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Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 26 D. NUTARIMO NR. 345 PAKEITIMO
PROJEKTO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas siekiant užtikrinti, kad vietos valdžios sektoriaus skolos
duomenys būtų teisingi. Nutarimo projektu įgyvendinamos Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolės rekomendacijos, pateiktos 2020 m. birželio 10 d. raštu: „kad į valstybės skolą būtų įtraukti
visi įsipareigojimai, kurie ne tik savo forma, bet ir turiniu priskirtini skoliniams įsipareigojimams“.
Finansų ministerija informuoja, kad Nutarimo projektu keičiamų Savivaldybių skolinimosi
taisyklių 13 punkto keitimas susijęs su šių įstatymų nuostatų įgyvendinimu:
1) Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo
metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3, 10, 12 straipsnių ir trečiojo skirsnio pakeitimo įstatymu,
Finansų ministerija lėšų savivaldybėms gyventojų pajamų mokesčiui (toliau – 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 prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI).
2) Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo
Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą nuo
2018 m. sausio 1 d. valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų sumos savivaldybėms
laikoma GPM dalimi, kurią savivaldybėms perveda VMI.
Šios nuostatos nereglamentuoja naujų paskolos įskaitymo būdų – atlikti tik redakcinio
pobūdžio pakeitimai, atsižvelgiant į tai, kad neliko anksčiau buvusių pajamų įmokų.
Taip pat Nutarimo projekte atlikti keli redakcinio pobūdžio patikslinimai.
Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programai ir Europos Sąjungos teisės aktams.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS). Pastabų ar pasiūlymų iš visuomenės negauta.

Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nėra
notifikuotinas Europos Komisijai. Nutarimo projektas neprieštarauja šiuo metu galiojantiems teisės
aktams. Priimti kitų teisės aktų, siekiant įgyvendinti Nutarimo projekte numatytą teisinį
reguliavimą, nenumatoma.
Nutarimo projekte nėra apibrėžiama sąvokų ir jas įvardijančių terminų.
Nutarimo projektas teiktas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui ir Lietuvos
savivaldybių asociacijai. Nutarimo projektas patikslintas pagal Teisingumo ministerijos ir Lietuvos
savivaldybių asociacijos pastabas. Pastabos, į kurias neatsižvelgta, suderintos su Valstybės kontrole
ir Lietuvos savivaldybių asociacija darbo tvarka.
Priėmus Nutarimo projektą numatomos teigiamos pasekmės skaičiuojant vietos valdžios
sektoriaus skolą – į vietos valdžios sektoriaus skolą bus įtraukti visi savivaldybių prisiimti, bet dar
neįvykdyti skoliniai įsipareigojimai. Remiantis naujausiais turimais duomenimis, Nutarimo projektu
siūlomo pakeitimo žymaus poveikio vietos valdžios skolai nenumatoma. Valstybės kontrolė,
atlikdama savivaldybių skolos auditą, nustatė vienintelį atvejį, kai savivaldybė nebuvo priskyrusi
įsipareigojimų prie skolinių įsipareigojimų, nors jie pagal turinį turėjo būti priskirti skoliniams
įsipareigojimams.
Priėmus Nutarimo projektą, galiojančių teisės aktų keisti nereikės, galimų numatomo
teisinio reguliavimo alternatyvų ir pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Finansų politikos departamento Fiskalinės
priežiūros skyriaus vedėja Eglė Radzevičienė, tel. 219 9361, el. p. egle.radzeviciene@finmin.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
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