęs arba kurių sumok÷jimo terminas nepasibaigęs, tačiau d÷l kurių vyksta mokestinis
ginčas, skaičiuojamas nuvert÷jimas. Per 2012 m. sausio–rugs÷jo m÷nesius gautinų sumų
nuvert÷jimas buvo registruotas d÷l gautinų sumų balansinę vertę mažinančių požymių:
- d÷l gautinos sumos arba jos išieškojimo veiksmų vyksta mokestinis ginčas;
- gautina suma nesumok÷ta per teis÷s aktų nustatytą terminą;
- vykdomas mokestin÷s nepriemokos priverstinis išieškojimas.
5 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Gautinos trumpalaik÷s
finansin÷s sumos“.
Muitin÷s mokesčių fonde gautinas trumpalaikes sumas sudaro ilgalaikio finansinio
turto (suteiktų mokestinių paskolų) einamųjų metų dalis.
6 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Gautini mokesčiai ir socialin÷s
įmokos“.
Muitin÷s mokesčių fondo gautinos mokesčių sumos – tai gautinos sumos už importo
prid÷tin÷s vert÷s mokestį, muitus, akcizus. Iš viso gautinų mokesčių likutis 2012 m. rugs÷jo
30 d. – 330 042 542,56 Lt iš jų:
- gautinos sumos už importo prid÷tin÷s vert÷s mokestį – 238 096 718,45 Lt;
- gautinos sumos už muitus – 18 945 418,26 Lt;
- gautinos sumos už akcizus – 73 000 405,85 Lt.
7 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Kitos gautinos sumos“ .
Muitin÷s mokesčių fondo kitos gautinos sumos – tai gautinos sumos už baudas,
delspinigius, kompensacines palūkanas, konfiskuotą turtą, mokestinių paskolų palūkanas. Iš
viso kitų gautinų sumų likutis 2012 m. rugs÷jo 30 d. – 59 965 659,08 Lt, iš jų:
- gautinos sumos už baudas – 35 794 998,20 Lt;
- gautinos sumos už delspinigius – 24 169 220,67 Lt;
- gautinos palūkanos – 1 149,95 Lt;
- gautinos sumos už realizuotą konfiskuotą turtą – 290,26 Lt.
8 pastaba.
ekvivalentai“.

Finansin÷s

būkl÷s

ataskaitos

straipsnis

„Pinigai

ir

pinigų

Muitin÷s mokesčių fondo pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai
Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamosiose
sąskaitose, grynieji pinigai muitin÷s postų seifuose bei pinigai kelyje. Iš viso pinigų ir pinigų
ekvivalentų likutis 2012 m. rugs÷jo 30 d. – 9 213 160,35 Lt, iš jų:
- pinigų surenkamosiose bankų sąskaitose – 9 178 003,35 Lt;
- grynųjų pinigų muitin÷s postų seifuose – 7 369,00 Lt;
- pinigų kelyje – 27 788,00 Lt.

9 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Ilgalaikiai finansiniai
įsipareigojimai“ .
Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai“
parodomi ilgalaikiai įsipareigojimai Valstyb÷s biudžetui. Muitin÷s mokesčių fonde šias sumas
sudaro mokestinių paskolų sumos, mok÷tinos Valstyb÷s biudžetui po vienerių metų.
10 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Ilgalaikiai įsipareigojimų
einamųjų metų dalis“.
Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų
dalis“ parodomi ilgalaikių įsipareigojimų Valstyb÷s biudžetui einamųjų metų dalis. Muitin÷s
mokesčių fonde šias sumas sudaro mokestinių paskolų einamųjų metų dalies sumos.
11 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Mok÷tinos sumos į biudžetus
ir fondus“.
Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnyje „Mok÷tinos sumos į biudžetus ir fondus“
parodomos Valstyb÷s biudžetui pervestinos sumos.
12 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Grąžintini mokesčiai, įmokos
ir jų permokos“ .
Muitin÷s mokesčių fondo grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos susidaro iš
asmenų sumok÷tų ir muitin÷s išieškotų sumų permokų, grąžintinų užstatų, išankstinių
apmok÷jimų už importo mokesčius bei permokų iš užskaitų su antstoliais ar VMI, ar ES
valstybių institucijoms grąžintinų sumų.
Grąžintinų mokesčių, įmokų ir jų permokų likutis 2012 m. rugs÷jo 30 d. –
14 560 640,04 Lt, iš jų:
- asmenų sumok÷tų įmokų permokų suma – 2 792 190,97 Lt;
- tarpusavio užskaitų su VMI permokų likutis – 9 684 892,86 Lt;
- grąžintinų užstatų likutis – 1 571 808,00 Lt;
- antstolių išieškotų mokesčių sumų užskaitų permokos – 5 961,37 Lt;
- išankstinių apmok÷jimų už importo mokesčius permokos – 505 786,84 Lt.
13 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Sukauptos mok÷tinos
sumos“.
Sukauptas mok÷tinas sumas sudaro sukauptos pervestinos sumos į Valstyb÷s biudžetą.
14 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai“.
Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro ateinančių laikotarpių pajamos už
konfiskuotą turtą.
15 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis „Mokesčių ir socialinių įmokų
pajamos“.
Muitin÷s mokesčių fondo mokesčių pajamas sudaro importo prid÷tin÷s vert÷s
mokesčio, muitų ir akcizų pajamos.
Kai kurių muitin÷s supaprastintų procedūrų atveju prekių išleidimo į laisvą apyvartą
metu muitin÷s deklaracija nepateikiama. Muitin÷s mokesčių fondas tokiais atvejais mokesčių
pajamas pripažįsta mokesčių mok÷tojui įforminus muitin÷s deklaraciją:
- mokesčių pajamos esant supaprastintoms procedūroms, kai prek÷s išleistos į laisvą
apyvartą 2011 m., o deklaracijos pateiktos 2012 m. sudar÷ 765 794,00 Lt;

- mokesčių pajamos esant supaprastintoms procedūroms, kai prek÷s išleistos į laisvą
apyvartą iki 2012 m. rugs÷jo 30 d., o deklaracijos pateiktos 2012 m. spalio m÷n. sudar÷
1 421 587,00 Lt.
2012 m. sausio–rugs÷jo m÷nesiais Valstybinei mokesčių inspekcijai sumok÷jimo
kontrolei perduota 3 140 162 616,00 Lt importo prid÷tin÷s vert÷s mokesčio.
16 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis „Pagrindin÷s veiklos kitos
pajamos“.
Pagrindin÷s veiklos kitas pajamas sudaro baudos už mok÷tino mokesčio sumažinimą,
kompensacin÷s palūkanos, už parduotą konfiskuotą turtą pajamų suma ir kitos pajamos.
Apskaičiuotų pagrindin÷s veiklos kitų pajamų sumaž÷jimą nul÷m÷ baudų už mok÷tino
mokesčio sumažinimą apskaičiuotų sumų minusin÷ korekcija.
17 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis „Pagrindin÷s veiklos
sąnaudos“.
Muitin÷s mokesčių fonde pagrindin÷s veiklos sąnaudas sudaro gautinų sumų
nuvert÷jimo ir nurašymo sąnaudos ir kitos pagrindin÷s veiklos sąnaudos. Muitin÷s mokesčių
fonde 2012 m. sausio–rugs÷jo m÷nesiais nuvert÷jimo ir nurašymo sąnaudų suma –
144 178 528,98 Lt, iš jų:
- nuvert÷jimo sąnaudų suma – 132 810 901,88 Lt;
- nurašymo sąnaudų suma – 11 367 627,10 Lt.
Muitin÷s mokesčių fondo pagrindin÷s veiklos kitas sąnaudas sudaro mokesčių
išieškojimo sąnaudos (atlygis VĮ Turto bankas už mokesčių išieškojimą). Muitin÷s mokesčių
fonde 2012 m. sausio–rugs÷jo m÷nesiais pagrindin÷s veiklos kitų sąnaudų suma –
90 703,37 Lt.
18 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis „Finansin÷s ir investicin÷s
veiklos rezultatas“.
Muitin÷s mokesčių fonde registruojamas finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamas
sudaro delspinigių už ne laiku sumok÷tus muitus ir mokesčius ir palūkanų už mokestines
paskolas pajamos.
Valiutinių straipsnių skirtumai, susidarę d÷l apvalinimo, 2012 m. sausio-rugs÷jo
m÷nesiais buvo įregistruoti apskaitoje kaip finansin÷s ir investicin÷s veiklos kitos sąnaudos
0,16 Lt ir finansin÷s ir investicin÷s veiklos kitos pajamos 0,03 Lt.
19 pastaba. Muitin÷s mokesčių fondo nebalansin÷se sąskaitose apskaitomas
turtas.
Muitin÷s mokesčių fondas nebalansin÷se sąskaitose apskaito sulaikytus pinigus bei
konfiskuotas prekes, kurioms n÷ra nustatyta realizavimo vert÷. Konfiskuotų prekių nauda
valstybei preliminariai apskaičiuojama įvertinus prekes ir nustačius jų realizavimo vertę.
Sulaikytų pinigų ekonomin÷ nauda valstybei paaišk÷ja tik kompetentingai institucijai pri÷mus
sprendimą konfiskuoti pinigus. 2012 m. rugs÷jo 30 d. Muitin÷s mokesčių fondo nebalansin÷je
sąskaitoje buvo registruota 1 127 958,85 Lt sulaikytų pinigų, iš jų:
- litais – 303 042,68 Lt;
- įvairia valiuta – 824 916,17 Lt (konvertuota Lietuvos banko oficialiu rugs÷jo 30 d.
kursu).
Sulaikytų ir konfiskuotų pinigų, saugomų banko saugykloje, suma 9 257,15 Lt.
2012 m. rugs÷jo 30 d. nebalansin÷je sąskaitoje apskaitomų konfiskuotų prekių vert÷
58 034 119,56 Lt, iš jų naikintinų prekių – 56 595 690,42 Lt.

Naikintinos prek÷s (alkoholio produktai, tabako gaminiai, narkotin÷s medžiagos,
medikamentai) sudaro 97,53 procentų visų nebalansin÷je sąskaitoje apskaitomų konfiskuotų
prekių.
Konfiskuotos prek÷s nebalansin÷je sąskaitoje apskaitomos muitine verte.
Prievolininkų įsipareigojimai ne Lietuvos Respublikos institucijoms, apskaitomi
nebalansin÷se sąskaitose, 2012 m. rugs÷jo 30 d. sudar÷ 10 363 226,91 Lt.
20 pastaba. VĮ Turto bankas perduotos išieškoti skolos.
VĮ Turto bankas perleidžiama tik bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių skolų
išieškojimas. 2012 m. sausio–rugs÷jo m÷nesiais VĮ Turto bankas išieškojimui perleista
11 592 758,23 Lt suma.
Perleidžiant VĮ Turto bankas išieškojimui min÷tas skolas, jos nurašomos iš Muitin÷s
mokesčių fondo apskaitos (panaikinama mokesčių mok÷tojo prievol÷). Muitai, perduodami
išieškoti VĮ Turto bankas iš Muitin÷s mokesčių fondo apskaitos nenurašomi. 2012 m. sausio–
rugs÷jo m÷nesiais VĮ Turto bankas išieškojimui perleista 1 420 419,24 Lt muitų.
Gautinos sumos iš VĮ Turto bankas registruojamos įvykus išieškojimui.
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