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P a k e i č i u Negautų tranzito vizų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo 

Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1V-620 „Dėl Negautų tranzito vizų 

mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo Vidaus saugumo fondo finansinės paramos 

lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:  

1. Papildau 9¹ punktu: 

„9¹. Jei pasibaigus N einamiesiems metams, nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 

m. programos veiksmų įgyvendinimo planas N-1 metams nebuvo pakeistas, įgaliotoji institucija ne 

vėliau kaip iki N+1 metų rugsėjo 25 d. atsakingai institucijai pateikia raštu patikslintą savo išvadą 

dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo už N-1 metus, išskyrus patikslintas 

išvadas dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo už 2014 metus ir 2015 

metus, kurios turi būti pateiktos atsakingai institucijai iki 2017 m. birželio 1 d., kurioje negautų 

tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentų nagrinėjimo momentu netinkami kompensuoti 

negauti tranzito vizų mokesčiai turi būti pripažinti netinkamais kompensuoti negautais tranzito vizų 

mokesčiais. Atsakinga institucija, gavusi patikslintą (-as) išvadą (-as) dėl negautų tranzito vizų 

mokesčių kompensavimo tinkamumo už 2014 metus, 2015 metus, N-1 metus, ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas ją (-as) patikrina, užpildydama patikros lapą (-us). Jeigu atsakinga institucija turi 

pastabų dėl pateiktos patikslintos išvados dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo 

tinkamumo, ji raštu ir (arba) elektroniniu paštu informuoja įgaliotąją instituciją apie patikrinimo 

metu nustatytus trūkumus ir nurodo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 darbo dienos ir 

ilgesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu atsakinga ir įgaliotoji institucijos bendru sutarimu nenusprendžia 

kitaip, trūkumams pašalinti.“ 

2.  Papildau priedu (pridedama). 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas 

  



Negautų tranzito vizų mokesčių 

apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo 

Vidaus saugumo fondo finansinės paramos 

lėšomis tvarkos aprašo 

priedas 

 

 

(Išvados dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo Vidaus saugumo 

fondo lėšomis patikros lapo forma) 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos  

Ekonomikos ir finansų departamentui 

  20__-__-__ Nr.  

 

 

 

IŠVADOS DĖL NEGAUTŲ TRANZITO VIZŲ MOKESČIŲ KOMPENSAVIMO 

TINKAMUMO VIDAUS SAUGUMO FONDO LĖŠOMIS  

PATIKROS LAPAS 

 

1. Fondo pavadinimas (schema) Įrašomas fondo (schemos) pavadinimas 

2. Finansinės paramos priemonė 
Įrašomas finansinės paramos priemonės 

pavadinimas 

3.  

Negautų tranzito vizų mokesčių 

deklaracijos (toliau – deklaracija) 

teikėjas 

Įrašomas tikslus deklaraciją teikiančio juridinio 

asmens pavadinimas  

4.  Kalendoriniai metai 
Įrašomi kalendoriniai metai, už kuriuos 

atsiskaitoma 

5.  Išlaidų patyrimo laikotarpis 
Įrašomas ataskaitinis laikotarpis, už kurį 

deklaruojami negauti tranzito vizų mokesčiai 

6.  Deklaracijos numeris ir data  

7. 

Kalendoriniams metams planuojama 

negautų mokesčių už vizas suma, 

Eur 

Įrašoma lėšų suma, nurodyta Nacionalinės Vidaus 

saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų 

įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. 

rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-753 (toliau – 

Veiksmų įgyvendinimo planas) 

8.  Išlaidų pobūdis Tarpinis / galutinis (palikti reikalingą) 

9. Atlikta patikra vietoje Taip / Ne  

10.  
Atliktas negautų tranzito vizų 

mokesčių auditas 
Taip / Ne 

11. 
Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 

tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur 

 

12. 

Išlaidos neviršija planuojamos 

negautų mokesčių už vizas sumos, 

nurodytos Veiksmų įgyvendinimo 

plane 

Taip / Ne  

(jeigu išlaidos neviršija planuojamos sumos, 

įrašoma „Taip“) 

13.  
Išlaidų ekonominės klasifikacijos 

kodas teisingas 
Taip / Ne  

14.  Sąskaitos banke numeris išvadoje dėl Taip / Ne  



negautų tranzito vizų mokesčių 

kompensavimo tinkamumo 

nurodytas teisingai 

15. Pastabos  

 

Išnagrinėjus visus pateiktus dokumentus, prašome parengti ir, vadovaujantis Negautų tranzito 

vizų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo Vidaus saugumo fondo finansinės 

paramos lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. 

rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1V-620, ___ (įrašomas punkto numeris) punktu, pateikti Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijai mokėjimo paraišką dėl _____________ Eur (įrašoma suma 

skaičiais ir žodžiais), skirtų kompensuoti tinkamais pripažintiems negautiems tranzito vizų 

mokesčiams, pervedimo į valstybės iždo sąskaitą Nr. ___________________ (įrašomas sąskaitos 

numeris), (įmokos kodas ______ (įrašomas įmokos kodo numeris). 

PRIDEDAMA: 

1. _______________ (įrašomi įgaliotosios institucijos išvados data, pavadinimas, numeris) 

originalas, __ lapas (-ai). 

2. ______________ (įrašomi Negautų tranzito vizų mokesčių deklaracijos data, rengėjo 

pavadinimas, numeris) originalas, __ lapas (-ai). 

3. Patikros vietoje lapo Nr. _____ kopija, __ lapas (-ai) (jei taikoma). 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos 

Regioninės politikos departamento 

direktorius                            (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda) 


