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1. Įžanga
Pagrindinis efektyvią makroekonominę politiką lemiantis veiksnys tęstinė fiskalinė
politika, orientuota į palankių sąlygų šalies ekonomikai augti kūrimą.
Nepaisant padidėjusių valstybės išlaidų krašto bei socialinei apsaugai ir kitų
įsipareigojimų, valdžios sektoriaus deficitas išlaikytas artimas 2014 metų deficito lygiui.
Išankstiniais duomenimis, 2015 metais valdžios sektoriaus deficitas buvo mažesnis nei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 2015 m. balandžio 29 d. nutarimu
Nr. 440 patvirtintoje Lietuvos stabilumo 2015 metų programoje nustatyta užduotis. Siekiant
įgyvendinti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo (priimtas 2014 m.
lapkričio 6 d. Nr. XII-1289; įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.) nuostatas, 2015 m. gruodžio 8 d.
nutarimu Nr. XII-2147 „Dėl vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“ Lietuvos Respublikos
Seimas (toliau – Seimas) patvirtino 2016–2018 metų vidutinio laikotarpio tikslą (ne didesnį
kaip 1 proc. BVP deficitą).
Vienas iš svarbiausių praėjusių metų pasiekimų yra sėkmingas euro įvedimas Lietuvoje
nuo 2015 m. sausio 1 d. Euro įvedimo procesą kaip sklandų savo ataskaitose įvertino Europos
Komisija ir Europos Centrinis Bankas. Tam pritarė ir didžioji dalis Lietuvos gyventojų: net 86
proc. apklaustų respondentų teigė, kad pinigų reforma šalyje įvyko sklandžiai, 91 proc. teigė,
kad keisdami pinigus nepatyrė jokių nepatogumų.
Be to, Lietuva nuo 2015 m. vasario 3 d. tapo Europos stabilumo mechanizmo (toliau –
ESM) nare, o 2015 m. vasario 11 d. sumokėjo Lietuvos Respublikos įmokėtojo kapitalo ESM
1-ąją dalį. Šiuo žingsniu Lietuva užsitikrino, kad prireikus galės pasinaudoti šios
organizacijos, teikiančios finansinę paramą euro zonos valstybėms, kurios susiduria su
finansinėmis problemomis, pagalba.
Investuotojai teigiamai vertino Lietuvos ekonomines perspektyvas ir dėl šios priežasties
Vyriausybės 10 metų trukmės euroobligacijų rizikos priedai, palyginti su Vokietijos
Vyriausybės vertybiniais popieriais, sumažėjo nuo 118 bazinių punktų 2015 metų pradžioje
iki 54 bazinių punktų metų pabaigoje. Lietuvos įstojimo į euro zoną svarbą teigiamai įvertino
ir reitingų agentūra „Moody‘s“, 2015 m. gegužės 8 d. priimdama sprendimą pagerinti
Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo Baa1 iki A3. 2015 metais Lietuva, remiantis
Lietuvos banko atliktais skaičiavimais, dėl geresnio skolinimosi reitingo ir euro įvedimo
sutaupė apie 70 mln. eurų. 2015 m. spalio mėn. užfiksuota žemiausia skolinimosi kaina šalies
istorijoje – už 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją bus mokamos 1,25 proc. metinės
palūkanos. Palyginti, 2014 m. sausio mėn. 10-čiai metų buvo pasiskolinta už 3,375 proc.
palūkanų normą. Pažymėtina, kad Lietuva pasiskolino pigiau už tokias šalis, kaip Lenkija,
Slovėnija, Ispanija, Italija ir Latvija. Lietuvos Vyriausybės skolinimosi vidutinė svertinė
palūkanų norma 2015 metais sudarė vos 1,3 procento. Penkerių metų trukmės Lietuvos
kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių (angl. CDS) kaina 2015 metais
sumažėjo nuo 111 iki 80 bazinių punktų.
Finansų rinkas 2015 metais buvo iš dalies neigiamai paveikė Kinijos bendrojo vidaus
produkto (toliau – BVP) lėtėjantis augimas ir akcijų rinkos smukimas. Taip pat žymiai
sumažėjo žaliavinės naftos kainos pasaulinėje rinkoje – Brent rūšies naftos kaina per metus
sumažėjo nuo 56 iki 36 JAV dolerių už barelį. Europos tarpbankinės Euribor 6 mėnesių
palūkanos nuo 2015 metų pradžioje buvusio 0,171 procento dydžio mažėjo ir 2015 metų
pabaigoje tapo neigiamos – -0,04 procento. Tačiau Europos akcijų rinkų indeksai kilo,
pavyzdžiui, Vokietijos DAX indeksas 2015 m. pakilo nuo 9805 punktų metų pradžioje iki
10743 punktų metų pabaigoje.
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2. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai
2.1. Pirmasis strateginis tikslas
Strateginis tikslas (kodas – 01) – formuoti finansų politiką, stiprinančią pasitikėjimą
makroekonominiu stabilumu, užtikrinti efektyvų ir racionalų valstybės ir ES lėšų valdymą ir
panaudojimą, finansų sektoriaus plėtrą ir sklandų kitų finansų srities priemonių įgyvendinimą.
Efekto kriterijai:
1) Valdžios sektoriaus balanso rodiklis (neviršijantis užsibrėžto rodiklio, nustatyto
pagal centrinį ekonominių rodiklių scenarijų (kriterijaus kodas – E-01-01)), BVP proc.
2015 m. balandžio 29 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 440 patvirtintoje Lietuvos
stabilumo 2015 metų programoje nustatyta valdžios sektoriaus balanso rodiklio reikšmė 2015
metams buvo 1,2 proc. BVP deficitas, tačiau pasiekta rodiklio reikšmė turėtų būti mažesnė nei
0,9 proc. BVP deficitas.

1 pav. Valdžios sektoriaus balanso rodiklis, BVP proc.
Šaltinis: 2012–2014 m. – Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2015 m. – Finansų ministerijos
2015 m. rugsėjo projekcija.

2) Valdžios sektoriaus skolos lygis, BVP proc. Prognozuojamas valdžios sektoriaus
skolos lygis (skolos santykis su BVP), įvertinus pritaikytas išvestines finansines priemones,
per metus padidėjo 1,9 procentinio punkto BVP ir 2015 m. pabaigoje sudarė apie 42,6 proc.
BVP arba 39,9 proc. BVP, jei neįskaičiuojamos lėšos, pasiskolintos iš anksto 1,0 mlrd. eurų
euroobligacijų emisijai išpirkti 2016 m. vasarį (ES valstybių narių skolos vidurkis 2015 m. III
ketv. pabaigoje sudarė 86,0 proc. BVP, 2014 m. pabaigoje – 86,9 proc. BVP).
Skolos padidėjimą lėmė Europos Sąjungos finansinės paramos disbalansas ir
išankstinis lėšų kaupimas siekiant perfinansuoti 2016 m. vasario mėnesį išperkamą 1 mlrd.
eurų euroobligacijų emisiją. Dėl Vyriausybės vykdomos griežtos fiskalinės politikos
nuosekliai mažėjantis, tačiau vis dar deficitinis valdžios sektoriaus balansas, valstybės skolos
rodiklį paveikė nežymiai.
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2 pav. Valdžios sektoriaus skolos lygis, BVP proc.
* 2015 metais valdžios sektoriaus skolos padidėjimą nulėmė Europos Sąjungos paramos 2007–
2013 m. ir 2014–2020 m. programų lėšų disbalansas.

3) Panaudota 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES fondų dalis iš visų Lietuvai
skirtų ES fondų lėšų (kriterijaus kodas E-01-03) ir išmokėta projektų vykdytojams 2014–2020
m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšų dalis iš visų Lietuvai skirtų ES fondų lėšų, proc.

3 pav. Panaudota 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpių ES
fondų lėšų dalis iš visų Lietuvai skirtų ES fondų lėšų, proc.
Šaltinis – ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros
sistemos (SFMIS) duomenys.
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ES fondų investavimas. Išmokėtos visos 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiui
numatytos ES fondų lėšos, iš kurių 0,77 mlrd. eurų (11,5 proc.) ES fondų lėšų – per 2015
metus. Pagal 2007–2013 m. veiksmų programas įgyvendintų projektų, finansuojamų 2007–
2013 m. veiksmų programų lėšomis, skaičius siekė 8,3 tūkst., jų vertė 8,8 mlrd. eurų, iš kurių
ES fondų lėšos sudarė 6,8 mlrd. eurų.
Iki 2015 m. pabaigos baigtas 2014–2020 m. finansinio laikotarpio priemonių
planavimas – priemonėms paskirstyta didžioji dalis (99 proc.) Lietuvai skirtų ES fondų lėšų,
šias nukreipiant didžiausią teigiamą poveikį ekonomikai, užimtumui ir gyvenimo kokybei
turinčioms veikloms. Pasiekta pažanga ir investuojant 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio
lėšas: įgyvendinamų projektų vertė siekė 1,1 mlrd. eurų, iš kurių ES fondų lėšos sudarė 792
mln. eurų (12 proc. visų ES fondų lėšų); projektams įgyvendinti išmokėta daugiau kaip 341
mln. eurų (5,1 proc. visų ES fondų lėšų).
Sėkmingai investuojamos ES fondų lėšos prisidėjo prie to, kad Lietuvos BVP vienam
gyventojui (perkamosios galios standartais) atsilikimas nuo ES vidurkio sparčiai mažėjo nuo
pat įstojimo į ES 2004 m. ir jau 2014 m. šis rodiklis jau pasiekė 75 proc. (pagal naujausius
2015 m. gruodžio 11 d. Eurostat paskelbtus duomenis; 2004 m. šis rodiklis siekė 50 proc. ES
28 vidurkio, 2007 m. – 61 proc.).
4) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI prie FM) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – MD prie FM) gautų ir planuotų pajamų iš mokesčių santykis, proc.
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4 pav. VMI prie FM ir MD prie FM gautų ir planuotų pajamų iš mokesčių santykis,
proc.
Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-VP)
duomenys.
VMI prie FM ir MD prie FM administruojamų pajamų iš mokesčių per 2015 metus
įplaukė 6 mlrd. 441,1 mln. eurų, t. y. 420,3 mln. eurų, arba 7 proc., daugiau nei per 2014
metus. Planuota, kad VMI prie FM ir MD prie FM administruojamų pajamų iš mokesčių per
2015 metus įplauks 6 mlrd. 340,2 mln. eurų, faktiškai įplaukė 100,9 mln. eurų, arba 1,6 proc.,
daugiau.
5) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos
visumos pajamų santykio su BVP to meto kainomis didėjimas, palyginti su praėjusiais metais
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(procentiniais punktais). Planuotas 0,1 procentinio punkto padidėjimas, įvykdymas – 0,9
procentinio punkto padidėjimas. Atkreiptinas dėmesys, kad geresnį nei planuota rodiklio
vykdymą įtakojo pagrindinių mokesčių mokestinių bazių spartesnis nei BVP augimas, taip pat
kai kurie mokestiniai pakeitimai ir mokesčių administravimo pagerinimas.

5 pav. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos
visumos pajamų santykis su BVP to meto kainomis (procentais).
Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-VP)ir
Lietuvos statistikos departamento duomenys.
6) VMI prie FM ir MD prie FM administruojamo pridėtinės vertės mokesčio (toliau –
PVM) deklaruotos PVM prievolės santykis su galutinio vartojimo išlaidomis (koeficientas).
Planuota reikšmė 0,096, pasiekta – 0,095. Didesnis santykio rodiklis parodo geresnį PVM
prievolės deklaravimą. Atkreiptinas dėmesys, kad šio santykio reikšmėms poveikį darė
pasikeitusi makroekonominė situacija. 2014 m. rudenį buvo prognozuota infliacija 2015
metais, tačiau faktiškai buvo fiksuota defliacija, kas nulėmė lėtesnį, nei buvo prognozuota
PVM prievolės augimą (nuo mažesnių kainų santykinai priskaičiuotas mažesnis PVM
prievolės dydis). Geresnis nei buvo papildomai planuota PVM administravimo pagerinimo
rezultatas nekompensavo defliacijos pasekmių.
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6 pav. VMI prie FM ir MD prie FM administruojamo PVM deklaruotos PVM
prievolės santykis su galutinio vartojimo išlaidomis (koeficientas).
Šaltinis – Finansų ministerijos (deklaruotos PVM prievolės) ir Lietuvos statistikos
departamento duomenys.
Siekiant įgyvendinti pirmąjį strateginį tikslą įgyvendinti 2015 metais buvo vykdomos
4 programos: „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“, „Skolos valstybės vardu
valdymas“, „Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla“, „Lietuvos Respublikos muitinės
veikla“.
2.1.1. Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas (kodas – 01-02)
Siekdama programos tikslo – siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo
sričiai priklausančių įstaigų veiklos – Finansų ministerija vykdė visas jai priskirtas funkcijas.
Mokesčių politika. Siekiant toliau gerinti mokestinių prievolių vykdymą, mažinti
prielaidas šešėlinei ekonomikai, didinti kontrolės efektyvumą ir galimai neteisėtų sandorių
atsekamumą, taip pat finansinių operacijų skaidrumą ir patikimumą bei sumažinti galimybes
išvengti mokestinių prievolių ir sudaryti sąlygas efektyviau surinkti mokesčius, įdiegti
modernius, šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis paremtus administravimo
metodus, taip pat siekiant sukurti teisinę bazę įdiegti Lietuvoje mokestinės informacijos
automatinių mainų mechanizmą pagal EPBO patvirtintą pasaulinį standartą ir naujausias ES
iniciatyvas, parengti ir Lietuvos Respublikos Seime priimti Mokesčių administravimo
įstatymo pakeitimai. Šiais pakeitimais Lietuvos finansų įstaigos įpareigotos tvarkyti ir
automatiniu būdu kartą į metus pateikti mokesčių administratoriui apmokestinimui reikšmingą
informaciją apie Lietuvos rezidentų sąskaitas, jei jų likutis metų pabaigoje viršys 5000 eurų,
arba metinės įplaukos viršys 15000 eurų. Nuo 2017 metų numatoma pradėti keistis
informacija apie užsienio subjektų sąskaitas finansų įstaigose pagal EPBO modelį ir ES
Direktyvą tarp beveik 60 pasaulio valstybių, pradedant 2016 m. pradžios duomenimis. Be to,
mokesčių administratoriui suteikiama teisė suformuoti mokesčių mokėtojui mokestinę
prievolę pagal mokesčių administratoriaus turimą informaciją ir ją išieškoti, jeigu mokesčių
mokėtojas nepateikia mokesčio deklaracijos.
Taip pat buvo įteisintas naujausiais technologiniais sprendimais pagrįstos mokesčių
administravimo informacinės sistemos („Išmanioji mokesčių administravimo sistema“ –
i.MAS) diegimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. i.MAS skirta užtikrinti konkurencines
sąlygas sąžiningam verslui bei mažinti šešėlinę ekonomiką.
2015 m. priimtomis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pataisomis nuo 2015m.
lapkričio 1 d. nustatytas efektyvesnis tepalinių alyvų apmokestinimo akcizais mechanizmas,
kai jos naudojamos ne pagal tiesioginę jų paskirtį ir kurios gali būti panaudojamos kaip
variklių degalai; nuo 2016 m. sausio 1 d. įgyvendinant ES acquis, nustatytas akcizų tarifas
gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras; patvirtintas trimetis akcizų
tarifų cigaretėms, cigarams ir cigarilėms, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams didinimo
planas (nuo 2016, 2017 ir 2018 metų kovo 1 d.).
2015 m. priimtomis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
pataisomis nuo 2016 m. sausio 1 d. didinamas pajamų mokesčio progresyvumas, didinant
neapmokestinamųjų pajamų dydžius, mažinant mokestinę naštą mažiau uždirbantiems
asmenims, taip pat asmenims, auginantiems vaikus. Minėtomis pataisomis nuo 2016 m.
sausio 1 d. susiaurinamos kapitalo pajamoms (palūkanoms, pajamoms iš vertybinių popierių
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perleidimo, pajamoms iš kito nei gyvenamasis būstas nekilnojamojo turto perleidimo)
taikomos pajamų mokesčio lengvatos.
Priimtais atitinkamų mokesčių įstatymų pakeitimo įstatymais nuo 2016 m. sausio 1 d.
sudaroma galimybė mokesčių mokėtojams vienu mokėjimo nurodymu sumokėti keletą
mokesčių, nustatant mokesčių mokėjimams vienos datos taisyklę – iki atitinkamo mėnesio 15
d., išskyrus pridėtinės vertės mokesčio, kuris sumokamas iki atitinkamo mėnesio 25 d., kartu
atsisakyta avansinių pridėtinės vertės mokesčio mokėjimų, atsisakyta akcizų mokėjimų
dešimtadieniais ir nustatyta prievolė mokėti vieną mėnesinę avansinę akcizų sumą – iki
einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos.
Siekiant ES teisę (acquis communautaire) perkelti į nacionalinę teisę, parengtas ir
Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo
pakeitimo įstatymo, į nacionalinę teisę perkeliančio 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą
90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių
patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms, keičiančias nuostatas, projektas.
Skatinant užsienio valstybių rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį ir kartu
užkirsti kelią mokesčių slėpimui, 2015 metais buvo didinamas dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutarčių skaičius: parafuota dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su Omanu,
įvyko II derybų raundas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties su Vietnamu.
Nuo 2012 metų Lietuva tapo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(toliau – EBPO) Globalinio skaidrumo ir keitimosi mokestine informacija forumo (GF) nare.
2015 m. paskelbta EBPO GF Lietuvos įvertinimo išvada. Iš viso pagal EBPO GF patvirtintus
kriterijus atlikti 120 valstybių vertinimai, apimantys atskiros jurisdikcijos mokesčių sistemos,
įmonių veiklos, registrų, banko ir profesinės paslapties, apskaitos, mokesčių administratoriaus
teisių ir administracinių gebėjimų gauti apmokestinimui reikšmingą informaciją teisinius ir
praktinius aspektus. Aukščiausiu reitingu įvertintos tik 22 šalys, tarp jų ir Lietuva.
Rezervų kaupimas. Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. lapkričio 17 d. priėmė
Finansų ministerijos parengtus Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo Nr. I-712 ir
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. IX-912 ,,Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimus. Šių teisės aktų tikslas – užtikrinti reguliarų pinigų srautą į
Rezervinį (stabilizavimo) fondą, kas sudarys sąlygas valstybei sušvelninti ekonominių ir
finansinių krizių metu atsiradusį finansavimo trūkumą. Į Rezervinį (stabilizavimo) fondą
įplauks daugiau lėšų iš papildomų finansavimo šaltinių. Rezervinio (stabilizavimo) fondo
nuostatuose nustatyti finansavimo šaltiniai iš valstybės per ilgą laiką sukaupto turto
efektyvaus naudojimo pajamų, t. y. kiekvienais metais į Rezervinį (stabilizavimo) fondą bus
pervedama iš valstybės biudžeto 50 procentų gautų lėšų: privatizavus valstybei nuosavybės
teise priklausančius akcijų paketus, valstybei priklausančių akcinių bendrovių sumokėtų
dividendų, pardavus viešo aukciono būdu valstybės nekilnojamąjį turtą bei kitus
nekilnojamuosius daiktus, pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Taip pat
į minėtą fondą turės būti pervedamos perteklinio valstybės biudžeto lėšos. 2016 m. sausio 1 d.
Rezervinio (stabilizavimo) fonde sukaupta – 62 963,8 tūkst. eurų. Per 2016 metus numatoma
Rezervinio (stabilizavimo) fonde sukaupti – 129 373 tūkst. eurų (2017 sausio 1 dieną).
Finansų rinkų politika. Siekiant stabilios ir patikimos finansų sektoriaus veiklos,
2015 m. priimti įstatymai, kuriais Lietuva tapo bankų sąjungos dalimi:
1) Bankų priežiūros funkcijos priskirtos Europos Centriniam Bankui (toliau – ECB).
2015 m. gegužės mėn. priimti Lietuvos banko įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimai,
įgyvendinantys 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo ECB
pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros
politika, nuostatas. Vieningos bankų priežiūros mechanizmas suteikia tam tikras kredito
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įstaigų priežiūros funkcijas ECB. Nuo 2015 m. ECB perėmė tiesioginę 3 didžiausių Lietuvos
komercinių bankų priežiūrą. Atitinkamai Lietuvos bankui nustatytos bendradarbiavimo ir
priežiūrai reikalingos informacijos keitimosi su ECB pareigos.
2) Sustiprinti kapitalo reikalavimai. Siekiant finansų sistemos stabilumo, 2015 m.
kovo mėn. buvo priimti Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo, Finansinių
priemonių rinkų įstatymo ir kitų lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymai. Atliktais įstatymų
pakeitimais patikslinti kredito įstaigų ir investicinių įmonių riziką ribojantys reikalavimai,
nustatytos makrolygio ir sisteminės rizikos valdymo bei procikliškumo poveikio reguliavimo
priemonės, tokiu būdu sustiprinant kredito įstaigų ir investicinių įmonių atsparumą
nepalankiems rinkos pokyčiams. Taip pat padidinti priežiūros institucijos įgaliojimai
pažeidimų prevencijos srityje. Įstatymais į nacionalinę teisę perkeltos Kapitalo reikalavimų
direktyvos 2013/36/ES nuostatos.
3) Nustatytos finansų įstaigų pertvarkymo priemonės ir tvarka. 2015 m. lapkričio mėn.
priimtas naujos redakcijos Finansinio tvarumo įstatymas ir kiti susiję lydimieji įstatymų
pakeitimai, kurie į nacionalinę teisę perkelia 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių
gaivinimo ir pertvarkymo sistema, ir įgyvendina 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių
įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru
pertvarkymo mechanizmu ir bendru pertvarkymo fondu. Priimtais įstatymais sudaromos
galimybės veiksmingai spręsti finansų įstaigų problemas naudojant pačių įstaigų, o ne
mokesčių mokėtojų pinigus. Naujos redakcijos Finansinio tvarumo įstatymas nustato finansų
įstaigų pertvarkymo priemones (pavyzdžiui, verslo perleidimas, laikinoji įstaiga, turo
atskyrimas, gelbėjimas privačiomis lėšomis), finansų įstaigų gaivinimo ir pertvarkymo planų
rengimo reikalavimus, suteikia priežiūros institucijai teisę taikyti ankstyvosios intervencijos
priemones subjektams, kurių būklė smarkiai blogėja, taip pagerinant finansų sektoriaus
subjektų nemokumo prevenciją. Minėtais įstatymais taip pat įkurtas Pertvarkymo fondas,
kuris finansuojamas finansų rinkos dalyvių įmokomis, o jo lėšos prireikus bus naudojamos
pertvarkymo veiksmams finansuoti. Nuo 2016 m. šis fondas įtrauktas į bankų sąjungai
priklausančių valstybių narių sudaryto bendro pertvarkymo fondą, kuris iki 2023 m. pabaigos
turės pasiekti 1 proc. nuo Bankų sąjungoje draudžiamų indėlių sumos tikslinį lygį. Šiam
tikslui pasiekti taip pat buvo ratifikuotas tarpvyriausybinis Susitarimas dėl įnašų į Bendrą
pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo, nustatantis lėšų pervedimo iš nacionalinių fondų
tvarką ir nacionalinių skyrių Bendrame pertvarkymo fonde laipsniško apjungimo taisykles.
4) Sustiprinta indėlininkų apsauga. 2015 m. lapkritį priimtas naujos redakcijos Indėlių
ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas, kuriuo siekiama didesnės indėlininkų
interesų apsaugos. Naujasis įstatymas numato geresnį indėlininkų informavimą apie indėlių
draudimo sąlygas, papildomą gyventojų indėlių apsaugą svarbiais gyvenimo atvejais, greitesnį
kompensacijų išmokėjimą. Įstatyme taip pat įtvirtintas ES lygiu suderintas indėlių draudimo
sistemos finansavimas, taip siekiant sustiprinti indėlininkų pasitikėjimą finansų sektoriumi.
Kredito įstaigos į Indėlių draudimo fondą mokės periodines išankstines (angl. ex ante)
įmokas, o tais atvejais, kai fonde sukauptų lėšų nepakaks kompensacijoms išmokėti, jos turės
sumokėti specialiąsias (angl. ex post) įmokas, taip sumažindamos valstybės lėšų panaudojimo
tikimybę. Įstatymo nuostatomis perkeliamos 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų nuostatos.
2015 metais teisėkūros priemonėmis buvo skiriama daug dėmesio finansų rinkų plėtrai,
naujoms priemonėms, stabiliam rinkų veikimui, investuotojų interesų apsaugos stiprinimui.
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2015 metais Seimas priėmė Draudimo įstatymo pataisas, kuriomis sudarytos
palankesnės sąlygos draudimo įmonėms laipsniškai pereiti prie naujosios mokumo vertinimo
sistemos „Mokumas II“, kuri pradėta taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d. Naujoje mokumo
vertinimo sistemoje didelis dėmesys skiriamas įmonių rizikos valdymui, griežtesnei vidaus
kontrolei, informacijos atskleidimui bei draudimo įmonių grupių priežiūrai. Tikimasi, kad
rizikos vertinimu pagrįstas kapitalo poreikio skaičiavimas užtikrins didesnę draudėjų interesų
apsaugą. Priėmus įstatymo pakeitimus draudimo įmonės turi galimybę pasinaudoti įstatyme
numatytomis priemonėmis, kurios palengvins prisitaikymą prie naujųjų rizikos vertinimu
paremtų reikalavimų.
2015 m. lapkričio 26 d. buvo priimtas Vertybinių popierių įstatymo pakeitimas.
Pakeitimai patikslino kaip vertybinių popierių emitentai pasirenka buveinės valstybę narę,
leido sumažinti administracinę naštą smulkiajam ir vidutiniam verslui peržiūrint periodinės
informacijos teikimo reikalavimus, taip pat nustatyta išsamesnė pranešimo apie balsavimo
teisių emitente įsigijimo tvarka ir įtvirtintos ES lygiu harmonizuotos atgrasančios ir
veiksmingos poveikio priemonės. Įstatymo pakeitimu į nacionalinę teisę perkelta Skaidrumo
direktyva (Direktyva Nr. 2013/50/ES).
2015 metais parengtas naujos redakcijos Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas ir susijusių įstatymų pakeitimų projektai, kuriais siekiama didinti mokėjimo
paslaugų prieinamumą, skatinti vartotojus naudotis efektyviomis mokėjimo priemonėmis ir
tokiu būdu didinti konkurenciją tarp mokėjimo paslaugų teikėjų bei užtikrinti, kad už
pagrindinę mokėjimo sąskaitą su būtiniausiomis mokėjimo paslaugomis, kurios yra
reikalingos vartotojams patenkinti kasdienius su mokėjimais susijusius poreikius, būtų
taikoma pagrįsta kaina. Įstatymų projektais į nacionalinę teisę perkeliama 2014 m. liepos 23
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo
sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias
savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis ir įgyvendinamas 2015 m. balandžio 29 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už
kortele grindžiamas mokėjimo operacijas.
Taip pat, parengtas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo projektas.
Siūlomais pakeitimais siekiama pagerinti investuotojų, investavusių į suderintuosius
kolektyvinio investavimo subjektus, apsaugą, tikslinamos depozitoriumų veiklos taisyklės,
nustatomos ES lygiu harmonizuotas atgrasančios ir veiksmingos poveikio priemonės,
taikomos už šio įstatymo pažeidimus. Pakeitimais, be kita ko, perkeliamos penktosios
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų direktyvos
(Direktyva Nr. 2014/91/ES) nuostatos.
Įgyvendindama Vyriausybės programos prioritetinę priemonę „Tobulinti gyventojų
privačių santaupų investavimo į ekonomiką mechanizmą, kartu didinti įmonių finansavimo
šaltinių ir priemonių spektrą“, Finansų ministerija kartu su Ūkio ministerija ir Lietuvos banku,
parengė pasiūlymus „Dėl priemonių, skirtų alternatyviam smulkiojo ir vidutinio verslo
finansavimui Lietuvoje skatinti“, kurie Vyriausybei buvo pateikti birželio mėnesį.
Įgyvendinant minėtus pasiūlymus 2015 metais buvo parengtas Sutelktinio finansavimo
įstatymo projektas, kuriuo reglamentuojamos sutelktinio finansavimo veiklos sąlygos, siekiant
užtikrinti didesnį teisinį aiškumą ir investuotojų interesų apsaugą. Sutelktinis finansavimas
yra naujas finansavimo būdas, papildantis kredito įstaigų finansavimą ir leidžiantis lengviau ir
paprasčiau suvesti tuos, kuriems reikalingos papildomos lėšos (tarp jų – mažos ir vidutinės
įmonės), su tais, kurie gali jų suteikti, potencialiais investuotojais.
Parengtas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimo projektas, kurio
tikslas – sumažinti lošimus organizuojantiems subjektams tenkančią administracinę naštą,
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susijusią su skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos vaizdo įrašų saugojimo terminu, siekiant
užtikrinti sąžiningą, skaidrų lošimų veiklos vykdymą, lošėjų teisių bei jų teisėtų interesų
apsaugą, suteikti teisę Priežiūros tarnybai nustatyti skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos
vaizdo įrašų kokybei keliamus reikalavimus, nustatyti proporcingą poveikio priemonę už
konkrečioje lošimo vietoje nustatytus lošimų organizavimo tvarkos pažeidimus – leidimo
atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) galiojimo sustabdymą. Taip
pat siekiant panaikinti lošimus organizuojantiems subjektams tenkančią administracinę naštą,
susijusią su lošimo įrenginių, už kuriuos mokamas fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokestis,
ženklinimu specialiu ženklu, kuriuo patvirtinamas mokesčio sumokėjimas 2015 m. buvo
priimtas Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo
įstatymas. Šiuo įstatymu nuo 2016 m. sausio 1 d. atsisakoma fizinio lošimo įrenginių
ženklinimo ženklais, kuriais patvirtinamas loterijų ir lošimų mokesčio sumokėjimas.
Valstybės nekilnojamojo turto valdymas. Įgyvendindama Centralizuoto valstybės
turto valdymo strategijoje numatytas centralizuoto valstybės turto valdymo priemones, 2015
metais Finansų ministerija parengė poįstatyminius teisės aktus, kurie sudarė sąlygas
įgyvendinti pirmąjį administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto perdavimo
valdyti centralizuotai etapą ir įgyvendinti kitas valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto
valdymo veiklas. VĮ Turto bankui centralizuotai valdyti perduota 15 tūkst. kv. m. ploto
administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas, kuriuo panaudos ir turto priežiūros
sutarčių pagrindu naudosis 28 valstybės institucijos ar įstaigos. Vyriausybei patvirtinus
valstybės nekilnojamojo turto pardavimo sąrašą, į kurį įtraukti 737 parduodamo
nekilnojamojo turto objektai, ir Viešame aukcione parduodamų valstybės ir savivaldybių
nekilnojamųjų daiktų pardavimo tvarką, buvo išgrynintas valstybės ir savivaldybių
nekilnojamojo turto pardavimo (buvusio privatizavimo) procesas. Optimizuotas ir sprendimų
dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo procesas, teisės aktuose nustačius centralizuotą
funkciją – privalomą sprendimų dėl nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo derinimą su VĮ Turto banku.
Be to, siekiant, kad būtų racionaliau ir efektyviau valdomas valstybės turtas, ir
įgyvendinant Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetus, 2015 metais baigtas įgyvendinti ES
fondų lėšomis finansuojamas projektas ,,Valstybės turto informacinės paieškos sistemos
kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti“. Įgyvendinus šio projekto veiklas
buvo sukurta ir 2015 m. gruodžio 29 d. įregistruota Registrų ir valstybės informacinių sistemų
registre Valstybės turto informacinė paieškos sistema (toliau – VTIPS). VTIPS bus
naudojama teisės aktuose nustatytiems tikslams: sprendimams derinti, valstybės turto
valdymo ataskaitai parengti, valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo bei
apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu valstybės
funkcijoms atlikti, rodikliams (normatyvams) nustatyti ir skaičiuoti, duomenims apie VTIPS
nuostatuose nurodytą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą kaupti, apdoroti ir
analizuoti, informacijai apie parduodamą ir nuomotiną valstybės nekilnojamąjį turtą viešinti ir
kitiems VTIPS nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Viena iš Finansų ministerijai priskirtų
veiklų – viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) politikos formavimas ir
skatinimas. Per 2015 metus Finansų ministerija įvertino ir pateikė nuomonę dėl penkių VPSP
sutarčių. 2015 metais Vyriausybė pritarė VPSP projekto „Daugiafunkcinis sveikatinimo,
ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ įgyvendinimo tikslingumui,
o Seimas – projekto „Kelias Vilnius–Utena“ įgyvendinimo tikslingumui.
Siekiant tobulinti VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarką, parengtas
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių
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partnerystės“ pakeitimas, kuriam Vyriausybė pritarė 2015 m. liepos 29 d., suteikiantis
privačiam subjektui iniciatyvos teisę teikti pasiūlymus kompetentingoms valstybės arba
savivaldybės institucijoms įgyvendinti naujus partnerystės projektus.
Energetikos sektoriaus įmonių valdymas. 2015 metais Finansų ministerijos valdoma
energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Lietuvos energija), pasiekė
geriausių iki šiol finansinių ir veiklos rezultatų. Ketverius metus iš eilės nuosekliai buvo
mažinti elektros energijos tarifai ir paslaugų kainos (gyventojams, atsiskaitantiems
„Standartiniu“ tarifu, elektros kaina nuo 2013 m. (14,5 ct/kWh) iki 2016 m. (12,9 ct/kWh)
sumažėjo 11 proc.), klientų pasitenkinimo rodikliai viršijo Europos bei JAV įmonių rodiklių
vidurkius, sutrumpėjo prisijungimo prie skirstomųjų tinklų terminai naujiems vartotojams.
Šiuo metu verslo klientų objektai prie skirstymo tinko prijungiami vidutiniškai per 45
kalendorines dienas, privačių – per 47 kalendorines dienas (2011 m. verslo klientams elektra
buvo įvedama vidutiniškai per 65 dienas, privatiems – per 61 dieną), tai lėmė aukštesnį
„Doing Business“ reitingą – Lietuva pagal elektros įvedimo rodiklį pakilo iš 66 vietos 2014
m. į 54 vietą 2015 m.). Lietuvos energija, kuri pagal pardavimo pajamas yra viena iš 5
didžiausių Lietuvoje ir 206-a didžiausia įmonė Vidurio Europoje, siekia iki 2020 metų savo
vertę išauginti du kartus.
2015 metais Lietuvos energija iš esmės pertvarkė savo veiklą – įgyvendino vertės
grandinės išgryninimo programą, pagal kurią išgrynintos pagrindinės Lietuvos energijos
veiklos ir paskirstytos tarp įmonių pagal veiklos sritis siekiant didžiausio efektyvumo.
Didžiausią pokyčių naudą jaučia klientai – elektros ir gamtinių dujų vartotojai aptarnaujami
vieno langelio principu, įsteigti bendri aptarnavimo centrai, daugiau naujų paslaugų,
suvienodinti aptarnavimo procesai, paspartintos prisijungimo procedūros. Klientų
aptarnavimą sujungė vienas prekės ženklas – „Gilė“, pasiūlyta galimybė vienu mokėjimu
atsiskaityti už dvi paslaugas. Naujai elektros ir dujų skirstomųjų tinklų įmonei „Energijos
skirstymo operatorius“ (ESO), pradėjusiai veikti nuo 2016 m. sausio 1 d., iškelti tikslai toliau
gerinti paslaugų kokybę ir mažinti sąnaudas.
Lietuvos energija Vilniuje ir Kaune įgyvendina modernių atliekas ir biokurą
naudojančių didelio efektyvumo kogeneracinių jėgainių projektus. Gamindamos šilumą ir
elektrą jėgainės užtikrins mažesnes šilumos gamybos kainas miestų vartotojams, taip pat
papildomą vietinės elektros energijos gamybą konkurencinga kaina, spręs atliekų tvarkymo
problemas. Per 2015 metus Kaune atrinktas projekto partneris – „Fortum Heat Lietuva“ – ir
pradėti svarbiausių atliekų jėgainės komponentų pirkimai. Vilniuje pradėtas vykdyti
kogeneracinės jėgainės statybos „iki raktų“ darbų konkursas.
Siekiant pagerinti pagrindinės Lietuvos energijos veiklos procesus ir sumažinti jų
sąnaudas, pagrindinės veiklos tvarkymo funkcijų dalis sukoncentruota atskiroje įmonėje –
UAB Verslo aptarnavimo centre, kuris Lietuvos energijos grupės įmonėms teikia viešųjų
pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo ir klientų aptarnavimo paslaugas.
Centralizuoti viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo procesai užtikrina
vienodus standartus, didesnį skaidrumą ir efektyvumą, greitesnį procesų vykdymą. Toks
aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias pasaulyje taikomas
praktikas.
2015 metais Lietuvos energija pradėjo iždo centralizavimo projektą – paskelbė dviejų
metų trukmės sąskaitos kredito limito (angl. overdraft), kurio dydis siekia 60 mln. eurų,
konkursą. Šia trumpalaikio skolinimosi priemone galės naudotis visos grupės įmonės, todėl
joms nebereikės tokių paslaugų pirkti atskirai. Centralizuotai valdant iždą grupės sąskaitos
kredito limitas bus perpus mažesnis, nei įmonėms limitus užsitikrinant atskirai. Tai leis
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sumažinti Lietuvos energijos patiriamas palūkanų sąnaudas skolinantis apyvartines lėšas ir
taip padidinti iždo valdymo efektyvumą.
Lietuvos energija į valstybės biudžetą sumoka didžiausius dividendus tarp visų
valstybės valdomų įmonių: už 2014 metus sumokėjo 52,6 mln. eurų dividendų, o už 2015 m. I
pusm. – 29,83 mln. eurų. Visoje Lietuvos energijos grupėje veikia patvirtinta nulinės
tolerancijos korupcijai politika, pagal kurią Lietuvos energijoje netoleruojamos bet kokios
korupcijos formos, tiek tiesioginės, tiek netiesioginės, ir ji taikoma visiems Lietuvos energijos
darbuotojams.
2015 m. spalio 19 d. Turto banko Valdymo koordinavimo centras Lietuvos energijos
grupę pripažino geriausiai 2014 metais valdoma valstybės kapitalo įmone. Itin palankiai
įvertintas skaidrumas ir valdymas.
Viešojo ir privataus sektorių buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. 2015
metais Finansų ministerijos parengti ir Seimo priimti Buhalterinės apskaitos įstatymo ir
lydimųjų įstatymų pakeitimai padės mažinti administracinę naštą verslui. Pakeitimais
nustatoma, kad ūkio subjektai, kuriems ES arba Lietuvos teisės aktai nenustato imperatyvios
pareigos taikyti verslo arba tarptautinius apskaitos standartus, galėtų pasirinkti, kuriais
apskaitos standartais vadovaujantis tvarkyti buhalterinę apskaitą. Taip pat supaprastinti
reikalavimai įmonių grupei nepriklausančioms įmonėms, kurios prekiauja arba ketina pradėti
prekiauti savo akcijomis reguliuojamose rinkose – finansines ataskaitas jos gali sudaryti pagal
verslo apskaitos standartus. Tos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
reguliuojamoje rinkoje ir kurios privalo sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas,
buhalterinę apskaitą turi tvarkyti taip, kad užtikrintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
sudarymą pagal tarptautinius apskaitos standartus. Reikalavimas taikyti tarptautinius apskaitos
standartus sudarant ir atskiras, ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas nustatytas draudimo
bei perdraudimo įmonėms.
Siekiant stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gebėjimus ir gerinti
viešojo sektoriaus subjektų tvarkomos buhalterinės apskaitos ir rengiamų finansinių ataskaitų
kokybę, 2015 metais parengti 774 atsakymai į Konsultaciniam centrui pateiktus viešojo
sektoriaus subjektų paklausimus.
Siekiant skatinti Vyriausybei atskaitingose institucijose ir įstaigose buhalterinės
apskaitos funkcijų centralizavimą, finansų ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu
Nr. 1K-389 patvirtintos Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo
taisyklės – buhalterinės apskaitos funkcijų centralizavimo rekomendacijos.
Finansų ministerija nuo 2016 m. centralizuotai vykdo Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
buhalterinės apskaitos funkcijas. Įvertinus šio centralizavimo rezultatus, bus suformuluoti
pasiūlymai dėl buhalterinės funkcijos funkcijų centralizavimo plėtimo.
Vidaus auditas ir finansų kontrolė. Įgyvendindama Vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatymu priskirtas funkcijas, Finansų ministerija 2015 metais atliko 21 viešųjų juridinių
asmenų ir savivaldybių vidaus audito tarnybų veiklos vertinimą, kurių metu teikė metodinę
pagalbą vidaus auditoriams. 2015 metais Finansų ministerijos organizuotuose susitikimuose
su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžios Valstybinės darbo inspekcijos
vidaus audito tarnybų, Vilniaus, Alytaus, Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybių
centralizuotų vidaus audito tarnybų atstovais aptartos ir spręstos aktualios vidaus audito
tarnybų problemos, pasidalyta gerąja patirtimi.
Įgyvendinant Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu Finansų ministerijai taip pat
priskirtą viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir
atestavimo koordinavimo funkciją, iki 2015 metų pabaigos vidaus auditorių atestacijos
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komisija jau atestavo 237 viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorius (45 proc. visų viešajame
sektoriuje dirbančių vidaus auditorių). Finansų ministerijos iniciatyva 2015 metais Finansų
ministerijos mokymo centre buvo organizuoti mokymai vidaus auditoriams informacinių
sistemų audito, apskaitos ir finansų kontrolės, vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir
tobulinimo ir kitomis temomis.
Kasmet viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą
ir juo disponuoja, vidaus audito tarnybų vadovai teikia Finansų ministerijai metines vidaus
audito tarnybų veiklos ataskaitas. Išanalizavusi šias ataskaitas Finansų ministerija parengė ir
pateikė Vyriausybei ir Seimo Audito komitetui 2014 metų vidaus audito tarnybų veikimo
viešuosiuose juridiniuose asmenyse metinę ataskaitą, kurioje yra informacija apie vidaus
audito tarnybų funkcionavimą valstybės viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir savivaldybėse,
apie nustatytus šių tarnybų veiklos neatitikimus ir trūkumus, taip pat pasiūlymai dėl šių
trūkumų pašalinimo.
Finansų ministro valdymo srities įstaigų veikla. Siekdama efektyvios finansų
ministro valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos, Finansų ministerija 2015 metais
tobulino finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos teisinį reglamentavimą
rengė teisės aktų projektus ir priėmė finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus sprendimus.
Tarp Finansų ministerijos asignavimų yra numatyti asignavimai Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos, Lošimų priežiūros tarnybai prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansų ministerijos mokymo centrui, Turto
vertinimo priežiūros tarnybai, Audito ir apskaitos tarnybai, VšĮ centrinei projektų valdymo
agentūrai (toliau – CPVA) ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (toliau – VIPA).
2015 metais parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir
brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimo projektas, siekiant atsisakyti ES
valstybių narių nacionalinių prabavimo ženklų pripažinimą ribojančių priemonių, užtikrinti
tauriųjų metalų ir brangakmenių ūkio subjektų licencijų išdavimo modelio „D“, išskyrus
perteklines ūkio subjektų veiklos ribojimo priemones, taikymą, aktualizuoti tauriųjų metalų
prabas, brangakmenių charakteristikas, tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių,
pusgaminių, atliekų ir laužo prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo reikalavimus, ūkio
subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos vykdymo reikalavimus ir
Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros institucijos
veiklos pagrindus.
Finansų ministerija, vykdydama Vyriausybės strateginio komiteto 2014 m. rugsėjo 22
d. posėdžio protokolo Nr. 10 1 klausimo „Dėl valstybės pajamų surinkimo srities ūkio
subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos pertvarkymo“ 3 punkte nurodytą
pavedimą, kartu su Ūkio ministerija parengė Audito ir apskaitos tarnybos, Turto vertinimo
priežiūros tarnybos ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos
reorganizavimo sujungimo būdu įgyvendinimo veiksmų planą, kuris patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d.
įsakymu Nr. 1K-472/4-929. Vykdant šio plano priemones, nuo 2014 metų rugsėjo mėnesio iki
2015 metų gruodžio mėnesio priimti Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos finansų
ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai, susiję su Audito ir apskaitos
tarnybos, Turto vertinimo priežiūros tarnybos ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie
Ūkio ministerijos reorganizavimu, sudarė teisinio reguliavimo pagrindus, reikalingus
minėtoms įstaigoms reorganizuoti sujungimo būdu į naują Audito, apskaitos, turto vertinimo
ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Naujoji įstaiga
nuo 2016 m. sausio 1 d. perėmė reorganizuotų įstaigų teises ir pareigas ir vykdo savo veiklą:
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audito ir finansinės atskaitomybės srityje – siekdama kad būtų užtikrinta auditorių ir audito
įmonių viešoji priežiūra ir finansinės atskaitomybės informacijos patikimumas; turto ir verslo
vertinimo srityje – siekdama, kad būtų užtikrinta turto ir verslo vertinimo kokybė bei turto
arba verslo vertintojų, turto ir verslo vertinimo įmonių ir visuomenės teisių ir jų teisėtų
interesų šioje srityje apsauga; nemokumo (įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių
asmenų bankroto, darbuotojų apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam) srityje – siekdama,
kad, laikantis bankrutuojančių ar bankrutavusių asmenų ir jų kreditorių interesų pusiausvyros
principo arba sudarant sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir
nenutraukusiems veiklos, išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, būtų
užtikrintas bankroto arba restruktūrizavimo procesų efektyvumas. Užtikrinus Vyriausybės
strateginio komiteto 2014 m. rugsėjo 22 d. posėdžio protokolo Nr. 10 1 klausimo „Dėl
valstybės pajamų surinkimo srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų
veiklos pertvarkymo“ 3 punkto nuostatų įgyvendinimą, Finansų ministerija prisidėjo prie
nuoseklaus Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos, kuriai pritarta Seimo
2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51, 93 punkto nuostatose numatyto tikslo sumažinti
biudžetinių įstaigų skaičių dėl ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimo,
pasiekimo (vietoj veikusių 3 biudžetinių įstaigų šiuo metu veikia 1 biudžetinė įstaiga).
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos 2015
metais parengė ir patvirtino 108 saugiųjų dokumentų blankų ir saugiųjų dokumentų blankų
grafinius projektus, pakeitė 177 dokumentų blankų metrikas, įvertino 135 saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų etalonų projektus, parengė 141 saugiųjų dokumentų
ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių aprašą (trimis lygiais:
visuomenei, specialistams, ekspertams), atliko 17 licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
tikrinimų (dėl 2 kartus nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimų
įmonėms pateikti įspėjimai raštu), atliko saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
(332780 vnt.) kokybės patikrinimus.
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 metais
iš viso atliko 81 ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimą
(77 – specialiuosius, 4 – planinius). Atliekant 32 ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų
loterijų organizatorių) tikrinimus buvo nustatyta licencijuojamos veiklos pažeidimų, 49 ūkio
subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimų metu licencijuojamos
veiklos pažeidimų nenustatyta. Atlikus 4 planinius ūkio subjektų patikrinimus nustatytas 1
pažeidimas, už kurį surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Lošimų priežiūros
tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 metais daug dėmesio skyrė
bendradarbiavimui su prižiūrimos srities ūkio subjektais, siekdama pažeidimų prevencijos,
administracinės naštos mažinimo (patobulintos Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų
organizatorių tikrinimo taisyklės) ir glaudaus tarpinstitucinio (su Policijos departamentu prie
Vidaus reikalų ministerijos, VMI prie FM ir kt.) bendradarbiavimo.
Finansų ministerijos mokymo centras 2015 metais vykdė finansų ministro valdymo
srities ir su ja susijusių valdymo sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, jų darbo įgūdžių
ir gebėjimų formavimą. Per 2015 metus Finansų ministerijos mokymo centras suorganizavo
245 mokymo renginius, kuriuose administracinius gebėjimus tobulino 6064 finansų ministro
valdymo srities ir su ja susijusių valdymo sričių specialistai, valstybės tarnautojų
kvalifikacijai kelti parengė 17 mokymo programų, kurios akredituotos valstybės tarnybos
tvarkymo funkcijas atliekančioje įstaigoje – Valstybės tarnybos departamente ir įrašytos į
departamento tvarkomą valstybės tarnautojų mokymo programų sąrašą.
Turto vertinimo priežiūros tarnyba 2015 metais atliko 94 turto arba verslo vertinimo
įmonių planinius patikrinimus pagal iš anksto patvirtintą patikrinimų planą (6 subjektų
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veikloje trūkumų nenustatyta, 88 subjektų veikloje nustatyti trūkumai). Patikrinimų metu
buvo įvertinta 184 turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Iš
visų išnagrinėtų ataskaitų, tik 10 pripažintos kaip parengtos be trūkumų. 2015 metais atlikti 9
vertinimo įmonių paskesni planiniai patikrinimai, kurių metu patikrinta 18 turto vertinimo
ataskaitų atitiktis teisės aktų reikalavimams, iš jų 6 ataskaitos pripažintos atitinkančiomis
reikalavimus, o 12 vertinimo ataskaitų – neatitinkančiomis reikalavimų. Dėl vertintojų,
parengusių reikalavimų neatitinkančias vertinimo ataskaitas, veiksmų tarnyba kreipėsi į
Garbės teismą dėl drausmės bylų iškėlimo (12 ataskaitų parengė 8 vertintojai). Garbės teismas
1 vertintojui skyrė drausminę nuobaudą – papeikimą, 2 vertintojams drausmės bylos nebuvo
iškeltos, 2 – bylos nutrauktos, dėl kitų vertintojų drausminės atsakomybės klausimas dar
sprendžiamas Garbės teisme. Daug dėmesio buvo skirta turto ir verslo vertintojų kvalifikacijai
tobulinti (iš viso ataskaitiniu laikotarpiu organizuotuose turto arba verslo vertintojams
skirtuose mokymuose ir seminaruose dalyvavo 410 klausytojai, suorganizuota 12
kvalifikacijos kėlimo seminarų).
Audito ir apskaitos tarnyba, siekdama tenkinti viešuosius interesus ir užtikrinti
finansinių ataskaitų informacijos vartotojų pasitikėjimą audituotomis finansinėmis
ataskaitomis bei sudaryti galimybę ūkio subjektams parengti finansines ataskaitas, kuriose
rodoma pagrįsta ir teisinga jų finansinė būklė, o finansinių ataskaitų informacijos vartotojams
– priimti teisingus sprendimus, 2015 metais atliko auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą,
rengė verslo apskaitos standartus ir jų metodines rekomendacijas, aiškino verslo apskaitos
standartų praktinį taikymą. Audito ir apskaitos tarnyba atliko 27 audito įmonių ir 51
auditoriaus atlikto audito kokybės peržiūrų vertinimus, 2 atlikto audito tyrimus, parengė ir
patvirtino 41 verslo apskaitos standartų, jų pakeitimų ar metodinių rekomendacijų projektus.
CPVA 2015 metais atliko projektų, finansuojamų iš ES, tarptautinių institucijų,
valstybės ir kitų lėšų, vertinimą, atranką, priežiūrą, vykdė kitas su projektų administravimu
susijusias funkcijas pagal teisės aktuose nustatytas procedūras, administravo 8 programas,
finansuojamas ES ar šalių donorių paramos lėšomis. Visų CPVA administruojamų programų
biudžetas yra 4,97 mlrd. eurų. Tinkamai ir laiku užtikrinus išorės bei vidaus teisės aktų
reikalavimus atitinkantį projektų, finansuojamų iš ES, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų
lėšų, administravimą buvo pasiekta, kad išorės audito ar kitų išorinių patikrinimų metu
nebuvo nustatyta sisteminių nukrypimų nuo esminių reikalavimų, galinčių turėti įtakos
institucijos veiklos kokybei ir tinkamam jai paskirtų užduočių įgyvendinimui, arba
nesisteminių, tačiau reikšmingų nukrypimų nuo esminių reikalavimų.
Pagal Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų tarp institucijų paskirstymo, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ VIPA pavesta atlikti įgyvendinančiosios
institucijos funkcijas, kai veiksmų programos prioritetų priemonės įgyvendinamos
grąžinamųjų subsidijų būdu.
2015 metais VIPA tęsė 2013 metais pradėto projekto „VIPA pasirengimo įgyvendinti
programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas,
funkcijų vykdymas“ veiklas, skirtas sėkmingam pasirengimui 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų lėšų administravimo laikotarpiui užtikrinti. VIPA 2015 metais vykdė
veiklas, užtikrinančias galimybes efektyviau panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinių
fondų lėšas: dalyvavo rengiant išankstinio (ex ante) vertinimo išvadas (Energijos efektyvumo
išankstinio vertinimo analizė, Viešosios infrastruktūros išankstinio vertinimo analizė), sukūrė
VIPA vidaus sistemą, užtikrinančią sėkmingą veiksmų programos prioritetų priemonių
įgyvendinimą grąžinamosios subsidijos būdu ir pan.
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2015 m. VIPA kartu su Energetikos ministerija dalyvavo rengiant ir derinant
grąžinamosios subsidijos būdu finansuojamos 04.3-1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei
nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ dokumentaciją, nustatant šios priemonės
takoskyras su 04.3.1-FM-F-105 priemone „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
viešojoje infrastruktūroje“. VIPA taip pat pasirengė 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų
valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditui ir pateikė
vertinti vidaus procedūras ir teisės aktus, reglamentuojančias grąžinamosios subsidijos
priemonės administravimą.
Vyriausybė 2015 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto
rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams
projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ nutarė pripažinti Vilniaus
koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir
kultūriniams renginiams organizuoti projektą valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kurio
tikslas – įrengti naują kongresų, konferencijų ir kultūrinių renginių centrą, skatinti ir plėtoti
dalykinį (konferencinį) turizmą, siekiant padidinti Lietuvos konkurencingumą ir žinomumą
sudarant sąlygas investicijoms pritraukti. 2015 m. valstybės įmonė Turto bankas įsigijo
minėtą pastatų kompleksą.
Siekiant programos tikslo – optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir
valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines technologijas – 2015 metais
toliau buvo vykdomos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos
reformos metu įdiegtų informacinių sistemų ar jų posistemių duomenų kokybės gerinimo
priemonės, pabaigtas pritaikymas keičiantis bazinei valiutai, įgyvendinti SEPA reikalavimai,
tęsiamas iš dalies centralizuotos Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau –
VBAMS) centralizavimas siekiant, kad būtų užtikrintas tvarkomų duomenų saugumas.
Atsižvelgiant į veiklos specifiką, per 2015 m. VSAKIS sistema parengta darbui su nauja
bazine valiuta.
Siekiant optimizuoti mokėjimo iš valstybės iždo procesus, pabaigti vykdytus
pakeitimus dėl perėjimo prie naujos valiutos – euro, 2015 metais toliau buvo palaikoma ir
plėtojama VBAMS. Per 2015 metus į Finansų ministerijos duomenų centrą perkeltos 329
įstaigų VBAMS duomenų bazės. Taip pat atsižvelgiant į poreikius VBAMS tinkamam
veikimui užtikrinti vykdant centralizavimą įsigyta reikalinga programinė ir techninė įranga,
įdiegta ir atnaujinta įranga, skirta Finansų ministerijos valdomų ir tvarkomų informacinių
sistemų saugai gerinti.
Taupant valstybės lėšas, racionaliau išnaudojant turimus išteklius, Finansų valdymo ir
apskaitos informacinė sistema (toliau – FVAIS) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinė sistema sukurtos ir palaikomos taikant tokias informacinių
technologijų srities tendencijas kaip pakartotinis investicijų panaudojimas (panaudojant jau
turimą įrangą, licencijas, specialistų kompetenciją), bendrų sprendimų taikymas institucijų
veiklai (kelios institucijos naudojasi ta pačia sistema), centralizavimo principų įgyvendinimas
(sistemų palaikymas ir priežiūra vykdomi centralizuotai). FVAIS sistema parengta darbui su
nauja valiuta – euru, įgyvendinti SEPA reikalavimai, per 2015 metus FVAIS įdiegta
penkioms kitoms institucijoms.
Siekiant programos tikslo – užtikrinti tinkamą ES fondų ir kitos finansinės paramos
administravimą – siekiant užtikrinti efektyvesnį, skaidresnį ir paprastesnį ES fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą, toliau buvo tobulinama ES fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos administravimo sistema ir užtikrinamas visų administravimo
veiklų įgyvendinimas.
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Šveicarijos finansinės paramos administravimas. Iki 2015 m. pabaigos baigtos
įgyvendinti 2 (teismų gebėjimų stiprinimo projektas, nevyriausybinių organizacijų subsidijų
schema) iš 6 Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamų priemonių,
iš viso panaudota 59,59 proc. paramos (iki 2017 m. birželio 14 d. Lietuvos institucijų
administruojamoms priemonėms pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą
skirta parama sudaro 63,318 mln. Šveicarijos frankų). Reikšmingai pasikeitus Šveicarijos
franko ir euro kursui ir padidėjus iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos
finansuojamų programų biudžetui, 2015 m. buvo parengti, suderinti su donorais ir vykdomi
papildomų veiklų pagal Mokslinių tyrimų ir plėtros, Perinatologinės ir neontologinės
sveikatos priežiūros gerinimo programas įgyvendinimo planai, siekiant maksimaliai panaudoti
paramos teikiamas galimybes.
Vykdydama koordinavimo institucijos funkcijas, 2015 metais Finansų ministerija teisės
aktuose nustatytais terminais parengė ir (arba) patvirtino finansuojamų programų ir projektų
įgyvendinimo pažangos ataskaitas bei bendrą Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos įgyvendinimo Lietuvoje metinę ataskaita už 2014 metus. 2015 m. balandžio 14–15
d. suorganizuotas metinis susitikimas-atsiskaitymas donorams už paramos panaudojimą
Lietuvoje. Atsižvelgiant į praktikoje pastebėtus trūkumus, 2015 m. patobulinti Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos administravimą bei finansavimą reglamentuojantys
teisės aktai.
2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimas. Dėl
užtrukusio 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programas atsakingų
institucijų (atitinkamų sričių ministerijų ir kitų valstybės įstaigų) kvietimams teikti paraiškų
dokumentų parengimo, vėliau organizuotų kvietimų, vėlavo projektų įgyvendinimas, todėl iki
2015 m. pabaigos panaudota mažiau nei planuota mechanizmų paramos lėšų. Donorams priėmus
sprendimą, projektų įgyvendinimas pratęstas 1 metams, atitinkamai pasikeitė programų
įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo galutiniai terminai.
2015 m. Finansų ministerija teisės aktuose nustatytais terminais parengė ir (arba)
patvirtino iš mechanizmų finansuojamų programų bei mechanizmų strategines įgyvendinimo
pažangos metines ataskaitas. 2015 m. birželio 2 d. suorganizuotas metinis susitikimasatsiskaitymas donorams už paramos panaudojimą Lietuvoje. Atsižvelgiant į praktikoje
pastebėtus trūkumus bei donorų tvirtinamų mechanizmų įgyvendinimo Reglamentų
pakeitimus, 2015 m. patobulinti mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemą
reglamentuojantys teisės aktai.
Vykdant audito institucijos funkcijas, 2015 metais buvo atliktas 2009–2014 metų EEE
ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programų ir deklaruotų išlaidų auditas,
parengtos audito ataskaitos ir pateiktos išvados (atrinktų šešių paramos programų valdymo ir
kontrolės sistemos veikia efektyviai, o deklaruotos išlaidos yra pagrįstos bei tinkamos
finansuoti).
2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoms įgyvendinti iki
2015 m. gruodžio 31 d. buvo gauta 45,328 mln. eurų 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų paramos lėšų arba 63 proc. visų EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų programoms skirtų paramos lėšų, iš kurių 15,988 mln. eurų arba 22,28 proc. visų
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoms skirtų paramos lėšų buvo gauta per
2015 metus.
Vykdydama tvirtinančiosios institucijos funkcijas ir Finansinių mechanizmų valdybai
teikdama visų vykdomų 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų
tarpines finansines ataskaitas, Finansų ministerija iki 2015 m. gruodžio 31 d. deklaravo
19,868 mln. eurų 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšų arba
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27,69 proc. visų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoms skirtų paramos lėšų,
iš kurių 15,485 mln. eurų arba 21,58 proc. visų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
programoms skirtų paramos lėšų buvo deklaruota per 2015 metus.
ES fondų administravimas.
Ignalinos programa. 2007–2013 m. Ignalinos programos lėšos naudojamos Ignalinos
atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti ir su tuo susijusioms priemonėms Lietuvos
energetikos sektoriuje remti. Finansų ministerija, atlikdama 2007–2013 metų Ignalinos
programos lėšų valdymo institucijos funkcijas, 2015 metais patikrino, patvirtino ir pateikė
Energetikos ministerijai 4 iš CPVA gautas 2007–2013 metų Ignalinos programos nacionalinės
agentūros mokėjimo paraiškas dėl 65,219 mln. eurų 2007–2013 metų Ignalinos programos
lėšų pervedimo ir šias lėšas pervedė Ignalinos programos nacionalinei agentūrai (CPVA)
Ignalinos programos projektams finansuoti.
Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1447 „Dėl programos Sąjungos
finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2
blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ Finansų ministerijai pavesta valdyti 2014–
2020 metų Ignalinos programos nacionalinės agentūros administruojamas 2014–2020 metų
Ignalinos programos lėšas ir vykdyti jų panaudojimo finansinę priežiūrą. Vadovaujantis
minėtu nutarimu, energetikos ministro ir finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1205/1K-282 patvirtintos 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje
taisyklės.
2000–2006 m. Sanglaudos fondas. Iš viso 2000–2006 metų finansinio laikotarpio
Sanglaudos fondo lėšomis buvo finansuoti 53 transporto ir aplinkos apsaugos sektoriaus
(įskaitant techninę paramą) projektai. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. rangovams išmokėta 808
mln. eurų Sanglaudos fondo lėšų (97 proc. skirto limito), EK pateiktos 53 projektų galutinio
mokėjimo paraiškos kartu su galutinėmis projektų įgyvendinimo ataskaitomis (transporto
sektoriaus – 17, aplinkos apsaugos sektoriaus – 27, techninės paramos sektoriaus – 9). 2015
metais iš EK buvo gautos 8 projektų galutinės išmokos – 23,8 mln. eurų. Iš viso iš EK gautos
47 projektų galutinės išmokos.
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa. Šios programos lėšos
naudojamos Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose įgyvendinamiems projektams
finansuoti. Finansų ministerija atlikdama tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 2015 metais
EK pateikė 3 tarpinio mokėjimo paraiškas, pagal kurias iš EK gauta 8,661 mln. eurų.
Deklaruojant išlaidas EK 2015 metais pagal Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
programą bendra kaupiamoji išankstinių ir tarpinių mokėjimų suma pasiekė 95 proc. iš
programai skirtos ES fondų lėšų sumos limitą. Galutinis iš ES fondų skirtų lėšų likutis bus
pervestas Lietuvai, iki 2017 m. kovo 31 d. pateikus išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo
paraišką EK, galutinę programos įgyvendinimo ataskaitą ir Audito institucijos parengtą
deklaraciją dėl užbaigimo.
2007–2013 m. ES struktūriniai fondai. 2015 metai buvo paskutiniai Žmogiškųjų
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų
programų, kurioms įgyvendinti numatyta beveik 6,8 mlrd. eurų, įgyvendinimo metai.
Investuotos visos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui numatytos ES fondų lėšos, iš
kurių per 2015 metus projektų vykdytojams iš valstybės biudžeto išmokėta 769,7 mln. eurų
(11,5 proc.) ES fondų lėšų.
Iki 2015 m. pabaigos buvo įgyvendinta 8,3 tūkst. projektų, kurių vertė – 8,8 mlrd.
eurų, iš kurių ES fondų lėšos sudarė beveik 6,8 mlrd. eurų (100 proc. visos Lietuvai
numatytos ES fondų lėšų sumos). Pagal juos 245 tūkst. žmonių dalyvavo įdarbinimo
programose, 2,4 tūkst. įmonių panaudojo lėšas inovatyviai plėtrai, 11 tūkst. smulkaus ir
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vidutinio verslo subjektų pasinaudojo investicijomis verslo plėtrai, buvo atnaujinta ir
modernizuota daugiau kaip 700 švietimo, beveik 350 sveikatos priežiūros įstaigų, nutiesta 1,7
tūkst. km naujų ir rekonstruota esamų kelių.
Iki 2015 metų pabaigos EK patvirtino visus (10) jai vertinti pateiktus 2007–2013 metų
ES fondų lėšomis finansuojamus didelės apimties projektus. 2015 metais patvirtinti 2
projektai: „Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija“ ir „Esamo
geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda rekonstrukcija“.
2015 metais EK pateiktos 4 minėtų veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitos, kurias
EK patvirtino. Šių ataskaitų parengimas ir patvirtinimas užtikrina ES fondų lėšų pervedimą iš
EK į Lietuvos valstybės biudžetą.
Pagal 2007–2013 metų veiksmų programas 2015 metais EK pateikta 17 tarpinio
mokėjimo paraiškų EK dėl 86,24 mln. eurų. 2015 metais pagal šias programas gauta 86,24
mln. eurų. Šiuo metu Lietuvai išmokėta maksimali galima gauti iki veiksmų programų
uždarymo 95 proc. visų ES fondų lėšų suma (6 436,7 mln. eurų). Likę 5 proc. ES lėšų
Lietuvai galės būti pervesti tik po 2017 m. kovo 31 d. atsiskaičius EK už veiksmų programų
įgyvendinimą ir EK patvirtinus, kad programos įgyvendintos tinkamai.
Siekiant užtikrinti sklandų atsiskaitymą EK už veiksmų programų įgyvendinimą,
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-377 „Dėl
2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano
ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d.,
parengimo, derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafiko“ buvo patvirtintas 2007–2013
metų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų planas ir dokumentų, kurie privalo būti
pateikti EK iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo EK grafikas.
Siekdama užtikrinti ES fondų lėšų investavimo efektyvumą ir išvengti ES fondų lėšų
investavimo pažeidimų, 2015 metais Finansų ministerija, vadovaudamasi 2015 metų I ketvirtį
patvirtintais tarpinių institucijų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planais, tikrino, kaip
tarpinės institucijos vykdo joms vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavestas vykdyti
užduotis ir ar yra užtikrinamas efektyvus ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės
sistemos veikimas. 2015 metų II–IV ketvirčiais buvo įgyvendinamos rizikos valdymo
priemonių įgyvendinimo planuose numatytos priemonės, susijusios su viešaisiais pirkimais,
valstybės pagalba, patikromis vietose, finansinių rodiklių ir procesų stebėsena, 2007–2013 m.
finansavimo laikotarpio ir veiksmų programų uždarymu, pažeidimų tyrimo eiga, dvigubo
finansavimo prevencija, tarpinių institucijų vidaus tvarkų (procedūrų) patikrinimu,
pasirengimu 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui (ES fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas),
kitų naujai priimtų teisės aktų pristatymu tarpinių institucijų atstovams ir kt.
Šios efektyviai vykdomos Finansų ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, ES
struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūros dėka užtikrinta, kad
Lietuvos ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimas ir patikimumas
tiek EK, tiek Lietuvos audito institucijos vertinamas teigiamai ir klaidų lygis nuolat mažėja ir
nesiekia 2 proc. reikšmingumo ribos: 2010 m. – 1,93 proc.; 2011 m. – 1,17 proc.; 2012 m. –
1,64 proc.; 2013 m.– 0,53 proc.; 2014 m. (pagal 2015 m. audito institucijos atlikto audito
rezultatus) – 0,42 proc. Palyginimui, pagal Europos Audito Rūmų atliktus ES biudžeto
panaudojimo auditus bendras įvertintas ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srities
klaidų lygis ES yra 5,7 proc.
Siekiant pristatyti 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio rezultatus, 2015 metais
įgyvendinta informavimo apie 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų
projektų naudą ir rezultatus kampanija: įgyvendinta ES investicijų skaidrumo iniciatyva
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„Jonvabaliai“, 2015 m. vasario 5 d. suorganizuotas geriausių projektų apdovanojimų renginys
„Europos burės 2014“, suorganizuota 17 renginių savivaldybėse, kurių tikslas – informuoti
gyventojus apie jų rajone ar regione jau įgyvendintus 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų
lėšomis finansuotus projektus ir jų naudą bei reikalingumą regionui, bendruomenėms,
gyventojams, 2015 m. spalio 2 d. suorganizuotas renginys „Kontaktų mugė“, kurio tikslas –
stiprinti ir motyvuoti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojų
bendruomenę, skatinti ją keistis patirtimi, aptarti įgyvendinant projektus kylančias problemas
ir ieškoti jų sprendimo būdų. 2015 m. baigti įgyvendinti regioninės žiniasklaidos atstovams
skirti projektai, parengti ir publikuoti straipsniai svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Užtikrinant efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų naudojimą ir atsiskaitymą už jų
įgyvendinimą, 2015 metais buvo įgyvendinamos šios ES fondų investicijų vertinimo veiklos:
koordinuoti ir atlikti 3 poveikio vertinimai (iš jų 2 įgyvendino Finansų ministerija) bei
suorganizuota tarptautinė vertinimo konferencija „Vertinimo rezultatai sprendimams priimti:
iššūkiai, sprendimai ir pavyzdžiai“. Atlikus poveikio vertinimus, nustatytas 2007–2013 metų
veiksmų programų poveikis Lietuvos konkurencingumui ir žmogiškųjų išteklių plėtrai.
Atlikus poveikio vertinimus nustatyta, kad dėl konkurencingumui didinti skirtų ES
struktūrinių fondų lėšų investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą Lietuvoje
2007–2015 m. buvo 2,9 mlrd. eurų didesnės, nei būtų buvusios nesant ES fondų lėšų, ilguoju
laikotarpiu. Prognozuojama, kad poveikis dar sustiprės ir 2020 metais investicijos į bendrojo
pagrindinio kapitalo formavimą bus 3,7 mlrd. eurų didesnės, negu būtų tuo atveju, jei ES
struktūrinių fondų lėšos nebūtų išmokėtos. Nustatyta, kad dėl žmogiškųjų išteklių plėtros
priemonių projektų poveikio iki 2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,17 karto viršys šių
projektų išlaidas, todėl ES struktūrinių fondų investicijos žmogiškųjų išteklių plėtrai ilguoju
laikotarpiu teiks realią naudą verslui ir visuomenei.
Atlikto poveikio vertinimo rezultatais naudojamasi, tobulinant 2014–2020 metų
veiksmų programos prioritetų įgyvendinimą.
2014–2020 m. ES struktūriniai fondai. Kuriant 2014–2020 metų Lietuvai skiriamų
ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemą, parengti visi pagrindiniai teisės
aktai, reglamentuojantys 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą ir
finansavimą. Taip pat pagal ES reglamentų ir EK dokumentų reikalavimus įvertintos tarpinių
institucijų vidaus sistemos ir jų atitiktis teisės aktuose keliamiems reikalavimams, parengtas
2014–2020 metų valdymo ir kontrolės sistemos Lietuvoje aprašymas ir 2016 metų sausio
mėn. pateiktas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei (toliau – valstybės kontrolė), kaip
atliekančiai 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos
institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą. Valstybės kontrolei atlikus auditą ir
pateikus teigiamą nuomonę, EK bus informuojama apie tinkamą Lietuvos pasirengimą
vykdyti jai keliamus reikalavimus ir paskirtas institucijas, atsakingas už 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų lėšų administravimą ir deklaruojamas lėšas EK.
Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pasiekta didelė pažanga, kad būtų sėkmingai investuojamos
2014–2020 m. finansavimo laikotarpio lėšos: parengta 231 priemonė už daugiau nei 8 954
mln. eurų, iš kurių 6 653 mln. eurų sudaro ES fondų lėšos (99 proc. visų ES fondų lėšų), iš jų
199 priemonės yra patvirtintos – pagal jas paskirstyta daugiau nei 8 116 mln. eurų, iš kurių 6
231 mln. eurų sudaro ES fondų lėšos (93 proc. visų ES fondų lėšų); paskelbta kvietimų arba
sudaryta projektų sąrašų pagal 38 priemones už daugiau kaip 1 109 mln. eurų (17 proc. visų
ES fondų lėšų); įgyvendinamų projektų vertė siekė 1 144 mln. eurų, iš kurių ES fondų lėšos
sudarė 792 mln. eurų (12 proc. visų ES fondų lėšų); projektams išmokėta daugiau kaip 341
mln. eurų (5 proc. visų ES fondų lėšų). Daugiausiai lėšų išmokėta, siekiant atnaujinti
daugiabučius, didinti užimtumą ir atnaujinti kelių infrastruktūrą. Įgyvendinant finansines
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priemones, įsteigti 3 fondai, kuriems bus nukreipta 224 mln. eurų, juos panaudojant jau pagal
2007–2013 m. finansinį laikotarpį finansinių priemonių pagalba finansuotoms sritims –
miestų plėtrai, energinio efektyvumo ir būsto renovavimo projektams, ir naujoms sritims,
tokioms kaip gatvių apšvietimas. Panaudojant daugiabučių atnaujinimui skirtas lėšas, iki 2016
m. vasario pabaigos sudarytos sutartys dėl 511 daugiabučių atnaujinimo ir darbai atnaujinant
67 iš jų jau yra baigti.
EK pateikta 2014–2020 laikotarpio „Jaunimo užimtumo iniciatyvos“ įgyvendinimo
metinė ataskaita.
Siekiant pristatyti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio galimybes, TV, radijuje,
spaudoje, internete įgyvendinta informavimo apie 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų
panaudojimo etapo pradžią ir galimybes kampanija „Su ES investicijomis galime dar
daugiau“, kurios tikslas – formuoti požiūrį, kad ES fondai yra socialinę ir ekonominę grąžą
nešančios investicijos. Taip pat buvo organizuotos apskritojo stalo diskusijos apie 2014–2020
m. finansavimo laikotarpio priemones, siekiant įtraukti socialinius-ekonominius partnerius,
nevyriausybines organizacijas ir pan., parengtos ir publikuotos rubrikos interneto portaluose,
radijuje.
01.02 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Pastabos

Įvykdymo
procentas

1 tikslas:
Siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos
R-0102-0101
R-0102-0102

R-0102-0103

Struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklio
pagerėjimas, procentiniai punktai
Pasiekta Finansų ministerijos valdymo sričiai
priklausančių įstaigų metiniuose veiklos planuose
numatytų programų tikslams įgyvendinti
nustatytų rezultato kriterijų reikšmių dalis,
procentai
Įvertinta viešųjų išlaidų, kurias apima asignavimų
valdytojų programų vertinimas, dalis, procentai

0,5

>0,5

100,0

100,0

110,9

110,9

2,0

14,7

735,0

Duomenys negalutiniai

Vertinimo objektų
finansavimo laikotarpis
apima 2007–2015 m.
Vertinimo kriterijus
parodo, kiek viešųjų
išlaidų buvo įvertinta
nacionalinio biudžeto
(2007–2015m.) dalyje.

1 uždavinys:
Užtikrinti teisės aktais Finansų ministerijai pavestų finansų srities valstybės valdymo funkcijų vykdymą
P-0102-0101-01

Finansų ministerijos teikiamos informacijos
visuomenei aktualiais klausimais sklaida
(publikacijų žiniasklaidoje, panaudojant Finansų
ministerijos pateiktą informaciją, dalis), procentai

79,0

80,0

101,3

P-0102-0101-02
P-0102-0101-03

Finansų ministerijos interneto svetainės lankytojų
skaičiaus didėjimas, procentai

3,0

3,0

100,0

92,0

98,0

106,5

Mokymuose dalyvavusių asmenų, kurie
sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo
pažymėjimus, dalis, procentai

2 uždavinys:
Užtikrinti Finansų ministerijos valdymo srities įstaigų veiklą
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P-0102-0102-01
P-0102-0102-02

P-0102-0102-03

P-0102-0102-04
P-0102-0102-05
P-0102-0102-06

Išlaidų tinkamumo vertinimo efektyvumo
pokytis, palyginti su praėjusiais metais,
koeficientas
Pasiekta Audito ir apskaitos tarnybos metiniame
veiklos plane nustatytų atliekamos auditorių ir
audito įmonių veiklos viešosios priežiūros ir
verslo apskaitos standartų (naujų ir esamų
pakeitimų) rengimo ir aiškinimo vertinimo
kriterijų reikšmių dalis, procentai

1,01

1,01

100

100,0

118,0

118,0

0,2

0

0

2,0

2,96

148

4.600,0

6064

132

35,0

25,0

129

8,0

0

0

Išmokėtų draudimo išmokų už padarytą žalą dėl
atliekamo ir (ar) atlikto turto arba verslo
vertinimo ir vertintojų civilinės atsakomybės
draudimo sumos santykis, procentai

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų leidybos efektyvumo pokytis, palyginti su
praėjusiais metais, procentai
Finansų ministro valdymo sričių ir su jomis
susijusių sričių specialistų, patobulinusių
administracinius gebėjimus, skaičius, vienetai
Atliktų loterijų ir lošimų organizatorių planinių
patikrinimų ir jų metu nustatytų pažeidimų
santykis, procentai

P-0102-0102-07

Administruojamų projektų, skirtų viešosios
infrastruktūros modernizavimui, skaičius,
vienetai

Teisminiai ginčai dėl
draudiminio įvykio dar
nesibaigė. Numatomas
žalos atlyginimas –
4945,49 eur. (t. y. 0,2
proc. nuo civilinės
atsakomybės draudimo
sumos)
Racionaliau paskirstytos
funkcijos ir efektyviau
panaudotas kvalifikuotų
darbuotojų darbo laikas
Planas viršytas
atsižvelgiant į mokymo
renginių aktualumą

Tik
2015-06-15
energetikos
ministras
įsakymu Nr. 1-153 „Dėl
energetikos ministro 2014
m. gruodžio 2 d. įsakymo
Nr. 1-298 „Dėl 2014–
2020
m.
Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos
prioriteto
įgyvendinimo priemonių
įgyvendinimo
plano
patvirtinimo“ patvirtintas
pakeitimas, kuris sudarė
galimybę pradėti rengti
Projektų
finansavimo
sąlygų aprašą.
2015-06-22 ir 2016-01-29
Energetikos
ministerija
pateikė
projektų
finansavimo sąlygų aprašą
institucijoms
derinti.
Tikėtina, kad Energetikos
ministerija, išanalizavusi
gautas pastabas, šių metų
kovo pirmoje pusėje teiks
projektų
finansavimo
sąlygų aprašą Finansų
ministerijai tvirtinti. Jį
patvirtinusi, Energetikos
ministerija
sudarys
valstybės projektų sąrašą.
Preliminari
sąrašo
sudarymo data – 2016 m.
III
ketv.
Tik
tada
pareiškėjai galės kreiptis
dėl finansavimo ir VIPA
pradės
administruoti
projektus,
skirtus
viešosios infrastruktūros
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modernizavimui.
P-0102-0102-08
P-0102-0102-09

Įsigytas Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų
kompleksas, vienetai

1,0

1,0

100

Parengti dokumentai, susiję su pastatų komplekso
energetinio efektyvumo ir statinio konstrukcijų
vertinimu, vienetai

2,0

2,0

100

2 tikslas:
Optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines
technologijas
R-0102-0201

R-0102-0202

Finansų ministerijos veikloje valstybės lėšų
planavimui, naudojimui ir valdymui taikomų
pažangių informacinių technologijų sprendimų,
kuriuos diegiant ar modifikuojant optimizuojami
valstybės lėšų planavimo, naudojimo ir valdymo
veiklos procesai, skaičius, vienetai
Pagal patvirtintas pirmojo etapo apimtis,
centralizuotai valdyti perimtas administracinės
paskirties nekilnojamasis turtas, procentai

7,0

7,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 uždavinys:
Užtikrinti informacinių sistemų palaikymą ir gerinti piniginių išteklių valdymą
P-0102-0201-01
P-0102-0201-02

P-0102-0201-03

Informacinių sistemų, kurių prieinamumas
atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus
skaičius., vienetai
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei
informacinių sistemų diegimo konsultacinio
centro suteiktų paslaugų viešojo sektoriaus
subjektams dalis, procentai
Užtikrintas technologinių komponenčių
gamintojo palaikymas Valstybės biudžeto,
apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS)
posistemių, Viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos
(VSAKIS) licencijoms (palaikymo sutarčių
skaičius), procentai

7,0

7,0

100,0

100,0

149,0

149,0

3,0

3,0

100,0

2 uždavinys:
Įgyvendinti Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 m. strategiją
P-01Sukurta Valstybės turto informacinė paieškos
02-021,0
1,0
sistema ir ji naudojama turtui valdyti, vienetai
02-01
3 tikslas:
Tinkamai administruoti ES struktūrinių fondų lėšas ir kitą finansinę paramą
R-01Šveicarijos finansinės paramos lėšų dalis iš visų
02-03- Lietuvai skirtų Šveicarijos finansinės paramos
75,0
71,43
01
lėšų, procentai
R-012009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE)
02-03- ir Norvegijos finansinių mechanizmų dalis nuo
70,0
40,94
02
visų Lietuvai skirtų 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų,
procentai

R-0102-0303

Šveicarijos finansinės paramos techninė parama
(pripažintų tinkamomis finansuoti ir išmokėtų
paramos lėšų procentas nuo skirtų pagal paramos
sutartis), procentai

70,0

78,84

100,0

95,2

58,5

112,6

Dėl užsitęsusių derybų su
donorais ir vėlesnės nei
planuota EEE/NOR
programų įgyvendinimo
pradžios, projektų
įgyvendinimas taip pat
pradėtas vėliau. Be to,
pratęsus projektų išlaidų
tinkamumo terminą,
mokėjimai buvo perkelti į
kitus metus.
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R-0102-0304

2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų techninės paramos projekto
įgyvendinimas (pripažintų tinkamomis finansuoti
ir išmokėtų paramos lėšų procentas nuo skirtų
pagal paramos sutartį), procentai

R-0102-0305
R-0102-0306

ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m.
finansiniu laikotarpiu, naudojimo plano kritinio
lygio įgyvendinimas, procentai
ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų 2014–2020 m.
finansiniu laikotarpiu, naudojimo plano
įgyvendinimas, procentai

R-0102-0307

62,0

56,21

90,7

100,0

99,2

99,2

100,0

0,0

0,0

Visuomenės dalies, kuri vertina, kad turi
pakankamai informacijos apie ES investicijas ir
7,0
7,0
su jomis susijusius procesus, kad galėtų įvertinti
ES paramos skyrimo skaidrumą, padidėjimas,
procentai
1 uždavinys:
Efektyviai naudoti Finansų ministerijai skirtą ES ir kitą techninę paramą
P-01Įvykdyti Šveicarijos finansinės paramos metinių
02-03- susitikimų ir ataskaitų donorams parengimo
2,0
2,0
01-01
planai, vienetai
P-01Įvykdyti 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
02-03- finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje
3,0
3,0
01-02
metinių strateginių ataskaitų parengimo ir metinių
susitikimų su valstybių donorių atstovais planai,
vienetai
P-01Parengti Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių
02-03- su ES sanglaudos politikos planavimu ir
100,0
100,0
01-03
įgyvendinimu, projektai (pateiktų ES institucijų
parengtų dokumentų ES sanglaudos politikos
klausimais dalis), procentai
P-01Atlikti ES struktūrinės paramos vertinimai
02-03100,0
100,0
(suplanuotų vertinimų dalis), procentai
01-04
P-01Institucijoms vadovaujančiosios institucijos
02-03- atsakomybe pavestų vykdyti užduočių, susijusių
90,0
84,5
01-05
su Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje ir
Reglamento Nr. 1303/2013 125 straipsnyje
numatytomis funkcijomis, rizikos valdymo
priemonių planuose numatytų priemonių
įgyvendinimas, procentai
P-01Europos Komisijai pateiktų metinių veiksmų
02-03- programų įgyvendinimo ataskaitų skaičius,
5,0
5,0
01-06
vienetai

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

93,9

100,0

4 tikslas:
Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje
R-01Pradėtų įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių
02-04- partnerystės projektų skaičius, vienetai
2,0
2,0
100,0
01
1 uždavinys:
Sukurti viešojo ir privataus sektorių partnerystės administracinę sistemą, koordinuoti jos veiklą
P-01Viešojo ir privataus sektorių partnerystės
02-04- skatinimo įgyvendinimas (projekto užduočių
100,0
100,0
100,0
01-01
įvykdymas), procentai

Iki 2015 m. IV ketv. pab.
projektams išmokėta 5,1
proc. (t.y. 341 mln. Eur)
ES struktūrinių fondų
lėšų. Kadangi ES
struktūrinių fondų lėšų,
skirtų 2014–2020 m.
finansiniu laikotarpiu,
naudojimo planas nėra
patvirtintas, jo vykdymas
neapskaičiuojamas.
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01.02 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
44.134.809

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

37.170.559

84

41.473.420
2.343.496

35.838.114
1.790.920

86
76

13.837.643

10.600.458

77

115.855

115.383

100

2.661.389

1.342.256

50

2.1.2. Skolos valstybės vardu valdymas (kodas – 01-04)
Siekiant programos tikslo – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą
laiku, palankiausiomis sąlygomis ir efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas –
2015 m. gruodžio 31 d. prognozuojama valdžios sektoriaus skola, įvertinus sudarytus
išvestinių finansinių priemonių sandorius, sudarė 15,9 mlrd. eurų, arba 42,6 proc. BVP.
Išlaidos palūkanoms už valstybės vardu paimtas paskolas, išleistus Vyriausybės
vertybinius popierius ir kitus valstybės vardu prisiimtus skolinius įsipareigojimus 2015 metais
sudarė 11,0 proc. į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą surinktų mokesčių metinės sumos
arba, lyginant su 2014 metais, sumažėjo 1,5 procentinio punkto.
Valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų dalis, denominuota eurais, įvertinus
išvestinių finansinių priemonių panaudojimą, 2015 metais sudarė 100 proc. valstybės vardu
prisiimtų įsipareigojimų. Tai rodo eliminuotą valiutų kursų kitimo riziką, su kuria susiduria
valstybė, vykdydama skolinius įsipareigojimus.
Valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų už fiksuotą palūkanų normą dalis
padidėjo 0,4 procentinio punkto, palyginti su 2014 metų pabaiga (99,5 proc.), ir 2015 metų
pabaigoje sudarė apie 99,9 proc. Palūkanų normų kitimo rizika skolos valstybės vardu
portfelyje yra maža.
2015 metais trumpalaikiai valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai, kurių
likutinė trukmė nesiekia vienų metų, sudarė 11 proc. visų valstybės vardu prisiimtų skolinių
įsipareigojimų (2014 m. – 15 proc.), vidutinė svertinė likutinė skolos trukmė – 6,2 metų.
Įvertinusi Lietuvos ekonomikos atsparumą neigiamų faktorių įtakai ir tikėtiną
spartesnį ekonomikos augimą, lyginant su euro zonos šalių vidurkiu, taip pat Vyriausybės
sėkmingai įgyvendinamą tęstinę fiskalinės konsolidacijos programą ir euro įvedimo pozityvią
įtaką šalies ekonomikai bei vyriausybės balansui, reitingų agentūra „Moody‘s“, 2015 m.
gegužės 8 d. priėmė sprendimą pagerinti Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo Baa1 iki
A3.
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2015 m. rugsėjo 25 d. tarptautinė reitingų agentūra „Standard & Poor‘s“ dar kartą,
kaip ir 2015 m. kovo 27 d., patvirtino Lietuvos reitingus: ilgalaikės skolos – A- ir
trumpalaikės skolos – A-2 su stabilia reitingų perspektyva. Reitingai patvirtinti įvertinus
stiprią Lietuvos fiskalinę poziciją, prisijungimą prie euro zonos ir energetinių išteklių tiekimo
šaltinių diversifikaciją. Kaip Lietuvos reitingų augimą ribojantis faktorius buvo įvardytas
žemas vidutinis gyventojų pajamų lygis lyginant su dauguma euro zonos valstybių. Taip pat
buvo pažymėta, kad Lietuvos kredito reitingai galėtų būti geresni, jei šalies fiskaliniai
rezultatai viršytų agentūros lūkesčius, pavyzdžiui, jei valstybės skolos lygis mažėtų greičiau,
nei tikėtasi, arba sparčiau augtų gyventojų pajamos. Abiem atvejais būtų palankiai įvertintas
spartesnis, nei prognozuota, Lietuvos ekonomikos augimas. Reitingai galėtų būti sumažinti,
jeigu Vyriausybė nesilaikytų numatytos fiskalinės politikos arba jeigu šalies išorės
ekonominės veiklos rezultatai žymiai pablogėtų ir einamosios sąskaitos deficitas smarkiai
išaugtų, o ECB monetarinės politikos veiksmai neduotų laukiamų rezultatų suvaldant
defliacines tendencijas ir jų negatyvią įtaką ekonomikos augimui ir fiskaliniams rezultatams.
2015 m. rugsėjo 25 d. reitingų agentūra „Fitch Ratings“ taip pat antrą kartą (pirmą
kartą – 2015 m. kovo 27 d.) patvirtino Lietuvai 2014 metais nustatytą reitingą – A- su stabilia
perspektyva. Tokį reitingų patvirtinimą nulėmė stipresnė Lietuvos fiskalinė pozicija lyginant
su kitomis A reitingų grupės valstybėmis ir tvarus makroekonominių rodiklių disbalansų
mažėjimas, taip pat dėl prisijungimo prie euro zonos šalyje sustiprėjusi institucinė struktūra.
Savo ataskaitoje agentūra pažymėjo, kad Lietuvos reitingų augimą riboja žemas BVP vienam
gyventojui lygis ir aukštas užsienio skolos lygis.
Centrinės valdžios sektoriaus skola skaičiuojama ir skelbiama Finansų ministerijos
interneto svetainėje http://finmin.lrv.lt/ kas mėnesį, o valdžios sektoriaus skola – kas ketvirtį.
2015 metais buvo išleista elektroninė metinio leidinio „Valstybės skola 2015“ versija.
01.04 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo
kriterijų pavadinimai, matavimo
vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos

1 tikslas:
Užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą laiku, palankiausiomis sąlygomis ir efektyviai valdyti
valstybės vardu pasiskolintas lėšas
R-0104-0101

R-0104-0104

Valstybės vardu prisiimtų skolinių
įsipareigojimų dalis, denominuota
eurais (įvertinus sudarytus išvestinių
finansinių priemonių sandorius,
dalis nuo visų valstybės vardu
prisiimtų skolinių įsipareigojimų),
procentai
Sugrįžusių investuotų, tarp jų
perskolintų, lėšų sumos santykis su
planuota susigrąžinti suma,
procentai
1 uždavinys:
Vyriausybės skolinimosi poreikį
finansuoti laiku, mažiausiomis
sąnaudomis ir valdant su skola
susijusią riziką

100,0

100,0

100,0

100,0

100,15

100,2
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P-01-0401-0101

P-01-0401-0102

Santykinai likvidžių išleistų ir
neišpirktų (ne mažiau kaip 100 mln.
eurų apimties) Vyriausybės
obligacijų, išplatintų vidaus rinkoje,
emisijų skaičius metų pabaigoje,
vienetai
Santykinai likvidžių išleistų ir
neišpirktų (ne mažesnių kaip 0,5
mlrd. eurų arba JAV dolerių
apimties) Vyriausybės obligacijų,
išplatintų užsienio rinkose, emisijų
skaičius metų pabaigoje, vienetai

5,0

15,0

300,0

10,0

10,0

100,0

Sumažinta Vyriausybės
vertybinių popierių
emisijų pripažinimo
likvidžiomis suma nuo
115,85 Eur iki 100 mln.
Eur

2 uždavinys:
Efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas ir su valstybės lėšų investavimu susijusią riziką
P-01-0401-0201

Galiojančių sutarčių dėl investavimo
priemonių skaičius metų pabaigoje,
vienetai

14,0

14,0

100,0

01.04 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
609.703.092

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

583.886.611

96

609.703.092

583.886.611

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veikla (kodas – 01-05)
Siekdama programos tikslo – siekti efektyvios Valstybinės mokesčių inspekcijos
(toliau – VMI) veiklos – VMI 2015 metais ir toliau plėtojo mokesčių administravimo sistemą,
kurios veikla būtų paremta optimizuotais procesais, rizikos valdymu, korupcijos prevencija, ir
gerino VMI įvaizdį.
2015 metais VMI valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos
pajamų surinkimo užduotį įvykdė 102 proc., gauta 129,2 mln. eurų pajamų daugiau, nei buvo
planuota. 2015 metais į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus VMI pervedė 6731 mln.
eurų pajamų. Palyginti su 2014 m., 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
konsoliduotos visumos pajamos didesnės 450 mln. eurų, arba 7,2 proc.
2015 metais iš pagrindinių mokesčių, kurių pajamos tarp valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžeto konsoliduotos visumos pajamų sudaro didžiausią dalį (88,7 proc.),
buvo įvykdyti gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), pelno mokesčio (toliau – PM) ir
akcizų planai, o PVM surinkta mažiau nei planuota.
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GPM iš viso į valstybės ir savivaldybių biudžetus 2015 m. surinkta 1440 mln. eurų (tai
38,5 mln. eurų (2,8 proc.) daugiau nei buvo numatyta plane, ir 114,6 mln. eurų (8,7 proc.)
daugiau nei 2014 m.), PM 2015 m. gauta 573,9 mln. eurų (tai 52 mln. eurų (10 proc.) daugiau
nei buvo planuota ir 74,1 mln. eurų (14,8 proc.) daugiau, nei 2014 m.), PVM pajamos
2015 m. sudarė 2824 mln. eurų (tai 92,9 mln. eurų (3,2 proc.) mažiau, nei buvo planuota,
palyginti su 2014 m., 2015 m. pajamos 114,7 mln. eurų (4,2 proc.) didesnės).
2015 metais VMI į valstybės biudžetą pervedė 5351,7 mln. eurų pajamų, planas
įvykdytas 100,6 proc., surinkta 30,4 mln. eurų pajamų daugiau, nei buvo planuota. Palyginti
su 2014 m., 2015 m. valstybės biudžeto pajamos didesnės 273,9 mln. eurų arba 5,4 proc.
2015 metais pagrindinių VMI administruojamų mokesčių – PVM, GPM, akcizų ir PM
gauta 4919,1 mln. eurų, tai yra 250,1 mln. eurų arba 5,4 proc. daugiau, nei 2014 m. Bendroje
VMI administruojamų valstybės biudžeto pajamų struktūroje PVM, akcizai, PM ir GPM
sudarė 91,9 proc. visų pajamų. Pažymėtina, kad 2015 m. GPM dalis, paskirstoma į valstybės
biudžetą, sumažėjo iki 27,2 proc. nuo visų į nacionalinį biudžetą surenkamų šio mokesčio
pajamų, kai 2014 m. ši dalis sudarė 32,2 proc.

7 pav. 2015 m. VMI administruojamų valstybės biudžeto pajamų struktūra
Šaltinis – Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-VP duomenys.
2015 metais VMI administruojamų mokesčių ir kitų įmokų į savivaldybių biudžetus
pajamos sudarė 1379,3 mln. eurų. Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planas įvykdytas
107,7 proc., gauta 98,7 mln. eurų daugiau pajamų, nei planuota. Palyginti su 2014 m.,
2015 m. savivaldybių biudžetų pajamos didesnės 176,1 mln. eurų, arba 14,6 proc.
2015 metais buvo sėkmingai vykdomos priemonės, nustatytos Konsoliduoto mokesčių
mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo 2014–2015 metų
priemonių plane.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir VMI prie FM Didžiųjų mokesčių
mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo, Nepriemokų administravimo, Akcizų administravimo ir
Kontrolės departamentai, kontroliuodami mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, 2015
metais atliko 17789 kontrolės veiksmus (per 2014 m. – 23290), iš jų: 909 kompleksinius ir
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teminius patikrinimus (per 2014 m. – 2464) ir 14507 operatyvius patikrinimus (per 2014 m. –
19910).
Įgyvendinant šiuos kontrolės veiksmus, nustatyta papildomai mokėtinų sumų – 127,4
mln. eurų (per 2014 m. – 100,1 mln. eurų), iš jų: sprendimais dėl patikrinimo akto tvirtinimo
patvirtinta 106,9 mln. eurų į biudžetą papildomai mokėtinų mokesčių ir su jais susijusių sumų
(per 2014 m. – 76,1 mln. eurų), nustatyta neatitikimų ir prieštaravimų, kuriuos mokesčių
mokėtojai pašalino, patikslindami mokesčio deklaracijas, dėl 20,5 mln. eurų sumos (per
2014 m. – 24 mln. eurų). Surašyta 4719 administracinių teisės pažeidimų protokolų (per
2014 m. – 7065).
2016 m. sausio 1 d. bendra skolininkų mokestinė nepriemoka, eliminavus mokestines
sumas, dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai, buvo 235,2 mln. eurų. Palyginti su 2015 m. sausio
1 d. buvusia nepriemoka (286,2 mln. eurų), ji sumažėjo 17,8 proc. (51 mln. eurų).
Per 2015 metus išieškota ir (ar) sumokėta 220,7 mln. eurų mokestinės nepriemokos, t. y.
36,6 mln. eurų arba 14,2 proc. mažiau, nei per 2014 m. Išieškojimas sumažėjo nepaisant to,
kad priverstinio išieškojimo iš sąskaitų veiksmų per 2015 m. buvo atlikta 59,2 proc. daugiau,
nei per 2014 m., tačiau dėl 15,4 proc. mažesnės sumos, ir 23,6 proc. sumažėjo vidutinė į vieną
sprendimą įtrauktos nepriemokos suma (nuo 2,6 tūkst. eurų 2014 m. iki 1,4 tūkst. eurų
2015 m.).
Atliekant mokesčių mokėtojų kontrolės funkcijas, didelis dėmesys buvo kreipiamas į
rizikingiausių mokesčių mokėtojų atranką. Siekiant sumažinti neteisingų PVM tarifų taikymo
ir neteisėto naudojimosi PVM lengvatomis riziką, nustatytos atrankos kryptys ir kriterijai,
sukurtos atrankos filtrų sekos ir parengti metodiniai nurodymai, pagal kuriuos 2015 metais
buvo vykdoma rizikingiausių PVM mokėtojų atranka. Siekiant gerinti gyventojų atranką,
identifikuojant rizikingus asmenis, galimai slepiančius pajamas, atnaujintas fizinių asmenų
pajamų, išlaidų ir galimai turimo piniginių lėšų likučio apskaičiavimo algoritmas. Sudaryti
mokesčių mokėtojų, turinčių didelį darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, skaičių,
mažesnį vidutinį darbo užmokestį nei vidutinis darbo užmokestis tam tikroje ekonominėje
veikloje ir savivaldybėje, sąrašai, vykdytos kitos priemonės.
Taip pat atliekant mokesčių mokėtojų kontrolės funkcijas, daug dėmesio skirta
konsoliduoto plano rizikų minimizavimo priemonių vykdymui. VMI prie FM, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) ir MD prie FM
Rizikos analizės centre vykdytos mokesčių mokėtojų, vengiančių mokėti mokesčius ir
darančių su mokesčiais susijusius Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytus
nusikaltimus, nustatymo veiklos ir koordinuota su tuo susijusių institucijų veikla: apsikeista
informacija apie 251 Lietuvos bei užsienio fizinį ir juridinį asmenį dėl galimos mokestinių
prievolių nevykdymo rizikos ar Baudžiamajame kodekse numatytų galimų nusikaltimų;
surengti 26 posėdžiai, kurių metu aptartos priemonės dėl gyventojų, kurie stambiomis
sumomis 2014 m. pabaigoje bankuose keitė litus į eurus; aptarta situacija dėl įmonių, kurios
registruotos vienu registracijos adresu (pvz., apie 1000 įmonių vienu adresu) ir galimos jų
mokestinių prievolių nevykdymo rizikos; nustatyta Lietuvos įmonių naudojama mokesčių
vengimo schema, kai superkant metalo laužą yra pasinaudojama nenuolatinių gyventojų
asmens tapatybių duomenimis bei netinkamai apmokestinamos išmokamos pajamos ir galimai
neapskaitomos pajamos.
Tęsiant projekto „Skaidri gamyba“ įgyvendinimą nustatyta 1,2 mln. eurų papildomai
mokėtina mokesčių suma ir 2,4 mln. eurų deklaruoto nuostolio sumažinimo suma; tęsiant
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projektą „Nuostolinga įmonė“ nustatyta 1,3 mln. eurų papildomai mokėtina suma, sumažintas
deklaruotas nuostolis 4,1 mln. eurų, padidinta pelno mokesčio bazė 1,9 mln. eurų; vykdant
projektą „Sportas“ nustatyta 0,8 mln. eurų nedeklaruotų pajamų ir 0,2 mln. eurų nedeklaruotų
ir nesumokėtų mokesčių; tęsiant projektą „Atsakinga statyba“ nustatyta papildomai mokėtina
ir (ar) deklaruotina 0,6 mln. eurų suma, 3 pranešimai perduoti FNTT (pradėtas 1 ikiteisminis
tyrimas).
Vykdant didžiųjų mokesčių mokėtojų kontrolę, per 2015 m. didieji mokesčių mokėtojai
sumokėjo 2812851 tūkst. eurų mokesčių ir kitų mokėjimų į VMI sąskaitą, ir tai sudaro 42,4
proc. VMI nacionalinio biudžeto pajamų. Palyginti su 2014 m., didieji mokesčių mokėtojai
sumokėjo 273829 tūkst. eurų arba 10,8 proc. daugiau.
Svarbi VMI veikla, kontroliuojant tinkamą PVM prievolių vykdymą, tiriant galimo
PVM sukčiavimo atvejus, yra daugiašaliai su kitų šalių mokesčių administratoriais atliekami
patikrinimai, kurių tikslas – teisingas (rizikingų) mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių
vykdymo įvertinimas ir tinkamas jų apmokestinimas. 2015 metais buvo tęsiami 2 daugiašaliai
patikrinimai (su Italijos, Latvijos, Kipro, Portugalijos, Nyderlandų, Bulgarijos, Graikijos,
Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos mokesčių administratoriais) ir pradėti 6 nauji (dėl Lietuvos,
Latvijos, Lenkijos, Italijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos PVM
mokėtojų) patikrinimai.
VMI nuolatinį dėmesį skiria mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybei gerinti, naujų
mokesčių mokėtojų aptarnavimui gerinti, mokesčių mokėtojams teikiamos elektroninėms
paslaugoms plėtoti. Šiam tikslui mokesčių mokėtojams atliekant mokestines procedūras
sudaryta galimybė paslaugomis naudotis elektroniniu būdu, prisijungus prie VMI interneto
svetainės, e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI, Elektroninio
deklaravimo sistemos (toliau – EDS) ar Elektroninių prašymų priėmimo sistemos (EPRIS).
2015 m. pabaigoje Mano VMI naudojosi 772623 mokesčių mokėtojai, turintys bent vieną
aktyvuotą galiojantį Mano VMI atstovą. Per 2015 metus tokių mokesčių mokėtojų padaugėjo
204406.
Pagal trečiųjų asmenų pateiktus duomenis, kitą VMI turimą informaciją naudojant
Gyventojų pajamų mokesčio informacinę sistemą (GYPAS) buvo formuojamos ir
perduodamos į EDS pažymos apie gyventojų gautas pajamas ir išlaidas. 2015 m. daugiau kaip
2,3 mln. gyventojų suformuotos ir į EDS perduotos pažymos apie jų pajamas ir išlaidas, šių
pažymų pagrindu suformuota preliminarių pajamų deklaracijų 1,9 mln. gyventojų.
2015 metais tiesiogiai (angl. on-line) EDS portale papildytų iš dalies užpildytų
(preliminarių) 2014 m. mokestinio laikotarpio GPM308 deklaracijų buvo pateikta daugiau
kaip 683 tūkst., t. y. 97 tūkst. (arba 17 proc.) daugiau, lyginant su 2014 m. tiesiogiai portale
teiktų 2013 m. mokestinio laikotarpio deklaracijų skaičiumi. Iš karto, nepapildę ir nepataisę,
gyventojai patvirtino beveik 304 tūkst. iš dalies užpildytų 2014 m. mokestinio laikotarpio
GPM308 deklaracijų formų, t. y. gyventojai patvirtino, kad VMI pateiktoje iš dalies
užpildytoje deklaracijoje visi duomenys yra teisingi. Lyginant su 2014 m., patvirtinta apie
83 tūkst. (arba 38 proc.) daugiau deklaracijų.
2015 m. elektroniniu būdu GPM deklaracijų dalis sudarė 96 proc., PVM deklaracijų –
98 proc. nuo visų pateiktų atitinkamų mokesčių deklaracijų.
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8 pav. GPM (FR0573) ir PVM (FR0600) elektroniniu būdu pateiktų deklaracijų dalis
procentais nuo visų to mokesčio pateiktų deklaracijų
Šaltinis – VMI duomenys.
2015 m. per EPRIS 22702 Lietuvos mokesčių mokėtojai kitoms ES valstybėms narėms
pateikė prašymus susigrąžinti PVM. Vykdomų prašymų (negauti atsakymai iš kitų valstybių
narių) buvo 22398. Daugiausia prašymų per ataskaitinį laikotarpį buvo pateikta Lenkijai,
Vokietijai, Prancūzijai. Vykdant ES lėšomis finansuojamą projektą „Svarbiausių Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos funkcijų struktūros ir valdymo modelių
tobulinimas“ buvo sukurta ir įdiegta VMI veiklos valdymo informacinė sistema (VIS).
2015 metais VMI tęsė įgyvendinimą šių investicijų projektų: „Programinės įrangos
kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą“, „Integruotos
mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas“, „Kompiuterizuoto audito
informacinės sistemos plėtra“, „Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir
informavimo paslaugų sistemos sukūrimas“, „Elektroninių paslaugų mokesčių mokėtojams
vystymas plėtojant mokesčių mokėtojų registro, apskaitos ir tarptautinių mainų PVM srityje
informacines sistemas“, „Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtra“,
„Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos
mainams tarp Europos Sąjungos valstybių“, „Elektroninio deklaravimo sistemos
modifikavimas ir integracija su naujomis VMI informacinėmis sistemomis“, „Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių
technologijų sauga“, „Mokesčių mokėtojų registro plėtra, modifikavimas ir integracija su
kitomis VMI informacinėmis sistemomis“, „Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių
technologijų veiklos užtikrinimas (II etapas)“, „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos
plėtra“, „Valstybinės mokesčių inspekcijos saugumo valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“,
„Mokesčių apskaitos informacinės sistemos pritaikymas duomenims eurais tvarkyti“,
„Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų kompiuterinės infrastruktūros
modernizavimas dėl euro įvedimo“.
2015 metais VMI toliau tęsė banderolių gamybos užsakymo ir jų platinimo
organizavimo veiklą: konkurso būdu sudarė su spaustuvėmis banderolių gamybos sutartis,
platino banderoles mokesčių mokėtojams, saugojo ir naikino grąžintas ir nepanaudotas
banderoles. Už banderoles gautos pajamos įmokėtos į biudžetą. Per 2015 m. pagaminta 329,5
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mln. banderolių už 2,4 mln. eurų, iš jų 142,6 mln. banderolių alkoholiniams gėrimams už 1,7
mln. eurų ir 186,9 mln. banderolių tabako gaminiams ženklinti už 0,7 mln. eurų. Lyginant su
2014 m. (pagaminta 298,9 mln. banderolių, iš jų 151,6 mln. alkoholiniams gėrimams ir 147,3
mln. tabako gaminiams ženklinti) banderolių pagaminta 39,6 mln. arba 12 proc. daugiau.
01.05 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

1 tikslas:
Siekti efektyvios VMI veiklos
R-01VMI administruojamų gautų ir planuotų
05-01valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
01
konsoliduotos visumos pajamų santykis,
procentai
R-01VMI finansavimo išlaidų ir į valstybės biudžeto
05-01ir savivaldybių biudžetų konsoliduotą visumą
02
bei fondus surinktų mokesčių, įmokų santykis,
procentai
R-01PVM apmokestinamų pardavimų santykis su
05-01namų ūkių vartojimo išlaidomis, indeksas
03
R-01PVM apmokestinamų pardavimų santykis su
05-01galutinio vartojimo išlaidomis, indeksas
04
R-01Rizikingiausių (pagal institucijos įvertintas
05-01reikšmingas rizikas) mokesčių mokėtojų
05
patikrinimų (tyrimų) dalis nuo visų atliktų
mokesčių mokėtojų patikrinimų (tyrimų),
procentai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

100,0

101,96

101,7

0,92

0,78

115,2

2,26

2,16

95,6

1,78

1,69

94,9

88,0

91,3

103,8

Metinis
planas

Pastabos

R-01Palankiai vertinančių aptarnavimo kokybę
05-01naujų mokesčių mokėtojų dalis, procentai
90,0
93,5
103,9
06
R-01Mokesčių mokėtojų skaičiaus santykis su VMI
05-01darbuotojų skaičiumi, indeksas
513,0
533,0
103,9
07
R-01Mokesčių apskaitos išlaidos, tenkančios vienai
05-01atliktai finansinei operacijai, eurai
0,2
0,19
105,0
08
R-01Mokesčių mokėtojų, turinčių mokestinę
05-01nepriemoką, skaičiaus santykis su bendru
16,1
14,5
109,9
09
mokesčių mokėtojų skaičiumi, procentai
R-01Bendros PVM nepriemokos santykis su
05-01metinėmis PVM pajamomis, procentai
6,1
4,2
131,1
10
1 uždavinys:
Plėtoti mokesčių administravimo sistemą, kuri būtų paremta optimizuotais procesais, rizikos valdymu, korupcijos
prevencija, ir gerinti VMI įvaizdį
P-01-05Neįvykdytas, nes
01-013,0
1,3
43,3 2014 m., lyginant su
01
2013 m., buvo
Vykdant komunikavimo priemones, VMI
užfiksuotas 13,2 proc.
pasitikėjimo telefonu (1882) ir programėle
pranešimų skaičiaus
išmaniesiems telefonams „Pranešk“ gautų
augimas. Didelis
pranešimų apie galbūt vykdomus mokestinius
pranešimų skaičius
pažeidimus skaičiaus padidėjimas, procentai
praėjusiais metais,
neleido pasiekti
pageidaujamo rezultato
2015 m.
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P-01-0501-0102

Mokesčių mokėtojų, besinaudojančių VMI
teikiamomis elektroninėmis paslaugomis per
VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų
sritį „Mano VMI“, skaičius, tūkst. vnt.

P-01-0501-0103

700,0

773,0

110,4

2,5

2,75

90,0

47,3

106,2

224,5

25,0

27,0

92,0

1,5

0,84

144

100,0

100,0

100,0

Išieškojimo sąnaudos, tenkančios vienam
priverstinai išieškotam 1000 eurų, eurai

P-01-0501-0104

Sprendimų priverstinai išieškoti mokestinę
nepriemoką skaičius, tenkantis 1000 mokesčių
mokėtojų, indeksas

P-01-0501-0105
Planinių patikrinimų trukmė, darbo dienos

P-01-0501-0106

Naujos deklaruotos metų eigoje susidariusios
PVM nepriemokos santykis su deklaruota to
paties laikotarpio PVM suma, procentai

2 uždavinys:
Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą
P-01-05- Investicijų projektų, numatytų atitinkamų metų
01-02VMI informacinių technologijų plėtros
01
investicijų programoje, įgyvendinimas,
procentai

Neįvykdytas,
nes žymiai padaugėjo
priverstinio išieškojimo
iš sąskaitų veiksmų
(daugėjo išlaidų), o
išieškotos sumos
sumažėjo, nes
sumažėjo vidutinė į
vieną sprendimą
įtrauktos nepriemokos
suma

Neįvykdytas, nes
tikėtina, jog planinės
trukmės faktinės
reikšmės nustatymui
įtakos turėjo
darbuotojų įgūdžių
trūkumas, įdiegus
naują Kompiuterizuotą
audito informacinę
sistemą

2 tikslas:
Užkirsti kelią nelegaliai veiklai akcizų administravimo srityje, teikti VMI veiklos pobūdį atitinkančias paslaugas
R-0105-0201

Aprūpinti mokesčių mokėtojus apdoroto
tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų
ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis
(toliau – banderolės) laiku inicijuojant
banderolių gamybos specialųjį pirkimą ir
sutarčių pasirašymą bei kontroliuojant jų
vykdymą, procentai

100,0

100,0

100,0

1 uždavinys:
Užtikrinti užsakymo pagaminti banderoles ir banderolių platinimo procesų vykdymą laiku
P-01-0502-0101

Mokesčių mokėtojų aprūpinimas banderolėmis
(mokesčių mokėtojų pateiktų užsakymų
banderolių poreikiui įvykdymas) pagal VMI
teisės aktuose nustatytus terminus, procentai

100,0

100,0

100,0

01.05 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
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Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

57.209.157

57.168.885

100

55.913.855

55.762.195

100

0

0

0

0

0

0

2.839.761

2.836.883

100

2.1.4. Lietuvos Respublikos muitinės veikla (kodas – 01-06)
Siekiant programos tikslo – siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės (toliau –
muitinė) veiklos – 2015 metais buvo stengiamasi užtikrinti ES rinkos, visuomenės ir
finansinių interesų apsaugą, remti verslo bendrovių konkurencingumą, lengvinti teisėtą
prekybą, kontroliuoti tarptautiniam prekių vežimui naudojamas tiekimo grandines, plėtoti
valstybių narių muitinių ir kitų institucijų bei muitinės ir verslo bendruomenės
bendradarbiavimą, mažinti neteisėtą narkotinių, psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų,
tabako (tabako gaminių) ir alkoholio apyvartą, užtikrinti kokybiškas muitinės elektronines
paslaugas, taikyti automatizuotas muitinio įforminimo, muitinės kontrolės, mokesčių
apskaitos ir kontrolės bei vidaus administravimo priemones, užtikrinti nepertraukiamą
Integruotos muitinės informacinės sistemos darbą bei pasiekti, kad ji tenkintų muitinės ir
verslo poreikius.
2015 metais muitinė administravo muitus, akcizus ir PVM už išleidžiamas į laisvą
apyvartą importuotas prekes. Į valstybės biudžetą per šį laikotarpį surinkta 142 mln. 236 tūkst.
eurų muitų, akcizų ir PVM. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 116 proc. (surinkta 20 mln.
138 tūkst. eurų daugiau nei planuota). Didžiausią muitinės administruojamų mokesčių įplaukų
dalį sudarė muitai (70 proc.), PVM (21 proc.) ir akcizai (9 proc.) (2014 m. muitai – 67 proc.,
PVM – 19 proc. ir akcizai – 14 proc.).

9 pav. 2015 m. Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių įplaukų
struktūra, mln. eurų
Šaltinis – Lietuvos Respublikos muitinės duomenys.
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Kontroliuojant importuojamų prekių muitinį įvertinimą ir vykdant tarifinio
reguliavimo priemonių taikymo kontrolę bei atlikus Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės
komercinės veiklos patikrinimus papildomai priskaičiuota 20 mln. 129 tūkst. eurų mokesčių.
Ataskaitiniu laikotarpiu muitinė į valstybės biudžetą už juridiniams ir fiziniams
asmenims suteiktas papildomas paslaugas ir turto nuomą pervedė 110 tūkst. 186 eurus.
Kovojant su oficialiai neapskaityta ekonomika, buvo vykdomos prevencinės priemonės
muitų ir mokesčių administravimo srityje, taip pat priemonės siekiant sustiprinti akcizais
apmokestinamų ir plataus vartojimo prekių kontrolę.
2015 metais muitinės pareigūnai surašė 7006 administracinių teisės pažeidimų
protokolus, dėl muitų teisės aktų pažeidimų sulaikė prekių, kurių preliminari vertė – 30 mln.
599 tūkst. eurų. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai pradėjo 286 ikiteisminius tyrimus.

10 pav. Sulaikytų prekių preliminari vertė, mln. eurų
Šaltinis – Lietuvos Respublikos muitinės duomenys.
Analizuojant akcizais apmokestinamų prekių kontrabandos ir neteisėtos apyvartos
tendencijas pastebėta, kad dėl savo geografinės ir ekonominės (skirtingų kainų lygių) padėties
Lietuva yra nelegalių tabako gaminių tranzito, perkrovimo, laikino sandėliavimo ar
pasirengimo tolesniam vežimui į Vakarų Europos valstybes šalis. Cigaretės, pažymėtos
Baltarusijos Respublikos nustatyto pavyzdžio banderolėmis, 2015 metais sudarė 82 proc.
muitinės sulaikytų cigarečių kiekio.
Vienas didžiausių 2015 metų sulaikymų įvyko rugpjūčio 8 d. Šalčininkų kelio poste.
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams patikrinus Baltarusijos piliečio vežtą krovinį –
kartono ritinius, paaiškėjo, kad minėtais ritiniais tėra apkrautas DAF vilkiko puspriekabės
galas, o į likusią erdvę aklinai prigrūsta cigarečių kontrabandos dėžių. Iš viso muitininkai
puspriekabėje aptiko apie 550 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių „Fest“, kurių vertė su
privalomais mokėti mokesčiais – 1 mln. 430 tūkst. eurų.
Toliau stebima tendencija, kai cigaretės, pagamintos Baltarusijoje esančiame Gardino
tabako fabrike „Neman“, tranzitu atgabenamos į Lietuvą (kai gavėjais nurodomos įvairios
ofšorinės kompanijos) ir po muitinės sandėliavimo perparduodamos Moldovoje (Padnestrėje)
registruotoms kompanijoms, kur įforminus tranzito procedūras vėl iškeliauja iš ES teritorijos.
Tolesnis cigarečių gabenimo maršrutas nežinomas, tačiau neatmetama galimybė, kad
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cigaretės iš Padnestrės nelegaliai, kontrabandos būdu, įvežamos į ES, kur tabako gaminių
kainos kur kas aukštesnės nei Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ar Padnestrėje. Lietuvos
muitinei taikant prevencines priemones ir kontrolės veiksmus bei pradėjus ikiteisminius
tyrimus tokių cigarečių srautas, palyginti su 2014 m., sumažėjo net 75 procentais.
2015 m. muitinė pradėjo 89 ikiteisminius tyrimus dėl tabako gaminių kontrabandos ir
(ar) neteisėto disponavimo, t. y. 7 proc. daugiau nei 2014 m. (83).
Muitinė pradėjo 111 ikiteisminių tyrimų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų
kontrabandos ir neteisėto jų disponavimo. Palyginti su 2014 m., pradėta 13 proc. daugiau
ikiteisminių tyrimų (98).
Lietuva ir toliau išlieka tranzitinė šalis, per kurią sausumos keliu gabenama narkotinių
ir psichotropinių medžiagų kontrabanda iš Vakarų į Rytų šalis (sintetinės medžiagos ir
kokainas), iš Centrinės Azijos valstybių į Vakarų šalis (heroinas), iš Pietų į Šiaurės šalis
(hašišas), iš Rytų ir Pietų Azijos į Vakarų šalis (sintetinės medžiagos). Be to, pastaraisiais
metais Lietuva yra tapusi tranzitine šalimi gabenant į Rusiją hašišą ir marihuaną.
Pagal dvišalius bendradarbiavimo planus dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai, vykdydami sustiprintą kontrolę Lenkijos
pasienyje, 2015 m. vasario 8 d. rentgeno kontrolės sistema patikrino Latvijos piliečio
vairuojamą krovininį vilkiką „Man“, vykusį iš Lenkijos tranzitu per Lietuvą į Latviją. Vilkiko
puspriekabės grindyse aptikta įrengta slėptuvė, kurią padėjo atverti Vilkaviškio ugniagesiai.
Slėptuvėje rasta 220 kg narkotinės medžiagos, kaip įtariama, hašišo. Preliminari vertė
juodojoje rinkoje – 3,7 mln. eurų.
Bendradarbiaujant su Estijos ir Latvijos institucijomis, pagal Lietuvos Respublikos
muitinės pareigūnų informaciją Estijoje sulaikytas Lietuvos pilietis, krovininiu vilkiku vežęs
830 kg hašišo. Tai didžiausia sulaikyta narkotikų siunta Estijos istorijoje. Latvijoje taip pat
buvo sumušti narkotikų kontrabandos sulaikymų rekordai – citrusinių vaisių krovinyje iš
Ispanijos rasta 1,15 tonos hašišo siunta.
Analizuojant sintetinių narkotinių medžiagų kontrabandos kelius, pagrindinės
kontrabandos kryptys, palyginti su ankstesniais metais, nepasikeitė. Amfetaminas ir
metamfetaminas, pagaminti Lietuvoje, gabenami į Skandinaviją (Norvegiją, Švediją,
Islandiją). Šios narkotinės medžiagos gabenamos per Lenkiją, Vokietiją, Daniją arba Latviją
ir Estiją.
Išlieka populiaru siųsti narkotinį ir psichotropinį poveikį turinčias medžiagas.
Daugiausia jų sulaikyta gabenant pašto siuntomis.
2015 m. muitinė pradėjo 3 ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto gabenimo ir (ar)
disponavimo naftos produktais. Palyginti su 2014 m., pradėta 57 proc. mažiau ikiteisminių
tyrimų (7). Atliekant ikiteisminius tyrimus sulaikyta 71,82 tonos naftos produktų. Palyginti su
2014 m. (200,3 tonos), naftos produktų sulaikyta 3 kartus mažiau.
2015 metais muitinė įgyvendindama Elektroninės muitinės programą, vykdė šiuos
projektus: „Elektroninės muitinės informacinių sistemų patikimumo ir saugumo
užtikrinimas“, „Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas“, „Muitinės finansinių išteklių,
mokesčių ir jų apskaitos sistemų tobulinimas“, „Lietuvos Respublikos muitinės duomenų
saugyklos tobulinimas“, „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant vieno
langelio principą elektroninės paslaugos diegimas“, „Muitinės informacinių technologijų
saugos užtikrinimas“.
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2015 m. pasirašytos projektų „Ukrainos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas“,
„Moldovos muitinės gebėjimų stiprinimas, taikant gerąją Europos Sąjungos muitinio
tikrinimo praktiką pasienio ir vidiniuose muitinės postuose“ ir „Gruzijos pajamų tarnybos
(muitinės) institucinių gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo sutartys. Projektas „Ukrainos
muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas“ sėkmingai įgyvendintas, projektų Moldovoje ir
Gruzijoje veiklų įgyvendinimas sėkmingai koordinuotas.
2015 m. gruodžio mėnesį tarp ES delegacijos Ukrainoje ir Vokietijos finansų
ministerijos (pagrindinis ES „Dvynių“ projekto „Parama Ukrainos valstybinei mokesčių
tarnybai stiprinant integruoto sienų valdymo elementus muitinės veiklos srityje“ vykdytojas)
pasirašyta Projekto įgyvendinimo sutartis, tarp Vokietijos finansų ministerijos, Lenkijos
finansų ministerijos ir MD prie FM pasirašyta Konsorciumo partnerių sutartis ir projekto
veiklos pradėtos įgyvendinti.
2015 m. muitinė keturiems patikimiems ir nepriekaištingos reputacijos asmenims
suteikė įgaliotojo ekonominio operatoriaus vykdytojo (toliau – EOV) statusą ir išdavė EOV
sertifikatus. EOV sertifikatus gavę asmenys, užsiimdami verslu, vykdo veiklą,
reglamentuojamą muitų teisės aktų, gali pasinaudoti Bendrijos muitinės kodekso
įgyvendinimo nuostatų 14b straipsnyje numatytais privalumais, susijusiais su muitinės
formalumų atlikimu, ir pagerinti savo verslo sąlygas. Pažymėtina, kad muitinės išduoti EOV
sertifikatai galioja ir Lietuvoje, ir visose ES valstybėse narėse, todėl minėtais privalumais
EOV sertifikatų turėtojai gali pasinaudoti visoje ES. Galiojančius EOV sertifikatus šiuo metu
turi 33 Lietuvos Respublikos asmenys.
01.06 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

100,0

116,5

116,5

Biudžeto lėšų grąža, eurai

53,0

56,89

107,3

Muitinės prievolininkų formalumų atlikimo
teisėtumo lygis, procentai

99,3

99,71

100,4

Metinis
planas

Pastabos

1 tikslas:
Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos
R-0106-0101

R-0106-0102
R-0106-0106

Gautų ir planuotų įplaukų (muitai, PVM,
akcizai) santykis, procentai

R-0106-0107

Muitinės prievolininkų apskaičiuotų
mokesčių teisingumo lygis, procentai

99,1

99,4

100,3

R-0106-0108

Muitinės prievolininkų, laiku įvykdžiusių
atidėtas mokestines prievoles, lygis,
procentai

96,0

98,5

102,6

Planuota reikšmė viršyta
surinkus gerokai daugiau
muitų ir PVM (atitinkamai
15 ir 26 proc. daugiau nei
2014 m.).
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R-0106-0109

Incidentų priežiūros srityje, kai padaryta
reikšminga žala visuomenei ir (ar) rinkai
(muitų teisės aktų pažeidimų, užtraukiančių
baudžiamąją atsakomybę), skaičius,
tenkantis 100 tūkst. gyventojų, vienetai

R-0106-0110

Užkardytos žalos valstybei dydis
(nesumokėti privalomi mokesčiai nuo
sulaikytų prekių), palyginti su praėjusių
metų atitinkamu laikotarpiu, procentai

10,8

9,2

114,8

102,0

193,72

189,9

Planuota reikšmė viršyta dėl
efektyviai vykdomos
nusikalstamų veikų
prevencijos ir mažesnio
pradėtų ikiteisminių tyrimų
skaičiaus, nes asmenys,
vengdami baudžiamosios
atsakomybės, gabena
mažesnius nelegalių prekių,
už kuriuos yra numatyta
administracinė atsakomybė,
kiekius.
Planuota reikšmė viršyta dėl
padidėjusio sulaikytų prekių
(ypač tabako gaminių)
kiekio, nuo kurio priklauso
sulaikytų prekių vertė ir
užkardytos žalos valstybei
dydis (nesumokėti
privalomi mokesčiai nuo
sulaikytų prekių).

1 uždavinys:
Užtikrinti ES rinkos, visuomenės ir finansinių interesų apsaugą, remti verslo bendrovių konkurencingumą, lengvinti
teisėtą prekybą, kontroliuoti tarptautiniam prekių gabenimui naudojamas tiekimo grandines, plėtoti valstybių narių
muitinių ir kitų institucijų bei muitinės ir verslo bendruomenės bendradarbiavimą
Planuota reikšmė viršyta dėl
P-01-06- Sunaikintų ir parduotų prekių procentas nuo
35,0
45,57
130,2 pasikeitusio sulaikytų
01-01vidutinio F tipo muitinės sandėlyje
prekių vertės apskaitos
04
apskaitomų prekių likučio., procentai
teisinio reglamentavimo:
2015 metais sulaikytų
prekių apskaita buvo
vykdoma be mokesčių, t. y.
prekės įtraukiamos į
apskaitą muitine verte, o iš
ankstesnių metų apskaitoje
likusios prekės įtrauksimos
į apskaitą su mokesčiais.
Tokiu atveju naujų prekių
įtraukimas į apskaitą
muitine verte mažina likutį
apskaitoje vertine išraiška,
nors kiekinė išraiška lieka
tokia pati arba didesnė.
Naikinant prekes,
užpajamuotas ankstesniais
laikotarpiais (t. y. su
mokesčiais), nurašomas nuo
apskaitos kiekis vertine
reikšme yra didesnis nei
naujai užpajamuojamo tokio
pat kiekio prekių.
Planuota reikšmė viršyta dėl
Baigtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus
P-01-0682,0
108,0
131,7 padidėjusio ikiteisminių
santykis su pradėtų ikiteisminių tyrimų
01-01tyrimų veiklos efektyvumo.
skaičiumi, procentai
06
Planuota reikšmė viršyta dėl
P-01-0678,0
82,8
106,2 pasibaigusio 3,4 mln. eurų
Mokestinės nepriemokos be sumų, dėl kurių
01-01vertės muitinės mokestinio
vyksta ginčai, lygis, procentai
08
ginčo su akcine bendrove
„Lietuvos geležinkeliai“.
Planuota reikšmė viršyta dėl
P-01-062,6
6,9
264,7 padidėjusios vidutinės
Vidutinė prekių vertė vieno sulaikymo
01-01sulaikytų prekių vertės
metu, tūkst. eurų
09
ikiteisminiuose tyrimuose.
P-01-0601-0110

Visuomenei pavojingų prekių sulaikymo
atvejų skaičius, vienetai

129,0

127,0

98,4
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P-01-06- Importo ir eksporto deklaracijų, įformintų
92,0
91,1
99,0
01-01per 0–60 min., dalis nuo visų įformintų
11
importo ir eksporto deklaracijų, procentai
2 uždavinys:
Mažinti neteisėtą narkotinių, psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų, tabako (tabako gaminių) ir alkoholio apyvartą
P-01-0601-0301

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų
pirmtakų (prekursorių), tabako (tabako
gaminių) ir alkoholio sulaikymo atvejų
skaičius (vienetais), vienetai

P-01-0601-0302

Tarptautinių ir tarpžinybinių operacijų,
kuriose dalyvavo muitinės pareigūnai,
skaičius, vienetai

3.800,0

3.397,0

89,4

10,0

24,0

240,0

Planuota reikšmė viršyta dėl
dalyvavimo neplanuotose
kitų institucijų
organizuotose tarptautinėse
operacijose.

2 tikslas:
Sukurti naują Integruotos muitinės informacinės sistemos versiją, atitinkančią ES elektroninės muitinės reikalavimus
Planuota reikšmė nepasiekta
R-01Importo, eksporto ir tranzito deklaracijų
99,6
98,0
98,4 dėl vieną savaitgalį
06-03apdorojimo sistemos nepertraukiamo darbo
neveikusių Naujosios
02
laiko stabilumo pokytis, palyginti su
kompiuterizuotos tranzito ir
praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu,
Muitinės deklaracijų
procentiniai punktai
apdorojimo sistemų, nes
diskų masyvas, esantis
nuomojamame duomenų
centre, buvo likęs be
elektros maitinimo.
1 uždavinys:
Užtikrinti kokybiškas muitinės elektronines paslaugas, taikyti automatizuotas muitinio įforminimo, muitinės kontrolės,
mokesčių apskaitos ir kontrolės bei vidaus administravimo priemones, užtikrinti nepertraukiamą Integruotos muitinės
informacinės sistemos darbą bei pasiekti, kad ji tenkintų muitinės ir verslo poreikius
P-01-0603-0106

Sukurta vieno langelio principu teikiamų
muitinės deklaracijų pateikimo elektroninė
paslauga, procentai

100,0

100,0

100,0

01.06 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
45.763.777

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

43.115.940

94

43.932.536

41.936.563

95

632.240

0

616.890

0

0

134.698

110.191

82

1.831.241

1.179.377

64
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2.2. Antrasis strateginis tikslas
Strateginis tikslas (kodas – 02) – siekti, kad valstybės finansiniai ištekliai, ES ir kita
tarptautinė finansinė parama būtų paskirstoma racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinti
svarbiausių valstybės reikmių ir įsipareigojimų finansavimą.
Efekto kriterijai:
Antrajam strateginiam tikslui – siekti, kad valstybės finansiniai ištekliai, ES ir kita
tarptautinė finansinė parama būtų paskirstoma racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinti
svarbiausių valstybės reikmių ir įsipareigojimų finansavimą – įgyvendinti numatytoms
programoms pervestų laiku lėšų pagal atitinkamų institucijų sprendimus ir pateiktas paraiškas
dalis (proc.) – 2015 metais laiku buvo pervestos visos lėšos pagal atitinkamų institucijų
sprendimus ir pateiktas paraiškas.
Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą 2015 metais buvo vykdomos 8 programos: „Teisės
aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse“, „ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas“, „Vyriausybės rezervas“, „ES
nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms“,
„Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų
kompensavimas“, „Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos
namų atstatymas ir kitos reikmės“, „Minimalios mėnesinės algos padidinimas“, „Pasirengimas
įsivesti eurą“.
2.2.1. Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse (kodas – 02-01)
Programa vykdoma įgyvendinant Biudžeto sandaros įstatymą. Programos tikslas –
užtikrinti teisės aktuose numatytoms priemonėms įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto
asignavimų pervedimą savivaldybėms.
Finansų ministerija savivaldybėms kas ketvirtį lygiomis dalimis pervedė bendrosios
dotacijos kompensacijas mažėjančioms pajamoms kompensuoti. 2015 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlyje
savivaldybėms minėtam tikslui pasiekti patvirtinta bendrosios dotacijos kompensacija – 64
734 243 eurų, kuri buvo pervesta savivaldybėms.
Vadovaujantis finansų ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1K-366 „Dėl
finansų ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1K-199 „Dėl 2015 metų prognozuojamos
valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius
gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės komercinės paskirties pastatus ir jų
priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms
bendrijoms išmokėti paskirstymo savivaldybėms“ pakeitimo“, savivaldybėms buvo skirta ir
pervesta 2 275 860 eurų. Faktiškai savivaldybės panaudojo 2 275 839,52 eurų, o nepanaudotą
sumą grąžino į valstybės biudžetą.
Pagal gautas paraiškas savivaldybėms buvo kompensuojamos jų išmokėtos sumos –
teikiama valstybės finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams pervežti į Lietuvą. 2015 savivaldybės pateikė paraiškų, dėl 320 441,11
eurų. Visa ši suma pervesta savivaldybėms.
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Vyriausybės 2015 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 288 „Dėl 2014 metų savivaldybių
biudžetų negautų pajamų kompensavimo“ 2015 metais savivaldybėms buvo paskirstyta
Finansų ministerijos asignavimuose numatyta 392 174,47 eurų suma 2014 metais
savivaldybių negautoms pajamoms padengti iki vienodo negautų pajamų lygio.
02.01 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo
kriterijų pavadinimai, matavimo
vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos

1 tikslas:
Užtikrinti teisės aktuose numatytoms priemonėms įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto asignavimų pervedimą
savivaldybėms
R-02-01-0101

Užtikrintas finansavimas pagal
paskirtį savivaldybėms teisės aktais
numatytoms priemonėms
įgyvendinti, procentai

100,0

100,0

100,0

1 uždavinys:
Suplanuoti ir laiku pervesti savivaldybėms teisės aktuose numatytas valstybės biudžeto lėšas
P-02-01-0101-01

Laiku pervestų savivaldybėms
valstybės biudžeto lėšų, numatytų
bendrosios dotacijos kompensacijai,
dalis, nuo suplanuotos sumos,
procentai

100,0

100,0

100,0

P-02-01-0101-02

Savivaldybėms pervestų lėšų,
numatytų piliečių nuosavybės
teisėms į išlikusius gyvenamuosius
namus, jų dalis, butus atkurti ir
kompensacijoms už išperkamą
nekilnojamąjį turtą religinėms
bendrijoms išmokėti, dalis nuo
sumos, reikalingos pagal
savivaldybių pateiktus duomenis,
procentai

100,0

100,0

100,0

P-02-01-0101-03

Savivaldybėms kompensuotų jų
išmokėtų lėšų, suteikiant valstybės
finansinę paramą užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams pervežti į
Lietuvos Respubliką, dalis nuo
sumos, reikalingos pagal
savivaldybių pateiktas paraiškas,
procentai

100,0

100,0

100,0

P-02-01-0101-04

Savivaldybėms kompensuotų jų
negautų pajamų dalis nuo
suplanuotos sumos, procentai

100,0

100,0

100,0

02.01 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
74.860.228

Panaudoti
asignavimai,
Eur
74.788.849

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
100
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Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

74.860.228

74.788.849

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

2.2.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo
užtikrinimas (kodas – 02-02)
Siekiant programos tikslo – užtikrinti sklandų ES fondų ir kitos finansinės paramos
panaudojimą – 2015 metais 100 proc. išmokėtos lėšos iš 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo paramos gavėjams,
turintiems teisę gauti kompensacijas iš šio fondo, ir išmokėti avansai ir galutiniai mokėjimai
fondo tiesioginio finansavimo projektams pagal sutartis (89,3 tūkst. eurų).
Siekiant užtikrinti sklandų ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės
paramos programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, asignavimų valdytojams
viršijus 2015 metams valstybės biudžete jiems numatytus ES fondų ir bendrojo finansavimo
asignavimus, buvo perskirstytos ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšos Aplinkos,
Energetikos, Finansų, Susisiekimo, Žemės ūkio ir Ūkio ministerijų administruojamų
priemonių išlaidoms apmokėti.
Projektų netinkamoms finansuoti iš ES paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM
išlaidoms apmokėti buvo perskirstytos valstybės biudžeto lėšos Švietimo ir mokslo bei Ūkio
ministerijoms.
02.02 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos

1 tikslas:
Užtikrinti sklandų ES struktūrinių fondų lėšų ir kitos finansinės paramos panaudojimą
R-02-02-0102

R-02-02-0103

2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimas
(išmokėtos paramos sumos procentas nuo skirtos
pagal Susitarimo memorandumus), procentai
Pagrįstų ir teisingų prašymų apmokėti projektų
būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali
būti finansuojamos iš ES paramos lėšų) ir
prašymų skirti papildomų lėšų projektų
įgyvendinimui užtikrinti patenkinimas (pervestų
lėšų dalis nuo prašomų sumų), procentai

71,0

64,02

90,2

100,0

100,0

100,0

1 uždavinys:
Užtikrinti reikiamą antrojo 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslo (skatinti paramą teikiančių ir
ją gaunančių šalių dvišalius santykius) įgyvendinimo finansavimą
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P-02-02-0102-01

Pagrįstų ir teisingų prašymų pervesti 2009–2014
m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo
lėšas patenkinimas (procentas nuo prašomos
sumos), procentai

100,0

100,0

100,0

2 uždavinys:
Užtikrinti ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ir SAPARD lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, laiku
finansuojant jų būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti finansuojamos iš ES paramos lėšų)
P-02-02-0103-01

Pagal įgaliotųjų institucijų sprendimus arba
suinteresuotų institucijų pateiktus prašymus skirtų
lėšų dalis, procentai

P-02-02-0103-02

Pagal ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų
pateiktus prašymus skirti papildomų lėšų projektų
įgyvendinimui užtikrinti pervestų lėšų dalis,
procentai

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

02.02 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
72.691.646

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

52.625.659,7*

72,4

72.691.646

52.625.659,7*

72,4

2.714.936

2.714.936

100,0

58.102.290

38.609.463,7

66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
* iš jų 52.536.353 Eur perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams, iš jų:
2.714.936 Eur bendrojo finansavimo lėšų;
38.520.157 Eur ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų;
11.301.260 Eur biudžeto lėšų.

2.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas (kodas – 02-03)
Siekdama programos tikslo – užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų
naudojimo paskirtį, tenkinimą –Finansų ministerija 2015 metais išnagrinėjo apie 35 prašymus
skirti lėšų iš Vyriausybės rezervo, iš jų 33 prašymai, atitinkantys Biudžeto sandaros įstatyme
nustatytus Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo prioritetus (tai sudaro 94,3 proc. visų
prašymų), buvo patenkinti (iš dalies arba visiškai). Vyriausybė priėmė 9 nutarimus dėl lėšų
skyrimo.
2015 metais valstybės biudžete buvo patvirtintas 1 448 100 eurų Vyriausybės rezervas,
iš kurio įvairioms reikmėms buvo skirta 869 461 euras, t. y. 60 proc. patvirtintų asignavimų.
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Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatyme
nustatytomis konkrečiomis sritimis, kurioms gali būti naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos,
2015 metais lėšos iš Vyriausybės rezervo buvo skirtos arbitražų ar teismų sprendimams,
kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, vykdyti, taip pat kitoms išlaidoms
ginant valstybės interesus padengti (358 142 eurai); ekstremaliosioms situacijoms likviduoti,
jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti (101 390 eurų);
humanitarinei pagalbai teikti (296 307 eurai), žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių
išlaidoms padengti (30 622 eurai) ir įsipareigojimams, susijusiems su dalyvavimu
tarptautinėse operacijose, vykdyti (83 000 eurų).
Žymių Lietuvos
visuomenės veikėjų
laidotuvių išlaidoms
padengti – 30622 Eur (3
proc.)

Įsipareigojimams,
susijusiems su dalyvavimu
tarptautinėse operacijose,
vykdyti – 83000 Eur (10
proc.)

Arbitražų ar teismų
sprendimams vykdyti ir
kitoms išlaidoms ginant
valstybės interesus
padengti – 358142 Eur (41
proc.)

Ekstremaliosioms
situacijoms likviduoti, jų
padariniams šalinti ir
padarytiems nuostoliams
iš dalies padengti –101390
Eur (12 proc.)

Humanitarinei pagalbai
teikti – 296307 Eur (34
proc.)

11 pav. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų panaudojimas pagal sritis.
Šaltinis – Finansų ministerijos duomenys.
02.03 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos

1 tikslas:
Užtikrinti reikmių, atitinkančių Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo paskirtį, tenkinimą
R-02-03-0101

Vyriausybės rezervo lėšomis visiškai ar iš
dalies patenkintos Biudžeto sandaros įstatyme
nustatytos ir Vyriausybės rezervo lėšų
naudojimo paskirtį atitinkančios reikmės,
palyginti su visomis reikmėmis,
atitinkančiomis Vyriausybės rezervo lėšų
naudojimo paskirtį, dėl kurių buvo kreiptasi,
procentai

100,0

100,0

100,0

1 uždavinys:
Užtikrinti, kad Vyriausybės rezervo lėšomis būtų visiškai ar iš dalies patenkintos reikmės, atitinkančios Vyriausybės
rezervo lėšų naudojimo paskirtį
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P-02-03-0101-01

Į Vyriausybės nutarimų dėl Vyriausybės
rezervo lėšų skyrimo projektus įtrauktos
reikmės, atitinkančios Vyriausybės rezervo
lėšų naudojimo paskirtį, palyginti su visomis
reikmėmis, atitinkančiomis Vyriausybės
rezervo lėšų naudojimo paskirtį, dėl kurių
buvo kreiptasi, procentai

100,0

100,0

100,0

02.03 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
1.448.100
1.448.100

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

869.461

60,0

869.461

60,0

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

2.2.4. ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų
organizacijoms (kodas – 02-04)
Siekiant programos tikslo – užtikrinti dalyvavimą formuojant ES biudžeto pajamas ir
kitų įsipareigojimų, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose, vykdymą – 2015 metais buvo mokamos įmokos į ES biudžetą bei įnašai ES ir
tarptautinėms finansų organizacijoms.
2015 metais į ES biudžetą buvo pervesti visi privalomi sumokėti nuosavi ištekliai –
400,05 mln. eurų. Didžiąją jų dalį sudarė bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai –
255,71 mln. eurų, arba 63,9 proc. visų sumokėtų sumų. PVM nuosavi ištekliai sudarė 41,92
mln. eurų, arba 10,5 proc., tradiciniai nuosavi ištekliai – 73,87 mln. eurų, arba 18,5 proc.,
Jungtinės Karalystės biudžeto disbalanso korekcija – 28,56 mln. eurų, arba 7,1 proc. 2015
metais nuosavi ištekliai, kuriuos Lietuvos Respublika įmoka į ES biudžetą, palyginti su 2014
metais, sumažėjo 2,10 proc. 2015 m. įmoka sumažėjo valstybių narių įmokas perskaičiavus
pagal naujausius statistinius rodiklius.
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12 pav. Lietuvos įmoka į ES biudžetą 2015 metais
Šaltinis – Finansų ministerijos duomenys.
2015 metais buvo mokami įvairūs Lietuvos narystės ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose mokesčiai ir įnašai. Sumokėta pirmoji įmoka – 820 tūkst. eurų – į Tarptautinės
plėtros asociacijos, priklausančios Pasaulio banko organizacijų grupei, 17-ąjį išteklių
papildymą. Taip pat, atsiskaitant už Lietuvos Respublikos kapitalo dalies Europos investicijų
banke padidinimą, sumokėta trečioji (paskutinioji) įnašo dalis – 3 786 tūkst. eurų. Be to, buvo
apmokėta už Lietuvos akcinio kapitalo Tarptautiniame rekonstrukcijos ir plėtros banke,
priklausančiame Pasaulio banko organizacijų grupei, padidinimo dalį – 2 664,6 tūkst. eurų.
2015 metais sumokėtas 16,8 tūkst. eurų Lietuvos narystės Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos globaliajame forume skaidrumo ir keitimosi
informacija mokesčių klausimais mokestis. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko
direktoriaus, atstovaujančio Airijai, Danijai, Kosovui ir Lietuvai, patarėjo pareigybės daliniam
išlaikymui buvo pervesta 96,1 tūkst. eurų. Taip pat, 2015 metais į Europos investicijų banko
Rytų partnerystės techninės pagalbos patikos fondą buvo sumokėtas 50 tūkst. eurų įnašas.
Siekdama prisidėti prie migrantų ir pabėgėlių problemų sprendimo, Finansų ministerija
pervedė lėšas į šiuos fondus: Europos Tarybos vystymo banko Migrantų ir pabėgėlių fondą –
150 tūkst. eurų, ES regioninį patikos fondą „Madad“, skirtą Sirijos krizei, – 100 tūkst. eurų,
ES nepaprastąjį patikos fondą stabilumui ir nereguliarios migracijos bei perkeltų asmenų
priežastims spręsti Afrikoje – 50 tūkst. eurų. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijai pakvietus Lietuvą tapti asocijuota (pilnateise) mokesčių bazės irimo ir pelno
perkėlimo (angl. Base Erosion and Profit Shifting) projekto nare, buvo sumokėtas 51,3 tūkst.
eurų narystės mokestis už 2016 m.
2015 m. vasario 11 d. Lietuva sumokėjo (65,44 mln. eurų) Lietuvos Respublikos
įmokėtojo kapitalo Europos stabilumo mechanizme (ESM) 1-ąją dalį.
02.04 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos
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1 tikslas:
Užtikrinti dalyvavimą formuojant ES biudžeto pajamas ir Lietuvos Respublikos narystės ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose finansinių įsipareigojimų vykdymą bei pagal galimybes prisidėti prie Lietuvos Respublikos vystomojo
bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo, teikiant pagalbą per ES ir tarptautines finansų organizacijas ir jų įsteigtus
fondus, programas ar kitas priemones
Su naryste ES bei ES ir tarptautinėse finansų
R-02organizacijose susijusių finansinių įsipareigojimų
100,0
100,0
100,0
04-01vykdymas, formuojant ES biudžeto pajamas ir
01
pervedant ES nuosavus išteklius bei mokant
narystės mokesčius ir kitus įnašus ES ir
tarptautinėms finansų institucijoms (iš viso
pervesta asignavimų dalis nuo privalomų
sumokėti asignavimų), procentai
1 uždavinys:
Laiku ir tiksliai pervesti lėšas į ES biudžetą, sumokėti narystės mokesčius ir kitus įnašus ES ir tarptautinėms finansų
organizacijoms
P-02-0401-0101
P-02-0401-0102

Lėšų, laiku pervestų į ES biudžetą, santykinė
dalis nuo visų sumokėtų lėšų sumos, procentai
Su naryste ES ir tarptautinėse finansų
organizacijose susijusių finansinių įsipareigojimų
vykdymas, pervedant narystės mokesčius ir kitus
įnašus ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms
(procentai nuo privalomų sumokėti finansinių
įnašų), procentai

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

02.04 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
490.614.661

Panaudoti
asignavimai,
Eur
473.273.896

490.614.661

473.273.896

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

2.2.5. Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus
išlaidų kompensavimas (kodas – 02-05)
Siekdama programos tikslo – suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams
dalyvauti ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose – Finansų ministerija 2015 metais
kompensavo Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų atstovų kelionių į ES Tarybos
generalinio sekretoriaus (aukštojo atstovo bendrajai užsienio ir saugumo politikai) 2013 m.
birželio 12 d. sprendime Nr. 30/2013 „Dėl Tarybos narių delegatų kelionių išlaidų
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kompensavimo“ nustatytų susitikimų išlaidas. Kompensavus kelionių į ES Tarybos
susitikimus išlaidas buvo suteikta galimybė kvalifikuotiems įvairių sričių specialistams geriau
atstovauti Lietuvos interesams ES ir sustiprinti šalies įtaką sprendžiant jai aktualius
klausimus. Kompensuotos 1081 Lietuvos atstovų kelionių į ES Tarybos struktūrų susitikimus
išlaidos, t. y. 408 kelionėmis mažiau, palyginti su 2014 metais (iš viso 1489).
02.05 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Pastabos

Įvykdymo
procentas

1 tikslas:
Suteikti galimybę Lietuvos Respublikos atstovams dalyvauti ES Tarybos darbo struktūrų susitikimuose
R-0205-0101

Lietuvos atstovų, dalyvavusių ES Tarybos darbo
struktūrų susitikimuose, skaičius, vienetai

R-0205-0102

Pateikta Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES
Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų
ataskaita, ES Tarybos generalinio sekretoriato
priimta nenustačius reikšmingų neatitikimų,
procentai

1.593,0

1.081,0*

67,9

100,0

100,0

100,0

1 uždavinys:
Laikantis nustatytos tvarkos, kompensuoti Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms, nusiuntusioms savo atstovus į
ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus, jų padarytas kelionių išlaidas
P-02-0501-0101

Patenkintų paraiškų kompensuoti asmens kelionės
išlaidas dalis nuo visų teisės aktų nustatyta tvarka
pateiktų paraiškų, procentai

100,0

100,0

100,0

*Atstovų, kurių kelionių išlaidos apmokėtos per tam tikrą laikotarpį, skaičius, iš kurių 26 atstovams
2015 metais apmokėtos 2014 metais vykusių susitikimų išlaidos.

02.05 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
955.746

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

559.228

59

955.746

559.228

59

0

0

0

955.746

559.228

59

0

0

0
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2.2.6. Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų
atstatymas ir kitos reikmės (kodas – 02-07)
Siekdama programos tikslo – remti tradicines Lietuvos religines bendruomenes,
bendrijas ir centrus – Finansų ministerija pateikė Vyriausybei nutarimo „Dėl lėšų paskirstymo
tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms“ projektą, kuriuo,
vadovaujantis 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, buvo paskirstytos Finansų
ministerijos programai „Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų
maldos namų atstatymas ir kitos reikmės“ numatytos lėšos. Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 254 paskirstyti 637 164 eurai 12 tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių
organizacijų vadovybių: Lietuvos Vyskupų Konferencijai – 570 840 eurų, Lietuvos stačiatikių
arkivyskupijai – 33 146 eurai, Lietuvos Sentikių Bažnyčios Aukščiausiajai Tarybai – 7 764
eurai, Rytų Sentikių Cerkvės, neturinčios dvasinės hierarchijos, Vilniaus sentikių religinei
bendruomenei – 769 eurai, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijai – 7 336
eurai, Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodui – 4 523 eurai,
Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – Muftiatui – 3 555 eurai, Lietuvos žydų
religinei bendrijai – 2 309 eurai, Kauno žydų religinei bendruomenei – 584 eurai; Vilniaus
miesto žydų religinei bendruomenei „Chassidie Chabad Lubavitch“ – 300 eurų, Šv. Juozapato
Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui – 3 067 eurai, Lietuvos karaimų religinei
bendruomenei – 2 971 euras.
Finansų ministerija inicijavo lėšų naudojimo sutarčių sudarymą, 2015 m. II–IV
ketvirčiais buvo sudarytos sutartys su visų tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių
organizacijų vadovybėmis, pagal kurias tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų
vadovybės pateikė pagrįstas ir teisingai užpildytas paraiškas dėl lėšų pervedimo.
02.07 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos

1 tikslas:
Remti Lietuvos tradicines religijas
R-02Lėšų, paskirstytų Vyriausybės nutarimu valstybės
07-01pripažįstamoms tradicinėms Lietuvoje
100,0
100,0
100,0
01
egzistuojančioms religinėms bendruomenėms ir
bendrijoms, santykinė dalis nuo patvirtintų lėšų
sumos, procentai
1 uždavinys:
Paskirstyti valstybės biudžete tradicinių Lietuvos bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms
reikmėms numatytus asignavimus tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms
P-02-07- Lėšų, pervestų Lietuvos bažnyčių ir religinių
01-01organizacijų vadovybėms pagal pateiktus
100,0
100,0
100,0
01
mokėjimo prašymus, santykinė dalis nuo
pasirašytose lėšų panaudojimo sutartyse
nurodytos lėšų sumos, procentai
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02.07 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
637.164

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

637.164

100

637.164

637.164

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.7. Minimaliosios mėnesinės algos padidinimas (kodas – 02-08)
Vyriausybei nustačius naują (padidintą) minimaliąją mėnesinę algą, Finansų ministerija
išnagrinėjo asignavimų valdytojų ir savivaldybių prašymus dėl papildomų lėšų poreikio
minimaliajai mėnesinei algai padidinti iki 350 eurų, parengė ir pateikė Vyriausybei nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei
algai padidinti paskirstymo“ projektą. Vyriausybei priėmus 2015 m. liepos 29 d. nutarimą Nr.
763, asignavimų valdytojams ir savivaldybėms buvo paskirstyta 11 678 216 eurų.
02.08 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos

1 tikslas:
Padengti trūkstamą lėšų sumą minimaliajai mėnesinei algai išmokėti įgyvendinant Vyriausybės sprendimus dėl
minimaliosios mėnesinės algos padidinimo
R-0208-0101

Pervestos Vyriausybės nutarimu
paskirstytos lėšos minimaliajai mėnesinei
algai padidinti asignavimų valdytojams ir
savivaldybėms, procentai

100,0

100,0

100,0

1 uždavinys:
Užtikrinti, kad asignavimų valdytojams ir savivaldybėms būtų skirtos lėšos minimaliajai mėnesinei algai padidinti
P-0208-0101-01

Programos lėšų, numatytų atitinkamame
Vyriausybės nutarime, skyrimas
asignavimų valdytojams ir savivaldybėms,
procentai

100,0

100,0

100,0
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02.08 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
14.365.153

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

13.326.216*

92,8

14.365.153

13.326.216*

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
* 11 678 216 Eur perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams;
1 648 000 Eur skirta Finansų ministerijai.

2.2.8. Pasirengimas įsivesti eurą (kodas – 02-09)
Siekdama programos tikslo – laiku ir tinkamai pasiruošti euro įvedimui Lietuvoje ir
teikti su euro įvedimu susijusią informaciją visuomenei – Finansų ministerija tęsė priemonių,
susijusių su vartotojų apsauga ir saugumu, apskaita ir finansine atskaitomybe, mokesčiais ir
kitomis ministerijos kompetencijai priskiriamomis veiklos sritimis, įgyvendinimą. Finansų
ministerija vadovaudamasi Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl
pasirengimo euro įvedimui Lietuvos Respublikoje veiksmų koordinavimo“, taip pat vykdė
Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano kontrolę ir stebėseną,
užtikrindama, kad visos institucijos laiku ir tinkamai įgyvendintų joms priskirtas priemones.
Iki 2015 m. kovo mėn. buvo tęsiama 2014 metais pradėta aktyvi informacinė kampanija
apie euro įvedimą Lietuvoje, kuria siekta aiškiai, objektyviai, tiksliai, laiku ir tinkamai
informuoti apie visus praktinius euro įvedimo šalyje aspektus: gyventojų ir įmonių sąskaitų
bankuose, balansų, socialinių išmokų, atlyginimų perskaičiavimo eurais principus,
nacionalinės valiutos keitimo į eurus sąlygas ir kitus klausimus. Ypatingas dėmesys buvo
skirtas atsiskaitymo dviem valiutomis laikotarpiui (2015 m. sausio 1–15 d.) ir su vartotojų
apsauga susijusioms priemonėms. Eurobarometro duomenimis, labai gerai ir gerai
informuotais apie euro įvedimą jautėsi 92 proc. Lietuvos gyventojų (tikslas buvo – 80 proc.).
Valdžios atstovų (valstybės institucijų) pateiktą informaciją teigiamai vertino 86 proc.
apklaustųjų.
Finansų ministerijos specialistai nuolat žodžiu ir raštu teikė atsakymus į gyventojų,
verslo, valstybės ir savivaldybių institucijų klausimus dėl praktinių euro įvedimo aspektų. EK,
Seimui ir Vyriausybės kanceliarijai reguliariai buvo teikiama informacija apie euro įvedimo
Lietuvoje eigą, kylančias problemas, jų sprendimą, vykdomą euro viešinimo kampaniją ir
kitais aktualiais klausimais.
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02.09 programos įgyvendinimo rezultatai

Kodai

Tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų
pavadinimai, matavimo vienetai

2015 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos

1 tikslas:
Laiku ir tinkamai pasiruošti euro įvedimui Lietuvoje bei teikti su euro įvedimu susijusią informaciją visuomenei

R-0209-0101

Įgyvendintos priemonės, įtvirtintos Nacionalinio
euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plane,
procentai

100,0

100,0

100,0

1 uždavinys:
Pasirengti euro įvedimui Lietuvoje ir pagal nustatytus terminus įgyvendinti visas su tuo susijusias priemones, įtvirtintas
Nacionaliniame euro įvedimo plane, Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijoje
bei Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme
P-0209-0101-01

Įgyvendintos visos Finansų ministerijai priskirtos
priemonės, patvirtintos Nacionalinio euro įvedimo
plano įgyvendinimo priemonių plane, procentai

100,0

100,0

100,0

P-0209-0101-02

Įgyvendintos kitoms institucijoms priskirtos
priemonės, įtvirtintos Nacionalinio euro įvedimo
plano įgyvendinimo priemonių plane, procentai

100,0

100,0

100,0

P-0209-0101-03

Įgyvendintos Visuomenės informavimo apie euro
įvedimą ir komunikacijos strategijos įgyvendinimo
priemonių plane Finansų ministerijai priskirtos
priemonės, procentai

100,0

100,0

100,0

02.09 programos asignavimų panaudojimas

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
Eur
912.083

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

728.070,9*

79,8

912.083

728.070,9*

79,8

0

0

0,0

434.430

323.807,9

76,3

434.430

361.040

83,1

0

0

0

*iš jų 63.085 Eur perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams su euro įvedimu susijusioms priemonėms
įgyvendinti.

2.2.9. Valstybės valdomų įmonių planuojamų pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių rezultatai 2015 metais
Eil.
Nr.

Valstybės valdomos
įmonės pavadinimas

Rodiklio pavadinimas
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (mln. eurų)

1.

„Lietuvos energija“, UAB,
įmonių grupė

2.

UAB „Būsto paskolų
draudimas“

3.

Uždaroji akcinė bendrovė
Viešųjų investicijų plėtros
agentūra

2015 metų vertinimo kriterijaus
reikšmės
Metinis
Įvykdymo
Įvykdyta
planas
procentas

96

148,1

152,3

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)

0,04

8,9

22250

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (mln. eurų)

-0,2

-0,3

0

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)

-0,05

-0,07

0

Išieškotos sumos (mln. eurų)

13,8

15,4

112

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (mln. eurų)

0,2

0,5

250

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)

30

61,30

204

Išskolintų lėšų skaičius (mln. eurų)

28,1

60,7

217

Pastabos
Neaudituoti duomenys.
Audituotas pelnas bus
žinomas iki 2016 m.
kovo 31 d.
Rezultatas
normalizuotas dujų
nuolaidos panaudojimo
efektu ir LITGAS gautu
viršpelniu.
Siekiant
Akcinių
bendrovių įstatymo 59
straipsnio
11
dalies
įgyvendinimo,
pagal
Draudimo įstatymo 19
straipsnio
nuostatas,
panaikintas
bendrovės
draudimo
veiklos
licencijos galiojimas.

2015 m. VIPA valdomų
lėšų portfelis smarkiai
išaugo,
tai
sąlygojo
didesnes
ataskaitinio
laikotarpio pajamas ir
geresnį, nei planuota,
rodiklių pasiekimą
VIPA tapo Daugiabučių
namų
modernizavimo
fondo valdytoja, todėl
VIPA suteiktų paskolų
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(išskolintų lėšų skaičius)
smarkiai išaugo

4.

Už centralizuotai valdomo valstybės nekilnojamojo
turto naudojimą gautos pajamos (mln. eurų)

0,38

0,63

165,80

Išieškotos skolos (mln. eurų)

8,15

9,75

119,63

Valstybės įmonė Turto
bankas

5.
Valstybės įmonė „Indėlių
ir investicijų draudimas“

6.

Sudarytose turto pardavimo sutartyse nurodyta turto
pardavimo kaina (mln. eurų)

2,2

12,22

555,45

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (mln. eurų)

0,37

0,58

156,76

Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondo pokytis (proc.)

60

70,37

117,28

Per taikomuose teisės aktuose numatytą terminą
išmokėtos draudimo išmokos (proc.)

100

100

100

Valstybės įmonė „Lietuvos
prabavimo rūmai“
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (mln. eurų)

0,007

0,001

14,3

Patikrintų ir paženklintų tauriųjų metalų ir
brangakmenių gaminių skaičius (mln. vnt.)

1,20

1,19

99,17

Patikrintų tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių
įspaudų skaičius (mln. vnt.)

0,56

0,56

100

Sudaryta daugiau, nei
buvo planuota, turto
pardavimo sutarčių, tai
sąlygojo ir didesnę
bendrą
sutartyse
nurodytą
turto
pardavimo kainą

Rodiklio vykdymą tokia
apimtimi lėmė
sumažėjęs veiklos
mastas

3. Tarpinstitucinių programų ir strategijų įgyvendinimas
Finansų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos 2015 metais dalyvavo įgyvendinant šias
tarpinstitucines programas ir strategijas:
1. Lietuvos būsto strategiją, patvirtintą Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60,
kurioje Vyriausybės kompetencija būsto srityje horizontaliai paskirstyta 7 ministerijoms, Finansų
ministerijos kompetencijai priskirtas būsto programų finansavimo valdymas.
2. Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 metų strategiją, patvirtintą
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1597.
3. Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programą, patvirtintą
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 530.
4. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015
metų veiksmų planą, patvirtintą vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-438.
5. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Vyriausybės 2015
m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478.
6. Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį veiklos
planą, patvirtintą Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos
narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.
7. Pasienio kontrolės punktų plėtros tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Vyriausybės
2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 90 „Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros tarpinstitucinio veiklos
plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl
Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo
netekusiais galios“.
8. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos
įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Vyriausybės 2015 m. birželio
17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.
4. Vyriausybės programos įgyvendinimas
Finansinė konsolidacija. Nepaisant padidėjusių valstybės išlaidų krašto bei socialinei
apsaugai ir kitų įsipareigojimų, valdžios sektoriaus deficitas išlaikytas artimas 2014 metų deficito
lygiui. Išankstiniais Finansų ministerijos vertinimais, 2015 metais valdžios sektoriaus deficitas
sudarė mažiau nei 0,9 proc. BVP ir buvo mažesnis nei planuotas (ne didesnis kaip 1,2 proc. BVP).
Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skolos lygis (skolos santykis su BVP), įvertinus
pritaikytas išvestines finansines priemones, per metus padidėjo 1,9 procentinio punkto BVP ir 2015
m. pabaigoje sudarė apie 42,6 proc. BVP, arba 39,9 proc. BVP, jei neįskaičiuojamos lėšos,
pasiskolintos iš anksto 1 mlrd. eurų euroobligacijų emisijai išpirkti 2016 m. vasarį (ES valstybių
narių skolos vidurkis 2015 m. III ketv. pabaigoje sudarė 86,0 proc. BVP). Lietuvos valdžios
sektoriaus skola nominaliąja išraiška per metus padidėjo apie 1,1 mlrd. eurų ir, prognozuojama, kad
2015 m. pabaigoje sudarė apie 15,9 mlrd. eurų. Skolos padidėjimą lėmė Europos Sąjungos
finansinės paramos disbalansas ir išankstinis lėšų kaupimas siekiant perfinansuoti 2016 m. vasario
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mėnesį išperkamą 1 mlrd. eurų euroobligacijų emisiją. Taip pat, skolos padidėjimui neženklią įtaką
turėjo dėl Vyriausybės vykdomos griežtos fiskalinės politikos mažėjantis, tačiau vis dar deficitinis
valdžios sektoriaus balansas.
Į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus per 2015 metus įplaukė 7 mlrd. 108 mln. eurų
pajamų (be ES fondų lėšų), t. y. 471 mln. eurų, arba 7,1 procento, daugiau nei per 2014 metus.
Teigiamam pokyčiui poveikį padarė pagrindinių mokesčių – PVM, GPM ir akcizų – augimas, nors
didžiausią įtaką turėjo pajamos iš PM (palyginti su 2014 metais, jos padidėjo 14,8 procento).

13 pav. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos pagal didžiausias mokesčių
grupes, milijonais eurų.
Šaltinis – Finansų ministerijos (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos 1-VP)
duomenys.
Valstybės nekilnojamojo turto valdymas. Pabaigtas valstybės nekilnojamojo turto
centralizuoto valdymo reformai įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimo procesas. Šio turto
valdymo kontrolei užtikrinti 2015 metais sukurta Valstybės turto informacinės paieškos sistema
(Toliau – VTIPS) ir įregistruota Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre 2015 m.
gruodžio 29 d. VTIPS bus naudojama teisės aktuose nustatytiems tikslams: sprendimams derinti,
valstybės turto valdymo ataskaitai parengti, valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo bei
apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu valstybės funkcijoms
atlikti, rodikliams ir normatyvams nustatyti ir skaičiuoti, duomenims apie VTIPS nuostatuose
nurodyto valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą kaupti, apdoroti ir analizuoti, informacijai
apie parduodamą ir nuomotiną valstybės nekilnojamąjį turtą viešinti.
Pokyčiai finansų rinkų srityje. Siekiant stabilios ir patikimos finansų sektoriaus veiklos,
2015 m. priimti įstatymai, kuriais Lietuvoje įgyvendinama Bankų sąjunga:
1. Bankų priežiūros funkcijos pavestos Europos Centriniam Bankui. 2015 m. gegužę priimti
Lietuvos banko įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimai, įgyvendinantys ES teisės aktus, kurie
reglamentuoja bendrą bankų priežiūros mechanizmą ir suteikia tam tikras kredito įstaigų priežiūros
funkcijas Europos Centriniam Bankui, kuris nuo 2015 m. perėmė tiesioginę 3 didžiausių Lietuvos
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komercinių bankų priežiūrą. Atitinkamai Lietuvos bankui nustatytos bendradarbiavimo ir priežiūrai
reikalingos informacijos keitimosi su Europos Centriniu Banku pareigos.
2. Sustiprinti kapitalo reikalavimai. Siekiant finansų sistemos stabilumo, 2015 m. kovą
priimti Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo, Finansinių priemonių rinkų įstatymo ir
kitų lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymai. Įstatymų pakeitimais peržiūrėti kredito įstaigų ir
investicinių įmonių riziką ribojantys reikalavimai, nustatytos makrolygio ir sisteminės rizikos
valdymo bei procikliškumo poveikio reguliavimo priemonės, tokiu būdu sustiprinant kredito įstaigų
ir investicinių įmonių atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, taip pat sustiprinti priežiūros
institucijos įgaliojimai pažeidimų prevencijos srityje.
3. Nustatytos finansų įstaigų pertvarkymo priemonės ir tvarka. 2015 m. lapkritį priimtas
naujos redakcijos Finansinio tvarumo įstatymas ir kiti lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymai,
kuriais nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema,
pertvarkymo priemonės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir
Bendru pertvarkymo fondu.
4. Sustiprinta indėlininkų apsauga. 2015 m. lapkritį priimtas naujos redakcijos Indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas, kuriuo siekiama didesnės indėlininkų interesų
apsaugos. Naujasis įstatymas numato geresnį indėlininkų informavimą apie indėlių draudimo
sąlygas, papildomą gyventojų indėlių apsaugą svarbiais gyvenimo atvejais, greitesnį kompensacijų
išmokėjimą.
2015 m. priimtos Draudimo įstatymo pataisos, kuriomis sudarytos palankesnės sąlygos
draudimo įmonėms laipsniškai pereiti prie naujosios mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“,
kuri pradėta taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d. Naujoje mokumo vertinimo sistemoje didelis dėmesys
skiriamas įmonių rizikos valdymui, griežtesnei vidaus kontrolei, informacijos atskleidimui bei
draudimo įmonių grupių priežiūrai. Tikimasi, kad rizikos vertinimu pagrįstas kapitalo poreikio
skaičiavimas užtikrins didesnę draudėjų interesų apsaugą.
Parengtas naujos redakcijos Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir susijusių
įstatymų pakeitimų projektai, kuriais siekiama didinti mokėjimo paslaugų prieinamumą, skatinti
vartotojus naudotis efektyviomis mokėjimo priemonėmis ir tokiu būdu didinti konkurenciją tarp
mokėjimo paslaugų teikėjų bei užtikrinti, kad už pagrindinę mokėjimo sąskaitą su būtiniausiomis
mokėjimo paslaugomis, kurios yra reikalingos vartotojams patenkinti kasdienius su mokėjimais
susijusius poreikius, būtų taikoma pagrįsta kaina.
Įgyvendindama Vyriausybės programos prioritetinę priemonę „Tobulinti gyventojų privačių
santaupų investavimo į ekonomiką mechanizmą, kartu didinti įmonių finansavimo šaltinių ir
priemonių spektrą“, Finansų ministerija kartu su Ūkio ministerija ir Lietuvos banku, parengė
pasiūlymus „Dėl priemonių, skirtų alternatyviam smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimui
Lietuvoje skatinti“, kurie Vyriausybei buvo pateikti birželio mėnesį. Įgyvendinant minėtus
pasiūlymus ir siekiant užtikrinti didesnį teisinį aiškumą ir investuotojų interesų apsaugą, parengtas
Sutelktinio finansavimo įstatymo projektas, kuriuo reglamentuojamos sutelktinio finansavimo
veiklos sąlygos. Sutelktinis finansavimas yra naujas finansavimo būdas, papildantis kredito įstaigų
finansavimą ir leidžiantis lengviau ir paprasčiau suvesti tuos, kuriems reikalingos papildomos lėšos
(tarp jų ir mažos ir vidutinės įmonės), su tais, kurie gali jų suteikti – potencialiais investuotojais.
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Struktūriniai fondai. Nuo 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo pradžios iki
2015 m. gruodžio 31 d. įgyvendintų projektų, finansuojamų 2007–2013 m. veiksmų programų
lėšomis, skaičius siekė 8,3 tūkst., jų vertė 8 801 mln. eurų, iš kurių ES fondų lėšos sudarė 6 759
mln. eurų, t. y. visa ES fondų lėšų suma (100 proc.), numatyta Lietuvai 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu. Per laikotarpį investuota 6 735,9 mln. eurų, t. y. 100 proc. 2007–2013
m. programavimo laikotarpiui numatytų ES fondų lėšų, iš kurių per 2015 metus projektų
vykdytojams iš valstybės biudžeto išmokėta 769,7 mln. eurų (11,5 proc.) ES fondų lėšų.

14 pav. Lietuvos 2007–2013 m. ES lėšų investavimo strategijos įgyvendinimas iki 2015 m.
gruodžio 31 d., mlrd. eurų.
Šaltinis – ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros
sistemos (SFMIS) duomenys.
Iki 2015 m. pabaigos visa Lietuvai numatytų ES fondų lėšų suma paskirstyta pagal projektus
ir panaudota.
Efektyvaus socialinės ir ekonominės infrastruktūros, miestų plėtros, energinio efektyvumo
ir būsto renovavimo projektų finansavimo modelio sukūrimas. Siekiant sukurti efektyvų socialinės
ir ekonominės infrastruktūros, miestų plėtros, energinio efektyvumo ir būsto renovavimo projektų
finansavimo modelį, naudojant ES, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų, privačias ir tarptautinių finansinių institucijų lėšas, 2015 metais įsteigti Daugiabučių namų
modernizavimo fondas (74 mln. eurų lėšos) ir JESSICA II fondų fondas (150 mln. eurų lėšos),
kurių lėšomis finansuojamas daugiabučių namų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą. Šie
fondai arba jų atrinkti finansiniai tarpininkai daugiabučiams namams atnaujinti teikia lengvatines
paskolas 20 metų laikotarpiui, pritaikant 3 proc. palūkanas. 2016 m. vasario 1 d. duomenimis, pagal
pasirašytas sutartis yra įgyvendinami 894 daugiabučių namų atnaujinimo projektai, o iš viso nuo
2013 m. pradžios yra įgyvendinta 820 projektų. 2016 metais daugiabučių namų modernizavimą
planuojama vykdyti dar didesne apimtimi. Numatoma steigti Rizikos pasidalijimo fondą, kurio
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paskirtis – pritraukti privačių investuotojų lėšas, kuriamas Rizikos pasidalijimo fondo modelis ir
vykdomos derybos su komerciniais bankais.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo ir gatvių apšvietimo
modernizavimo didinant energijos vartojimo efektyvumą projektai yra finansuojami naudojant 2015
m. vasario 18 d. įkurto Energijos vartojimo efektyvumo fondo (79,6 mln. eurų) lėšas. Šis fondas
viešųjų pastatų renovacijai atlikti teiks lengvatines paskolas, o gatvių apšvietimui – garantijas.
Ateityje numatomas steigti fondas, kurio lėšos bus naudojamos savivaldybių viešiesiems pastatams
atnaujinti. Fondui numatoma skirti 50 mln. ES struktūrinių fondų lėšų, o atnaujinimo darbus
finansuoti pritaikant lengvatinių paskolų modelį.
2016 m. taip pat planuojama kurti kultūros, vandentvarkos ir kelių infrastruktūros finansinių
priemonių fondus, panaudojant finansinių priemonių finansavimo formą, kad būtų užtikrintos
atsinaujinančio finansavimo galimybės energinio efektyvumo, miestų plėtros ir kitiems
infrastruktūros projektams.
Tarptautinis bendradarbiavimas. Įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas,
numatančias pagal išgales prisidėti prie tarptautinės bendrijos plėtojamo bendradarbiavimo
pastangų, kovos su badu ir skurdu, klimato kaitos ir kitų globalių problemų sprendimo, 2015 metais
buvo sumokėtas įnašas į Tarptautinės plėtros asociacijos 17-ąjį išteklių papildymą (Tarptautinė
plėtros asociacija yra daugiausia lėšų skurdžioms šalims teikianti tarptautinė vystymosi organizacija
pasaulyje) Taip pat 2015 m. buvo apmokėta už Lietuvos akcinio kapitalo Tarptautiniame
rekonstrukcijos ir plėtros banke, priklausančio Pasaulio banko organizacijų grupei, padidinimo dalį.
Būdama Tarptautinės plėtros asociacijos ir Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko narė ir
mokėdama įnašus, Lietuva prisideda prie šių institucijų vykdomos kovos su skurdu ir badu bei
pasaulio vystymosi tikslų įgyvendinimo.
2015 metais Lietuva sumokėjo 50 tūkst. eurų įnašą į Europos investicijų banko Rytų
partnerystės techninės pagalbos patikos fondą, skirtą techninei pagalbai įvairiuose sektoriuose ES
Rytų partnerystės šalyse finansuoti. Tokiu būdu prisidedama prie siekio didinti Lietuvos oficialią
paramą vystymuisi, stiprinamas Lietuvos vaidmuo tarptautinėje donorų bendruomenėje bei skiriama
parama Lietuvos prioritetinėms ES Rytų partnerystės šalims. Taip pat, siekdama prisidėti prie
migrantų ir pabėgėlių problemų sprendimo, Lietuva pervedė lėšas į: Europos Tarybos vystymo
banko Migrantų ir pabėgėlių fondą, ES regioninį patikos fondą „Madad“, skirtą Sirijos krizei, ES
nepaprastąjį patikos fondą stabilumui ir nereguliarios migracijos bei perkeltų asmenų priežastims
Afrikoje spręsti.
Mokesčių politika. Įgyvendinant Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–
2016 m. veiklos programos nuostatas, pagal kurias numatyta mokesčių sistemos pertvarka siekiant
tolygesnės mokestinės naštos pasiskirstymo tarp darbo ir kapitalo, didesnio pajamų ir turto
apmokestinimo progresyvumo, vien socialiai reikšmingų ir tikslingų mokestinių lengvatų taikymo,
2015 m. priimti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai. Šių
pakeitimų tikslas – didinti mokesčio progresyvumą didinant neapmokestinamųjų pajamų dydžius
(nuo 2016 m. sausio 1 d. padidintas didžiausias taikytinas neapmokestinamųjų pajamų dydis nuo
166 iki 200 eurų, neapmokestinamųjų pajamų dydis už auginamą vaiką padidintas nuo 60 iki 120
eurų), mažinti mokestinę naštą mažiau uždirbantiems asmenims, taip pat asmenims, auginantiems
vaikus. Siekiant tolygiau paskirstyti mokestinę naštą tarp darbo ir kapitalo pajamų, susiaurinamos
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kapitalo pajamoms (palūkanoms, pajamoms iš vertybinių popierių perleidimo bei pajamoms iš kito
nei gyvenamasis būstas (gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka)
nekilnojamojo turto perleidimo) taikomos pajamų mokesčio lengvatos.
Siekiant sudaryti sąlygas efektyviai kovoti su mokesčių slėpimu ir šešėline ekonomika,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktomis ir Lietuvos Respublikos Seime priimtomis
Mokesčių administravimo įstatymo pataisomis buvo optimizuotas informacijos, reikalingos
nedeklaruotoms pajamoms, nepagrįstiems turto įsigijimo šaltiniams, mokestinei prievolei nustatyti
ir jos vykdymui užtikrinti, taip pat informacijos, reikalingos bendradarbiavimui su kitų šalių
mokesčių administracijomis, pateikimas. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimais Lietuvos
finansų įstaigos įpareigotos tvarkyti ir automatiniu būdu kartą į metus pateikti mokesčių
administratoriui apmokestinimui reikšmingą informaciją apie Lietuvos rezidentų sąskaitas, jei jų
likutis metų pabaigoje viršys 5000 eurų, arba metinės įplaukos viršys 15000 eurų. Nuo 2017 metų
numatoma pradėti keistis informacija apie užsienio subjektų sąskaitas finansų įstaigose pagal EPBO
modelį ir ES Direktyvą tarp beveik 60 pasaulio valstybių, pradedant 2016 m. pradžios duomenimis.
Siekiant operatyviau išieškoti nesumokėtus ir nedeklaruotus mokesčius, nurodytais įstatymo
pakeitimais mokesčių administratoriui suteikiama teisė suformuoti mokesčių mokėtojui mokestinę
prievolę pagal mokesčių administratoriaus turimą informaciją ir ją išieškoti, jeigu mokesčių
mokėtojas nepateikia mokesčio deklaracijos.
Siekiant pagerinti mokesčių administravimo kokybę ir jų surinkimo efektyvumą, buvo
įteisintas naujausiais technologiniais sprendimais pagrįstos mokesčių administravimo informacinės
sistemos („Išmanioji mokesčių administravimo sistema“ – i.MAS) diegimas Valstybinėje mokesčių
inspekcijoje. i.MAS skirta užtikrinti konkurencines sąlygas sąžiningam verslui bei mažinti šešėlinę
ekonomiką. .
Siekiant gerinti investicinę aplinką ir kartu prisidėti prie mokesčių slėpimo prevencijos, 2014
metais buvo pradėtos derybos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties (toliau – DAIS) su
Vietnamu ir inicijuoti pakeitimai dėl parafuotos DAIS su Tailandu ir galiojančios DAIS su
Šveicarija, taip pat pasirašytas ir ratifikuotas DAIS su Liuksemburgu pakeitimas, pasiūlyta pradėti
derybas dėl DAIS su Omanu – 2015 m. įvyko derybų dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutarties sudarymo su Vietnamu II raundas, 2015 m. spalio 7 d. parafuota Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Omano Sultonato Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir
fiskalinių pažeidimų išvengimo.
Planuojami artimiausio laikotarpio veiklos prioritetai
Įgyvendinant Vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetus bus siekiama užtikrinti šalies
makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą, garantuoti finansinius išteklius, kurių reikia
valstybės funkcijoms įgyvendinti ir prisiimtiems valstybės įsipareigojimams vykdyti; siekiama, kad
suderintai ir efektyviai būtų naudojamos mokesčių ir mokesčių administravimo sistemos, ES
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos, valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo
sistemos, užtikrinančios skolinimosi poreikio finansavimą laiku.
2016 metams suplanuoti rodikliai atitinka nacionalines ir Europos teisės aktų nustatytas
fiskalinės sistemos taisykles. Siekiant įgyvendinti LR fiskalinės sutarties įgyvendinimo
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konstitucinio įstatymo nuostatas, 2016 metais planuojama laikytis nustatyto 2016–2018 metų
vidutinio laikotarpio tikslo (ne didesnio kaip 1 proc. BVP deficito), patvirtinto Lietuvos Respublikos
Seimo 2015 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. XII-2147 „Dėl vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“.
Kartu bus toliau tobulinama biudžeto rengimo ir vykdymo sistema, glaudžiai susijusi su 2011 m.
lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms
nuostatų perkėlimu į nacionalinę teisę ir kitų ES teisės aktų nuostatų įgyvendinimu.
Siekiant gerinti mokesčių administravimo kokybę ir jų surinkimo efektyvumą iki 2016 m.
spalio ketinama įdiegti 3 i.MAS posistemius – elektroninių sąskaitų faktūrų, elektroninių
važtaraščių, analizės ir rizikos valdymo.
Siekiant pasirengti taikyti 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, ir jį papildančius ir įgyvendinančius
teisės aktus, numatoma parengti ir Vyriausybei pateikti Muitinės įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą.
Numatoma sudaryti prielaidas dvišalių tarpvalstybinių susitarimų dvigubo apmokestinimo
išvengimo ir (arba) mokestinės informacijos mainų srityse skaičiui didinti.
Iki 2016 m. gruodžio 31 d. projektų vykdytojams numatoma išmokėti 20 proc. 2014–2020
metų ES fondų investicijų veiksmų programoje numatytos ES struktūrinių fondų lėšų sumos. 2016
metais numatoma parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų, įgyvendinančių Audito direktyvos
(2014/56/ES) nuostatas ir Audito reglamento (537/2014) leidžiamas valstybėms narėms pasirinkti
nuostatas, projektus. Teisės aktų tikslas – nustatyti, kad auditorių ir audito įmonių, atliekančių
viešojo intereso įmonių auditus, veiklą kontroliuoja su auditu nesusijusi institucija, taip pat šiems
auditoriams ir audito įmonėms kelti papildomus reikalavimus siekiant, kad finansinių ataskaitų
naudotojai pasitikėtų auditorių darbu – auditorių išvadomis, kuriose būtų teikiama patikima
informacija, reikalinga sprendimams priimti.
2016 metais, siekiant sumažinti administracinę naštą ir padidinti dokumentų perdavimo
operatyvumą, sumažinti Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų kitoms valstybės institucijoms
ir įstaigoms teikiamų ataskaitų skaičių ir optimizuoti informacijos srautus, bus atlikta valstybės
institucijoms teikiamų ataskaitų analizė ir pateikti pasiūlymai dėl teisės aktų, reglamentuojančių
ataskaitų teikimą, keitimo, ir, jei reikia, dėl kitų optimizavimo priemonių.
2016 metais daug dėmesio bus skiriama finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos
stiprinimui, į nacionalinę teisę bus perkeliamos šiam tikslui skirtų ES teisės aktų nuostatos.
Numatoma parengti Mokėjimų įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus, kuriais
bus siekiama didinti mokėjimo paslaugų prieinamumą ir didinti konkurenciją tarp mokėjimo
paslaugų teikėjų. Planuojama parengti Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, įstatymo projektą
(naujas įstatymas), kuriuo bus stiprinama nekilnojamojo turto kredito gavėjų apsauga ir siekiama
skatinti kredito paslaugų rinkos plėtrą ir konkurenciją tarp kredito davėjų bei kredito tarpininkų.
Taip pat 2016 metais ketinama tęsti darbus teisinio reguliavimo priemonėmis sudarant
prielaidas finansų rinkų plėtrai ir užtikrinant jų stabilų veikimą, sudarant galimybes funkcionuoti
naujoms inovatyvioms priemonėms, stiprinant investuotojų interesų apsaugą. Iš esmės bus
peržiūrėtas Finansinių priemonių rinkų įstatymas, siekiant užtikrinti efektyvesnį ir saugesnį šių
rinkų veikimą, padidinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą ir užtikrinti, kad visa organizuota
prekyba finansinėmis priemonėmis būtų vykdoma reguliuojamose prekybos vietose. Be to, 2016
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metais bus tęsiamas darbas siekiant vystyti alternatyvius finansavimo šaltinius. Šioje srityje Lietuva
daug dėmesio skirs EK iniciatyvai sukurti kapitalo rinkų sąjungą, kurios pagrindinis tikslas –
skatinti ekonomikos finansavimą per nebankines priemones. Atitinkamai ir Lietuvoje bus tęsiamas
darbas, tobulinant reguliacinę aplinką ir siekiant užtikrinti kuo platesnį finansavimo šaltinių
pasirinkimą. Visų pirma, šioje srityje bus siekiama priimti sutelktinio finansavimo veiklą
reglamentuojančius įstatymus ir pradėti pakeitimo vertybiniais popieriais teisinės aplinkos gerinimą.
Siekiant apsaugoti neprofesionaliųjų investuotojų interesus, bus parengti Lietuvos banko,
Finansinių priemonių rinkų, Draudimo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo įstatymai, kuriais
ketinama nustatyti minimalius privalomus informacijos apie mažmeninių investicinių produktų
paketus ir draudimo principu pagrįstus investicinius produktus pateikimo vartotojams standartus ir
paskirti už šių standartų laikymosi priežiūrą atsakingą instituciją.
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