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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
Mineraliniai ištekliai ir 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

214 341,00

251 857,00

1

214 341,00

251 857,00

2

129 708 799,67
1 896 291,15
1 896 291,15

290 728 600,56
2 681 314,95
2 681 314,95

3
4
5
6

3 184 927,90
121 751 480,42
477 700,60
88 673 163,19

3 935 122,31
275 993 434,46
556 739,60
242 878 831,56

7

32 600 616,63

32 557 863,30

8

2 876 100,20
129 923 140,67

8 118 728,84
290 980 457,56

129 923 140,81
214 341,00

290 980 457,70
251 857,00

9

214 341,00
129 708 799,81

251 857,00
290 728 600,70

10

477 700,60

556 739,60

11

922 594,64

6 226 235,98

12

5 138 433,60

5 827 615,31

13
14

121 273 779,82
1 896 291,15
( 0,14 )

275 436 694,86
2 681 314,95
( 0,14 )

( 0,14 )
0,00
( 0,14 )
129 923 140,67

( 0,14 )
( 0,14 )
0,00
290 980 457,56
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(vardas ir pavard÷)
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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

Pastabos
Nr.

15

474 489,99
474 489,99
433 161 096,89
( 432 686 606,90 )
0,00

( 17 180 964,20 )
( 17 180 964,20 )
302 550 930,47
( 319 731 894,67 )
0,00

16

( 0,00 )
1 107 171,90
( 1 107 171,90 )
723 396,10
621 070,10

783 012,16
( 28 693 608,64 )
29 476 620,80
( 13 704 623,62 )
( 13 704 695,72 )

18

102 326,00
( 248 906,11 )
0,00
0,00
0,00

72,10
( 2 693 328,42 )
0,00
0,00
0,00

19

248 906,11

2 693 328,42

0,00

0,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

17

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

Ataskaitinis
Pra÷jęs ataskaitinis
laikotarpis
laikotarpis
474 489,99
( 16 397 952,04 )

Algis Cibulskas
(parašas)

(vardas ir pavard÷)

2013 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
________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) valstyb÷s mokesčių fondas (toliau –
Muitin÷s mokesčių fondas), remdamasis subjekto principu, laikomas atskiru vienetu, kuris,
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 mokesčių fondo, kaip atskiro subjekto, apskaitą įtraukiamos visos ūkin÷s operacijos
ir ūkiniai įvykiai, susiję su mokesčių fondo veikla bei įgyvendinamais uždaviniais
administruojant mokesčius ir su mokesčiais susijusias sumas, sulaikytus ir konfiskuotus
pinigus, pinigus už realizuotas konfiskuotas ne Bendrijos prekes ir kitas įmokas, o taip pat
apskaitant konfiskuotas prekes 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 Mokesčių
administravimo skyrius ir teritorinių muitinių (Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos) Mokesčių
apskaitos ir išieškojimo skyriai.
Muitin÷s departamento 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, 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 ir su jais susijusios sumos mokami litais ir eurais į Muitin÷s departamento
surenkamąsias sąskaitas:
LT374010042400369573, AB DNB bankas;
LT247300010088955705, AB „Swedbank“;
LT057230000000120012, UAB Medicinos bankas.
Muitin÷s departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-397 „D÷l finansų ministro 2003 m. birželio 20 d.
įsakymo Nr. 1K-169 „D÷l Valstyb÷s biudžetui priskirtų mokesčių, kitų įmokų bei rinkliavų
pervedimo į valstyb÷s iždo sąskaitą tvarkos“ pakeitimo“, valstyb÷s biudžetui priklausančias
įmokas kiekvieną darbo dieną iš surenkamųjų sąskaitų perveda į Valstyb÷s iždo sąskaitą.
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 asmenų 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 prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos (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 Muitin÷s departamento 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
Apskaitos politika aprašyta 2012 m. metinių 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. Finansinio turto užsienio valiuta per 2013 m. I ketvirtį registruota nebuvo.
2 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Atsargos“.
Muitin÷s mokesčių fondo atsargas sudaro konfiskuotos prek÷s, kurios, remiantis 1ojo VSAFAS 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÷, bei
kitoms institucijoms perduotinos konfiskuotos prek÷s 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÷tų įmokų, neįskaitytų asmenų mokestin÷ms
prievol÷ms padengti, išankstinių apmok÷jimų už numatomus importo mokesčius, bei iš
antstolių ir VMI gautos permokos. 2013 m. kovo 31 d. išankstinių apmok÷jimų suma yra
3 184 927,90 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 – 2 079 739,85 Lt;

- užskaitos su antstoliais – 6 767,37 Lt;
- užskaitos su Valstybine mokesčių inspekcija – 1 098 420,68 Lt.
4 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Per vienerius metus gautinos
sumos“.
Į Muitin÷s mokesčių fondo apskaitą įtrauktoms 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 2013 m. I ketvirtį 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 fondo 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 2013 m. kovo
31 d. – 88 673 163,19 Lt iš jų:
- gautinos sumos už importo prid÷tin÷s vert÷s mokestį – 25 366 646,97 Lt;
- gautinos sumos už muitus – 19 481 014,67 Lt;
- gautinos sumos už akcizus – 43 825 501,55 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, mokestin÷s paskolos palūkanas. Iš
viso kitų gautinų sumų likutis 2013 m. kovo 31 d. – 32 600 616,63 Lt, iš jų:
- gautinos sumos už baudas – 19 081 477,14 Lt;
- gautinos sumos už delspinigius – 13 518 881,79,00 Lt;
- gautinos kompensacin÷s palūkanos – 257,70 Lt.
8 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Pinigai ir pinigų
ekvivalentai“.
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 2013 m. kovo 31 d. – 2 876 100,20 Lt, iš jų:
- pinigų surenkamosiose bankų sąskaitose – 2 869 176,20 Lt;
- grynųjų pinigų muitin÷s postų seifuose – 603,00Lt;
- pinigų kelyje – 6 321,00 Lt.

9 pastaba.
įsipareigojimai“.

Finansin÷s

būkl÷s

ataskaitos

straipsnis

„Kiti

ilgalaikiai

Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnyje „Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ parodomi
ilgalaikiai įsipareigojimai valstyb÷s biudžetui. Muitin÷s mokesčių fonde šias sumas sudaro
mokestinių paskolų ateinančių metų sumos.
10 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Ilgalaikių 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 arba muitin÷s išieškotų sumų permokų, grąžintinų užstatų, išankstinių
apmok÷jimų už importo mokesčius, permokų iš užskaitų su antstoliais ar VMI. Grąžintinų
mokesčių, įmokų ir jų permokų likutis 2013 m. kovo 31 d. – 5 138 433,60 Lt, iš jų:
- asmenų sumok÷tų įmokų permokų suma – 1 735 145,27 Lt;
- tarpusavio užskaitų su VMI permokų likutis – 1 098 420,68 Lt;
- grąžintinų užstatų likutis – 1 953 505,70 Lt;
- antstolių išieškotų mokesčių sumų užskaitų permokos – 6 767,37 Lt;
- išankstinių apmok÷jimų už importo mokesčius permokos – 344 594,58 Lt.
13 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Sukauptos mok÷tinos
sumos“.
Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnyje „Sukauptos mok÷tinos sumos“ parodomos
sukauptos pervestinos muitų ir mokesčių, baudų už mok÷tino mokesčio sumažinimą,
palūkanų už mokestines paskolas, kompensacinių palūkanų bei delspinigių už pav÷luotai
sumok÷tus mokesčius sumos valstyb÷s biudžetui.
14 pastaba. Finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsnis „Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai“ .
Muitin÷s mokesčių fondo kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro konfiskuotų
atsargų, skirtų parduoti, sumos.
15 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis „Mokesčių ir socialinių įmokų
pajamos“.
Muitin÷s mokesčių fondo mokesčių pajamas sudaro , muitų, importo akcizų ir importo
prid÷tin÷s vert÷s mokesčio pajamos.
Nuo 2013 m. kovo 1 d., įsigaliojus LR Vyriausyb÷s nutarimui, kuriuo pakeista
importo PVM įskaitymo tvarka, Muitin÷s mokesčių fondas apskaičiuotą įskaitomą importo

PVM registruoja tik nebalansin÷se sąskaitose kontrol÷s tikslais. Pajamos šioms sumoms
neregistruojamos. Per 2013 m. kovo m÷nesį įskaitomo importo PVM nebalansin÷se sąskaitose
įregistruota 526 691 780,00 Lt.
16 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis „Pagrindin÷s veiklos kitos
pajamos“.
Muitin÷s mokesčių fondo pagrindin÷s veiklos pajamomis laikomas tik Muitin÷s
mokesčių fondo gaunamos ekonomin÷s naudos padid÷jimas. Muitin÷s mokesčių fondas
registruoja apskaičiuotas ir pervestinas pagrindin÷s veiklos kitas pajamas. Pagrindin÷s veiklos
kitas pajamas Muitin÷s mokesčių fonde sudaro sumų už konfiskuotą turtą bei kitos pajamos.
Kitos pajamos registruojamos nurašant permoką, kuri negali būti grąžinta ar įskaityta.
Muitin÷s mokesčių fondo 2013 m. I ketvirčio apskaičiuotų ir pervestinų pagrindin÷s veiklos
kitų pajamų sumos yra lygios.
- apskaičiuotų ir pervestinų pajamų už konfiskuotą turtą suma – 1 104 051,35 Lt;
- apskaičiuotų ir pervestinų kitų pajamų suma – 3 120,55 Lt.
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. Muitin÷s mokesčių fondo 2013 m. I ketvirčio pagrindin÷s
veiklos sąnaudų suma – 621 070,10 Lt, iš jų:
- nuvert÷jimo sąnaudų – 313 921,28 Lt;
- nurašymo sąnaudų – 307 148,82 Lt.
18 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis „Pagrindin÷s veiklos kitos
sąnaudos“.
Muitin÷s mokesčių fondo pagrindin÷s veiklos kitas sąnaudas sudaro mokesčių
išieškojimo sąnaudos (atlygis VĮ Turto bankas už mokesčių išieškojimą). Muitin÷s mokesčių
fondo 2013 m. I ketvirčio pagrindin÷s veiklos kitų sąnaudų suma – 102 326,00 Lt, iš kurių:
- 2013 m. sausio-kovo m÷n. užregistruota sąnaudų suma – 128 400,11 Lt;
- 2012 m. atstatyta sąnaudų suma – -26 074,11 Lt.
19 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 baudų už mok÷tino mokesčio sumažinimą, delspinigių už pav÷luotai sumok÷tus muitus
ir mokesčius, palūkanų už mokestines paskolas pajamos ir kompensacin÷s palūkanos.
Finansin÷s ir investicin÷s veiklos kitos pajamos registruojamos nurašant valiutinių straipsnių
skirtumus, susidariusius d÷l apvalinimo. 2013 m. I ketvirtį buvo įregistruota:
- palūkanų už mokestines paskolas apskaičiuotų pajamų – 872,00 Lt, pervestinų
pajamų– 872,00 Lt;
- delspinigių už pav÷luotai sumok÷tus muitus ir mokesčius apskaičiuotų pajamų –
1 238 764,98Lt, pervestinų pajamų – 403 322,44 Lt;
- baudų apskaičiuotų pajamų – -232 829,00 Lt, pervestinų pajamų – 353 877,98 Lt;
- kompensacinių palūkanų apskaičiuotų pajamų – 165,00 Lt, pervestinų pajamų –
-5,55 Lt.
Finansin÷s ir investicin÷s veiklos rezultatas yra 248 906,11 Lt.

20 pastaba. Neapibr÷žtojo turto pokyčiai.
Muitin÷s mokesčių fondas kaip neapibr÷žtąjį turtą nebalansin÷se sąskaitose apskaito
sulaikytus pinigus bei konfiskuotas prekes, kurioms n÷ra nustatyta realizavimo vert÷.
Sulaikytų pinigų ekonomin÷ nauda valstybei paaišk÷ja tik kompetentingai institucijai pri÷mus
sprendimą konfiskuoti pinigus. Konfiskuotų prekių nauda valstybei preliminariai
apskaičiuojama įvertinus prekes ir nustačius jų realizavimo vertę. 2013 m. kovo 31 d.
Muitin÷s mokesčių fondo nebalansin÷je sąskaitoje buvo registruota 1 234 577,41 Lt sulaikytų
pinigų, iš jų:
- litais – 405 802,76 Lt;
- įvairia valiuta – 828 774,65 Lt (2013 m. kovo 31 d. oficialiu Lietuvos banko
kursu).
Apskaitomų nebalansin÷je sąskaitoje 2013 m. kovo 31 d. konfiskuotų prekių,
kurioms dar n÷ra nustatyta realizavimo vert÷, suma sudar÷ 49 001 191,37 Lt (ne Bendrijos
prekių 500 479,68 Lt, turinčių Bendrijos prekių statusą 48 500 714,69 Lt) iš jų naikintinų
prekių – 46 796 932,63 Lt;
Naikintinos prek÷s (alkoholio produktai, tabako gaminiai, narkotin÷s medžiagos,
medikamentai) sudaro 95,5 procentų visų konfiskuotų prekių.
Konfiskuotos prekes nebalansin÷je sąskaitoje apskaitomos muitine verte.
VĮ Turto bankas perduotų išieškoti skolų/mokestinių nepriemokų likutis 2013 m.
kovo 31 dienai yra 22 855 799,34 Lt.
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