2017-01-02. VBAMS pakeitimai dėl dotacijų savivaldybėms pervedimo.
1. Klasifikatorių importas (atliekamas Ministerijos/Asignavimų valdytojo org. lygiais).
„Savivaldybių iždo kodų“ klasifikatorius importuojamas pasirinkus meniu punktą Importai -> Kita ->
Kodifikatoriai (turi būti pažymėtas langelis Rajonų kodai).
Klasifikatoriaus „Dotacijų savivaldybių biudžetams kodai“ importas atliekamas pasirinkus meniu
punktą Importai -> Kita -> Dotacijų savivaldybių biudžetams kodai.
2. Mokėjimo paraiškos. Nuo 2017 m. įstaigos, formuodamos mokėjimo paraiškas valstybės
biudžeto tikslines dotacijas ir bendrosios dotacijos kompensacijas savivaldybėms pervedimui pagal
ekonominės klasifikacijos kodus 2.5.3.1.1.01 ir 2.5.3.1.1.02 užpildo savivaldybės iždo kodą ir
savivaldybės dotacijos paskirtį.
Mokėjimo paraiškos įvedimo lange, pasiekiamame per Pirkimai -> Užsakymas -> Parengti, lauke
„Tiek. siuntėjo Nr.“ įrašius tiekėjo kodą – savivaldybės kodą, o eilutėje pasirinkus ekonominės
klasifikacijos reikšmę, kuriai reikalinga užpildyti savivaldybės kodą (t .y., 2.5.3.1.1.01 arba
2.5.3.1.1.02), eilutės stulpelyje „Savivaldybės iždo kodas“ automatiškai įrašomas savivaldybės iždo
kodas iš „Savivaldybių iždo kodų“ klasifikatoriaus (savivaldybės iždo kodą galima užpildyti ir
rankiniu būdu). Stulpelyje „Savivaldybės dotacija“ vartotojas turi pasirinkti dotacijos kodą iš
klasifikatoriaus „Dotacijų savivaldybių biudžetams kodai“.

VBAMS mokėjimo paraiškų įvedimo lauke „Tiekėjo SF Nr.“ įstaiga reikia įrašyti dotacijos paskirties
kodą ir sumą, kadangi šio lauko informacija bus matoma savivaldybės gautame mokėjimo pavedime.

Jei reikiami laukai neužpildyti, žymint požymį „paruoštas tikrinimui“, vartotojas įspėjamas
pranešimu:

3. Mokėjimo paraiškų importas iš FAS. Importuojant mokėjimo paraiškas iš FAS atliekamas
patikrinimas, ar mokėjimo paraiškos eilutėje užpildyti laukai “Savivaldybės Iždo kodas” ir
“Savivaldybės dotacija”. Tikrinimas atliekamas toms mokėjimo paraiškoms, kurių eilutės laukelyje
“Nr.” nurodyta ekonominės klasifikacijos kortelė turi užpildytą lauką „Reikalingas sav. kodas“ (t .y.,
ekonominės klasifikacijos kodams 2.5.3.1.1.01 ir 2.5.3.1.1.02). Po importo iš FAS procedūros šios
mokėjimo paraiškos talpinamos lange Pirkimai -> Užsakymas -> Parengti. Lauko “Savivaldybės
Iždo kodas” reikšmė mokėjimo paraiškų importo metu automatiškai užpildoma pagal „Savivaldybių
iždo kodų“ klasifikatoriaus informaciją.
Vartotojas turi užpildyti lauko “Savivaldybės dotacija” reikšmę. Tai atliekama lange Pirk.U.AParengti.
Mokėjimo paraiškoje esant užpildytiems laukams “Savivaldybės Iždo kodas” ir “Savivaldybės
dotacija”, reikia pažymėti lauką „Paruoštas tikrinimui“ ir atlikti mokėjimo paraiškos tikrinimo bei
kitas po jos einančias procedūras.

4. Grąžinimo pažymos, mokėjimo mažinimo pranešimai. Grąžinimo pažymose bei mokėjimo
mažinimo pranešimuose laukų „Savivaldybės iždo kodas“ ir „Savivaldybės dotacija“ reikšmės
įrašomos automatiškai pagal mokėjimo paraiškos, iš kurios formuojami paminėti dokumentai,
duomenis, t. y., jei mokėjimo paraiška buvo parengta su ekonominės klasifikacijos kodais 2.5.3.1.1.01
arba 2.5.3.1.1.02, kuriems būtina įvesti „Savivaldybės iždo kodą“ ir „Savivaldybės dotaciją“, šių
laukų reikšmės automatiškai bus perkeltos į grąžinimo dokumentus.
5. Bendrųjų žurnalų, BŽ registrų procedūros. Valstybės institucijos ir įstaigos, pervedančios
valstybės biudžeto tikslines dotacijas ir bendrosios dotacijos kompensacijas savivaldybėms (pagal
ekonominės klasifikacijos kodus 2.5.3.1.1.01 ir 2.5.3.1.1.02) nuo 2017 m. sausio 1 d. bendrųjų
žurnalų operacijose, turės nurodyti savivaldybės iždo kodą ir savivaldybės dotacijos paskirtį nurodantį
kodą. Tam tikslui bendrojo žurnalo, asignavimų panaudojimo, asignavimų atitaisymo, asignavimų
koregavimo žurnalų eilutėse įkelti du nauji laukai savivaldybės iždo kodas ir savivaldybės
dotacija:

Šie laukai yra įkelti ir atitinkamose šių žurnalų operacijų (koregavimo, didinimo, mažinimo, grąžinimo
į iždą) užklausos languose, pvz.:

Jei iš žurnalo eilučių formuojamas bendrojo žurnalo registras, į jį taip pat perkeliamos šių laukų
reikšmės:

Užregistravus žurnalo eilutes, savivaldybės iždo kodo ir savivaldybės dotacijos kodo reikšmės
užpildomos finansiniuose įrašuose.
Yra sukurta ataskaita „Savivaldybių dotacijų vykdymas“ , kuri pasiekiama iš meniu FinansaiAtaskaitos:

Ataskaitos duomenys:

Pažymėjus laukelį „Detalizuoti pagal savivaldybes“:

