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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: siūlomi techninio, redakcinio pobūdžio pakeitimai.
Dabartinė situacija: Valstybės kontrolės pateikė rekomendacijos: „kad į valstybės skolą būtų įtraukti visi
įsipareigojimai, kurie ne tik savo forma, bet ir turiniu priskirtini skoliniams įsipareigojimams“. Šiuo metu į
savivaldybės skolos limitą įskaitomi visi savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti
kreditoriams lėšas pagal skolos dokumentus, pagal kuriuos savivaldybės mokėjimai prekių tiekėjui ar
paslaugų teikėjui perleidžiami finansų įstaigai. Atsižvelgiant į šia nuostatą praktikoje pasitaiko atvejų, kai
savivaldybės neįtraukia įsipareigojimų, kurie nėra perleisti finansų įstaigai.
Savivaldybių skolinimosi taisyklėse neįgyvendinti Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos
įstatymo pakeitimai. Finansų ministerija lėšų savivaldybėms GPM padengti ir išlaidų struktūrų skirtumams
išlyginti nuo 2017 m. nebeperveda. Faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM kartu su lėšomis savivaldybių GPM
padengti ir išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti perveda Valstybinė mokesčių inspekcija. Nuo 2018 m.
sausio 1 d. valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų sumos savivaldybėms laikoma GPM
dalimi, kurią savivaldybėms perveda VMI.
Projekto esmė: atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas siūloma nustatyti, kad į savivaldybės
skolos limitą įskaitomi visi savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams
lėšas pagal skolos dokumentus, pagal kuriuos savivaldybės mokėjimai prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui
perleidžiami finansų įstaigai ir (ar) kitam subjektui (šiuo metu tik finansų įstaigai), taip pat pasikeitus teisės
aktų nuostatoms siūlomi techninio, redakcinio pobūdžio pakeitimai.
Derinimas: projektas patikslintas pagal Teisingumo ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos
pastabas. Pastabos, į kurias neatsižvelgta, suderintos su Valstybės kontrole ir Lietuvos savivaldybių
asociacija darbo tvarka.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė projektui pastabų ir siūlymų neturi.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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