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ĮŽANGA
Auditas atliktas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
2016 metų veiklos planu ir vykdant Savivaldybės kontrolierės 2016-07-15 pavedimą Nr. K13-4.
Teisėtumo auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierės
pavaduotoja Judita Subačienė.
Audituojamas subjektas – Šilutės rajono savivaldybės administracija – institucija, kuriai
pavesta administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį. Adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė,
juridinio asmens kodas – 188723322, (toliau – Savivaldybės administracija).
Audito objektas – valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas.
Audito tikslas – įvertinti nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimą, ar
Savivaldybės administracija tinkamai nustatyta tvarka administruoja žemės nuomos mokestį.
Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Sigitas
Šeputis, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas – Anžela Bernotienė, Viešųjų
paslaugų skyriaus vedėjo – Remigijus Rimkus. Valstybinės žemės nuomos mokesčio
administravimo funkciją iki 2017-01-27 vykdė Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistas
Dominykas Bučinskas, nuo 2017-02-01 – Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas Artūras
Losius.
Audituojamas laikotarpis – 2016 metai, duomenų analizei buvo naudojami ir ankstesnių
laikotarpių duomenys. Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Tarybai dėl 2016 metų Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės turto bei lėšų naudojimo.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu informacijos rinkimo metodai, atrankos būdai ir audito procedūros parinktos
atsižvelgiant į audito mastą, tikslus, galimybes gauti informaciją ir audito laiką. Duomenis ir
informaciją surinkome raštu, elektroniniu paštu ar kalbėdamiesi su specialistais, taikydami
duomenų patikrinimo, paklausimo, analitines procedūras. Nagrinėjome teisės aktus,
reglamentuojančius valstybinės žemės nuomą bei nuomos mokesčio administravimą. Bendravome
su Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų, Viešųjų paslaugų, Centralizuotos buhalterijos
skyriaus atsakingais darbuotojais.
Atliekant auditą, pasirinkome 37 skolininkus, iš jų: 25 juridinius asmenis ir 12 fizinių
asmenų. Iš atrinktų juridinių asmenų – 11 garažų bendrijų.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais1, TAAIS, Tarybos
sprendimais ir kitais teisės aktais. Darėme prielaidą, kad audituojamas subjektas pateikė teisingą,
išsamią, galutinę ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir vidaus kontrolės apribojimų, bei to fakto,
kad ne visus duomenis ir dokumentus tikrinome 100 proc.
Teisinis reglamentavimas
Valstybinės žemės sklypus Žemės įstatymo2 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išnuomoja:
1) savivaldybė – valstybinės žemės sklypus, Vyriausybės nutarimais perduotus patikėjimo
teise savivaldybėms;
1

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 (2012-06-28 Nr. V-171 redakcija).
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 1994-04-26 Nr. I-446 (pakeistas 2010-06-18 įstatymu Nr. XI-912, įsigaliojo
nuo 2010-07-01).
2
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2) Valstybės turto fondas – kai valstybinės žemės sklypai yra priskirti privatizuotiems ir (ar)
privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams;
3) kituose įstatymuose nurodyti valstybinės žemės patikėtiniai – šių įstatymų nustatytais
atvejais, kai valstybinės žemės sklypai jiems perduoti patikėjimo teise;
4) Nacionalinė žemės tarnyba – visais kitais atvejais.
Biudžeto sandaros įstatymo3 22 str. 1 d. 4 p. numatyta, kad vienas iš savivaldybių biudžeto
pajamų šaltinių yra pajamos, gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę,
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir Vyriausybės nustatyta tvarka paskirsčius
lėšas už parduotus ne žemės ūkio paskirčiai valstybinės žemės sklypus.
Pasikeitus Mokesčių administravimo įstatymui nuo 2003 m. sausio 1 d. buvo panaikintos
Valstybinės mokesčių inspekcijos nuomos mokesčio už valstybinę žemę administratoriaus
funkcijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.
1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nuo 2003 m. sausio 1 d. savivaldybėms buvo
pavesta nustatyti konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifą ir mokesčio sumokėjimo
terminus. Nutarime numatyta, kad Savivaldybių tarybos turi teisę mažinti valstybinės žemės
nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės
nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 1 punkte numatyta, kad valstybinės
žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems
žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, už
naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo moka žemės nuomos
mokestį, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai. Šio nutarimo 5 punkte nustatyta, kad
savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, vykdomoji institucija
apskaičiuoja fiziniams asmenims žemės nuomos mokesčio dydį ir apie tai juos informuoja iki
kalendorinių metų lapkričio 1 dienos. Šio nutarimo 6 punkte numatyta, kad juridiniai asmenys,
naudojantys valstybinės žemės sklypus, pagal pateiktus kadastro duomenis patys apsiskaičiuoja
nuomos mokesčio už valstybinę žemę dydį. Šio nutarimo 7 punkte nustatyta, kad fiziniai ir
juridiniai asmenys einamųjų metų nuomos mokestį už valstybinę žemę sumoka į savivaldybės,
kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, biudžetą iki einamųjų metų lapkričio 15
dienos.
Šilutės rajono savivaldybėje nuomos mokestį už valstybinę žemę administruoja
Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius. Ši funkcija priskirta Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 1d. įsakymu Nr. A2-105 patvirtintuose Biudžeto ir
finansų skyriaus nuostatuose, kurių 5.6., 6.15., str. nurodo, kad skyriaus viena iš priskirtų funkcijų:
„administruoja valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo telkinių nuomos mokestį“,
„vykdo žemės nuomos apskaitą“. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. A2-19 patvirtintas Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialisto pareigybės aprašymas,
kurio pagrindinė paskirtis: „importuoti į MASIS sistemą visus duomenis, reikalingus žemės nuomos
mokesčio skaičiavimui, apskaičiuoti valstybinės žemės nuomos mokestį, suformuoti, patikrinti,
atspausdinti ir išsiųsti mokesčio mokėtojams žemės nuomos mokesčio deklaracijas (pranešimus) ir

3

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990 m. liepos 30 d. Nr. I-430 su vėlesniais pakeitimais.
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kvitus, kontroliuoti mokesčių savalaikį mokėjimą, analizuoti mokesčių surinkimą, teikti ataskaitas ir
kt.“
Atliekant nuomos mokesčio už valstybinę žemę auditą Šilutės rajono savivaldybėje
galiojo:
 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-557 patvirtintos
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Kadangi
audituojamas laikotarpis 2016 metai, vertinimo metu vadovavomės šiomis 2012-10-25
patvirtintomis Taisyklėmis.
 Šilutės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T1-563 patvirtintos Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės.
 Savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-2441 nustatyti žemės nuomos
mokesčių tarifai, žemės nuomos mokesčių lengvatos bei mokėjimų terminai. Savivaldybės taryba
sprendimu4 nustatė valstybinės žemės, išnuomojamos (išnuomotos) ne aukciono būdu, mokesčio
tarifus nuo 2015 metų pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir verčių zonas.
 Savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T1-1019 patvirtinta Skolų
pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarka.
 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. A1-1245 sudaryta
komisija dėl beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo. Komisijos pakeitimai: Administracijos
direktoriaus 2015-05-28 įsakymo Nr. A1-558 redakcija ir 2016-05-05 įsakymo Nr. A1-591
redakcija.
AUDITO REZULTATAI
Valstybinės žemės nuomos mokesčio rodiklių analizė
Valstybinės žemės nuomos mokestį administravo Savivaldybės administracijos Biudžeto ir
finansų skyrius, o nuo 2017-01-26 administruoja Viešųjų paslaugų skyrius. Valstybinės žemės
nuomos mokesčio administravimas ir mokesčio mokėtojų duomenų kaupimas Savivaldybės
administracijoje vykdomas naudojant UAB „Algoritmų sistemos“ žemės nuomos mokesčio
informacinę sistemą MASIS.
Administracijos direktoriaus įsakymu5 valstybinės žemės nuomos mokesčio
administravimo ir apskaitos, skolininkų inventorizacijos, informacinės sistemos mokesčių mokėtojų
adresų tikslinimo darbo funkcijos nuo 2017-02-01 pavestos atlikti Viešųjų paslaugų skyriaus vyr.
specialistui A. L. Atkreiptinas dėmesys, kad neorganizuotas dokumentų perdavimas – priėmimas,
nei atleidžiant iš pareigų (Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistą D. B.), nei perduodant darbo
funkcijas Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotojui.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymo6 22 straipsnį vienas iš savivaldybių biudžeto pajamų
šaltinių yra:
- pajamos, gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus
vandenų fondo vandens telkinius ir įstatymų nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus
valstybinės žemės sklypus.

4

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-2441 „Dėl žemės nuomos mokesčių
tarifų, žemės nuomos mokesčių lengvatų bei mokėjimo terminų nustatymo“.
5
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-27 įsakymas Nr. A2–68 „Dėl priemokos skyrimo
Artūrui Losiui“.
6
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (nauja redakcija Nr. XII-796, 2014-03-20 nuo 2014-07-01).
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Pateikiame 1 lentelėje duomenis apie 2008-2016 metų Šilutės rajono savivaldybės biudžeto
pajamas, surinktą žemės nuomos mokestį, žemės nuomos mokesčio nepriemokas.
Duomenys apie 2008-2016 metų Savivaldybės surinktą žemės nuomos mokestį
Metai
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Biudžeto
pajamų planas
35 866,5
33 086,4
30 467,4
32 528,8
36 108,2
32 423,3
33 836,2
35 375,5

Žemės nuomos mokestis
planas
įvykdymas
%
100,0
100,0
122,7
115,8
130,7
112,7
115,8
128,7
111,1
115,8
128,6
110,9
115,8
134,2
115,8
136,1
139,4
102,3
115,8
136,1
117,5
115,8
148,2
127,9
115,8
152,2
131,3

1 lentelė (tūkst. Eur)
% nuo biudžeto
pajamų
Nepriemoka
33,3
0,3
30,7
0,3
39,1
0,4
53,2
0,4
52,5
0,3
50,9
0,4
49,0
0,4
56,4
0,4
47,9

Analizuojant matome, kad žemės nuomos mokestis sudaro nuo 0,3 iki 0,4 proc. visų
biudžeto pajamų. Savivaldybės tarybai Vietos savivaldos įstatymu7 suteikta išimtinė kompetencija
teikti mokesčių lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita. Valstybinės žemės nuomos mokesčio
lengvatos taikomos vadovaujantis Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais. Šilutės rajono
savivaldybės taryba 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-2441 nustatė, kad valstybinės žemės
nuomos mokestis neimamas iš asmenų, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba,
kurie yra senatvės pensijos amžiaus ar yra nepilnamečiai. Ši lengvata teikiama, jeigu nurodytųjų
asmenų išnuomoti žemės sklypai yra ne didesni kaip 0,06 ha Šilutės mieste ir 1 ha – kaimo
vietovėje. Taisyklių8 12 str. nurodo, kad „juridiniai ir fiziniai asmenys dėl žemės nuomos mokesčio
lengvatos gali kreiptis į Savivaldybės tarybą iki einamųjų mokestinių metų lapkričio 15 dienos.
Asmenims, kurie kreipiasi po mokesčio sumokėjimo termino, netaikomos žemės nuomos mokesčio
lengvatos“. Pritaikius šias lengvatas buvo gautas 11,8 tūkst. Eur sumažėjimas. Savivaldybės tarybos
priimtais sprendimais dėl suteiktų valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų, Savivaldybės
biudžetas kiekvienais metais praranda dalį pajamų, 2016 metais dėl suteiktų lengvatų biudžetas
neteko 11,8 tūkst. Eur.
Apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio 2016 metais mokėtojams sumos
nurodytos 2 lentelėje.
Žemės nuomos mokesčio 2016 metais apskaičiavimas
Eil. Nr.
1.
2.

Mokėtojai
Fiziniai asmenys
Juridiniai asmenys
Iš viso

Deklaracijų skaičius, vnt.
2 116
180
2 296

2 lentelė
Apskaičiuota suma, Eur
66 060,47
60 277,01
126 337,48

Administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus atsakingi darbuotojai, vykdydami
Savivaldybės tarybos patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisykles,
2016 metais valstybinės žemės nuomininkams apskaičiavo valstybinės žemės nuomos mokestį.
7

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais) 16 straipsnis.
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-557 patvirtintos Valstybinės žemės
nuomos mokesčio administravimo taisyklės.
8
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Buvo išsiųsti mokesčio mokėjimo dokumentai – deklaracijos, iš viso 2 296 vienetai, kurių bendra
apskaičiuoto mokesčio suma – 126 337,48 Eur.
Žemės nuomos mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas Šilutės rajono savivaldybėje
2012-2016 metais atvaizduotas 3 lentelėje.
Žemės nuomos mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas 2012-2016 metais
Metai
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31
2016-12-31

Nepriemoka
49 249,41
50 156,47
35 915,42
28 913,44
31 198,11

%
94,4
94,4
91,7
94,2
93,7

Delspinigiai
2 842,05
2 949,93
3 227,35
1 755,68
2 118,41

%
5,4
5,5
8,2
5,8
6,3

3 lentelė (Eur)
Bendroji nepriemoka
%
52 170,32
100,0
53 106,40
100,0
39 142,78
100,0
30 669,12
100,0
33 316,52
100,0

Analizuojamų laikotarpių bendrosios nepriemokos didžiąją dalį, nuo 92 iki 94 proc.,
sudaro nepriemokos, delspinigiai sudaro nuo 5 iki 8 proc.
Žemės nuomos mokesčio kitimas 2014-2016 metais pagal atskiras mokėtojų grupes
atvaizduotas 4 lentelėje.
Žemės nuomos mokesčio kitimas 2014-2016 metais
pagal atskiras mokėtojų grupes
Apskaitomas
mokestis
Fizinių
asmenų
nuompinigiai
už
valst. žemės nuomą
% bendrųjų rodiklių
Juridinių
asmenų
nuompinigiai
už
valstybinės žemės ir
valst. fondo vandens
telkinių nuomą
% bendrųjų rodiklių

Nepriemoka
2014
2015 2016

Delspinigiai
2014
2015
2016

4 lentelė (Eur)
Bendroji nepriemoka
2014
2015
2016

21 026
58,5

14 244
49,2

14 604
46,9

1 448
45,0

731
41,6

720
34,0

22 474
57,4

14 976
48,8

15 325
46,0

14 886

14 669

16 594

1 737

1 024

1 397

16 653

15 693

17 991

41,4

50,7

53,1

54,0

58,3

66,0

42,6

51,1

54,0

Šilutės rajono savivaldybei 2016-12-31 už valstybinės žemės nuomos mokestį iš viso
skolingi buvo 231, iš jų: fizinių– 211, juridinių– 20 asmenų. Bendroji nepriemoka 2016-12-31
lyginant su 2015-12-31, neženkliai padidėjo – 349,00 Eur.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Šilutės rajono savivaldybėje
taisyklės9 (toliau – Taisyklės) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba
suteiktą teisės aktų nustatyta tvarka, apskaičiavimą, mokėjimą, išieškojimą. Taisyklėse tiesiogiai
nenumatyta, kad garažų eksploatavimo bendrijos yra nuomos mokesčio už valstybinę žemę
mokėtojai. Tačiau Taisyklių 3 str. nurodyta, kad, „žemės nuomos mokesčio mokėtojas (toliau –
mokesčio mokėtojas) yra fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs ar naudojantis valstybinę žemę.
Kadangi garažų eksploatavimo bendrijos naudoja valstybinę žemę, todėl privalo mokėti ir mokestį.
Siekiant išsiaiškinti Šilutės mieste esančių garažų bendrijų skaičių, audito metu pateikėme
užklausą Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui, kurio vyr. specialistas iki 201701-27 vykdė valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą bei Viešųjų paslaugų skyriui,
kuris pradėjo vykdyti valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo funkciją. Taip pat
rėmėmės interneto svetainės info@manobendrija.lt pateikta informacija.
9

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-557 „Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo.“
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Apibendrinę surinktus duomenis, negalėjome patvirtinti, kad garažų bendrijų skaičius
Šilutėje baigtinis ir patikimas, kadangi visų šaltinių duomenys – skirtingi:
Biudžeto ir finansų skyriaus – 11;
Viešųjų paslaugų skyriaus – 11 ir 5 garažų bendrijų duomenys tikslinami;
info@manobendrija.lt duomenimis – 13.
Visoms garažų bendrijoms, apskaičiuojant žemės nuomos mokesčio sumą, taikomas žemės
nuomos mokesčio tarifas – 0,4. Lengvatos bei mokesčio mažinimo koeficientai 2016 m. –
netaikyti.
Pagal Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktus duomenis (11 garažų bendrijų) bendra
valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemoka 2016-12-31 sudarė 0,00 Eur, delspinigiai iš
ankstesnių laikotarpių - 4,86 Eur.
Iš 11 garažų bendrijų, mokančių valstybinės žemės nuomos mokestį, net 10 garažų
bendrijų veikla neįregistruota Registrų centre. Veikla įregistruota Registrų centre – tik vienos
garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Aukštumalė“.
Audito metu nepavyko išsiaiškinti tikslaus garažų bendrijų skaičiaus Šilutėje, bei kokia
dalis naudotojų nemoka valstybinės žemės nuomos mokesčio, kuris nepatenka į biudžetą.
Nepriemokų išieškojimo procesas
Žemės nuomos mokesčio mokėjimo tvarka nustatyta Taisyklių10 17-34 straipsniuose.
2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387
“Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą” 5 ir 7 punktų pakeitimai11
pagal kuriuos savivaldybės fiziniams asmenims žemės nuomos mokestį apskaičiuoja ir apie tai juos
informuoja iki kalendorinių metų lapkričio 1 d., o žemės nuomos mokestį visi žemės sklypų
naudotojai turi sumokėti į savivaldybės biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.
Analogiškai pakeistas ir Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 “Dėl nuomos
mokesčio už valstybinę žemę 1.6 punktas12 – žemės nuomos mokestį nuomotojai įpareigoti
sumokėti į savivaldybės biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.
Pagal Taisyklių 30 str., nesumokėjus žemės nuomos mokesčio per 2 mėnesius po nustatyto
sumokėjimo termino, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius siunčia mokesčio
mokėtojui raginimą sumokėti mokestį. Raginimas sumokėti žemės nuomos mokestį siunčiamas
paštu. Pagal Taisyklių 33 str., nesumokėjus žemės nuomos mokesčio per nustatytą raginime
terminą, Savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyrius pradeda priverstinio išieškojimo
procedūrą. Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojas siuntė mokesčio mokėtojams nesumokėjus
žemės nuomos mokesčio per 2 mėnesius po nustatyto mokėjimo termino sumokėti mokestį ne
„Raginimus“, o „Priminimus“. Nesivadovaujama Valstybinės žemės nuomos mokesčio
administravimo Šilutės rajono savivaldybėje taisyklių 33 str., priminimuose mokesčio mokėtojams
sumokėti mokestį nenurodytas terminas.

10

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-557 „Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo.“
11
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimas Nr. 1082 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ pakeitimo“.
12
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 Nr. 1081 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio
19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ pakeitimo“.
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Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu13 sudaryta Beviltiškų skolų nurašymo
nagrinėjimo komisija, (pakeitimai dėl komisijos sudėties: 2015-05-28 įsakymu Nr. A1-558 ir 201605-05 įsakymu Nr. A1-591).
Beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo komisija 2015 metų sausio mėnesį nagrinėjo gautą,
Biudžeto ir finansų skyriaus siūlymą valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų mokestines
nepriemokas – 3 546,46 Eur pripažinti beviltiškomis skolomis. Komisijai nebuvo pateikta
motyvuota išvada, kodėl siūloma skolą pripažinti beviltiška skola. Nebuvo surinkti ir pateikti visi
įrodantys dokumentai, patvirtinantys skolų beviltiškumą bei pastangas susigrąžinti skolas.
Komisija, vadovaudamasi Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir nurašymo
tvarka (toliau – Tvarka)14, atmetė siūlymą ir rekomendavo atsakingam darbuotojui už valstybinės
žemės nuomos mokesčio administravimą pateikti trūkstamą informaciją dėl skolų pripažinimo
beviltiškomis (2015-01-15 posėdžio protokolas Nr. 1).
Biudžeto ir finansų skyrius 2016 m. raštais15, kreipėsi į Beviltiškų skolų nurašymo komisiją
dėl skolų pripažinimo beviltiškomis: likviduotoms bendrovėms – 1654,22 Eur, bankrutavusioms
bendrovėms – 1 100,51 Eur, fiziniams asmenims (mirusiems) – 993,00 Eur.
Pokalbio metu su Beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo komisijos nare nustatyta, kad
pateikti dokumentai nebuvo Komisijos posėdyje nagrinėjami, kadangi, kaip ir pateikti 2015 metais,
neatitiko Savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintos Tvarkos16 reikalavimų.
Audituojant nustatyta, kad nesivadovaujama Taisyklėmis, nededamos pastangos skoloms
išieškoti, nepateikiami įrodantys dokumentai dėl skolų beviltiškumo. Procedūrą inicijavo Biudžeto ir
finansų skyrius, tačiau nepateikė visų įrodančių pateisinamųjų dokumentų dėl beviltiškų skolų.
Biudžeto ir finansų skyrius 2016 m. raštu17 pateikė prašymą Personalo ir teisės skyriui
išieškoti valstybinės žemės nuomos mokesčio skolas iš juridinių ir fizinių asmenų iš viso: 11 867,00
Eur.
Biudžeto ir finansų skyrius 2017-01-26 m. raštu18 pateikė prašymą Personalo ir teisės
skyriui išieškoti valstybinės žemės nuomos mokesčio skolas iš juridinių ir fizinių asmenų iš viso:
13 083,61 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad juridinių ir fizinių asmenų skolos susidarė nuo 2009,
2010, 2011 metų ir yra neišieškotos. Audito metu (bendraujant su Personalo ir teisės skyriaus
specialistais) nustatyta, išieškojimo procedūros vykdomos, rengiami procesiniai dokumentai.
Gautinų sumų už valstybinės žemės nuomą nuvertinimas
Gautinų sumų nuvertėjimo procedūra turi būti atliekama 17-ojo VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimais. Pagal 17-ojo VSAFAS 36 punktą, finansinio
turto vertė yra sumažėjusi, jei jo balansinė vertė yra didesnė už tikėtiną atgauti už tą finansinį turtą
sumą. Paskutinio kiekvieno ataskaitinio laikotarpio (tarpinio ar metinio) dieną viešojo sektoriaus
subjektas turi nustatyti, ar yra požymių, kad finansinio (ar panašaus finansinio turto vienetų grupės)
13

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-10 įsakymas Nr. A1-1245 „Dėl beviltiškų skolų
nurašymo nagrinėjimo komisijos sudarymo“.
14
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-03-23 sprendimas Nr. T1-1019 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų
nurašymo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo“.
15
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2016-05-05 raštai Beviltiškų skolų nurašymo
komisijai Nr. R3-(4.1.16.)-3298 „Dėl beviltiškų skolų“ ir Nr. R3-(4.1.16.)-3299 „Dėl beviltiškų skolų“.
16
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-03-23 sprendimas Nr. T1-1019 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų
nurašymo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo“.
17
Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2016-04-07 raštas Personalo ir teisės skyriui Nr. R3(4.1.16.)-2561 „Dėl skolų išieškojimo“; 2016-05-05 raštai Nr. R3-(4.1.16.)-3297 „Dėl beviltiškų skolų“.
18
Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2017-01-26 Nr. R3-(4.1.16)-566).
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balansinė vertė gali būti sumažėjusi. Jei pasirodo, kad tokių požymių esama, turi būti nustatyta už tą
turtą tikėtina atgauti suma. Nuvertėjimo požymiai gali būti pvz. nesilaikoma sutarties sąlygų,
pavyzdžiui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi įsipareigojimai, ankstesnė patirtis rodo, kad
nebus atgauta visa gautinų sumų vertė, dėl ekonominių priežasčių skolininkas susiduria su
finansiniais sunkumais ir kt. Viešojo sektoriaus subjektas gali nustatyti ir kitus požymius, kurie
nenumatyti standarte.
Šilutės rajono savivaldybės administracija žemės nuomos mokesčio nepriemokų
nuvertėjimo požymių nenustato ir buhalterinėje apskaitoje nuvertėjimo neregistruoja, nors,
vadovaujantis 17-uoju standartu, yra pakankamai požymių, rodančių, kad finansinis turtas, t.y.
valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos, yra nuvertėjęs, nepriemokų struktūroje yra
juridinių asmenų, kurie yra bankrutavę ar bankrutuojantys.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymu Nr. A1-1306
patvirtintas Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašas, kuriame numatyta:
išankstinių apmokėjimų pirminis pripažinimas, išankstinių apmokėjimų grupavimas, gautinų sumų
pirminis pripažinimas, gautinų sumų grupavimas, gautinų sumų registravimas ir įvertinimas,
išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų nuvertėjimo paskaičiavimas, gautinų sumų ir išankstinių
apmokėjimų nuvertėjimo paskaičiavimas, gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų inventorizacija,
gautinų sumų nurašymas, nebalansinė gautinų sumų apskaita, vidiniai dokumentai – priedai
(formos). Tvarkos aprašo 3 priede nustatyta forma „Gautinų sumų senaties žiniaraštis“.
Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus atsakingi darbuotojai
nevykdo Administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymo Nr. A1-1306. Centralizuotos
buhalterijos skyriaus atsakingi darbuotojai nepildo minėto įsakymo patvirtinto Išankstinių
apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo 3 ir 5 priedų.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-16 įsakymu Nr. A1-1193 patvirtintas
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos Sąskaitų planas.
Sąskaitų plane numatytos 222 grupės „Gautinos finansavimo sumos“ sąskaitos:
2251 „Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų
fondo vandens telkinius“.
2251001 „Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų
fondo vandens telkinius“.
2251003 „Gautino nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų
fondo vandens telkinius nuvertėjimas (-)“.
Savivaldybės administracija 2017-02-15 raštu Nr. R3-(4.1.16.)-1058 pateikė
Administracijos suvestinį apskaitos registrą „Didžioji knyga“, kurioje 2016-12-31 sąskaitos
2251003 „Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius nuvertėjimas“ likutis nenurodytas. Darytina išvada, kad neatliktos gautinų sumų
už valstybinės žemės nuomą mokesčio nuvertėjimo procedūros ir nuvertėjimas neužregistruotas
apskaitoje.
Apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaita (forma S5)
Vadovaujantis Finansų ministro 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-275 patvirtintomis
Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių 5 str., „viešojo sektoriaus subjektai, administruojantys ir (arba) apskaičiuojantys
pajamas arba kitas įmokas, pervedamas į savivaldybių biudžetus savivaldybių nustatyta tvarka ne
per VMI, teikia savivaldybių iždų apskaitos tvarkytojams šias ataskaitas“:
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Apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitą (toliau – forma S5), kuri
pateikiama šių taisyklių 5 priede. Specialistai, atsakingi už savivaldybių administracijų buhalterinės
apskaitos tvarkymą, šias ataskaitas rengia ir teikia specialistams, atsakingiems už savivaldybių iždų
buhalterinės apskaitos tvarkymą. Šilutės rajono savivaldybės administracijos duomenys apie 2016
metų apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamas pateikiami 5 lentelėje.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos apskaičiuoto valstybinės žemės
nuomos mokesčio pajamų ataskaita už 2016 metus
5 lentelė (Eur)
Laikotar
pio
pradžios
likutis
1
3 715,11
Iš viso

I. Pervestinos sumos
Pervestinų
sumų
Pervestinų
Pervesta
likutis
sumų
sumų
laikotarpio
pokytis
pabaigoje
(1+2-3)
2
3
4
108 571,08
112 236,19
50,0
108 571,08
112 236,19
50,0

Laikotarpio
pradžios
likutis
5
20 355,60
20 355,60

II. Sukauptos pervestinos sumos
Sukauptų
Apskaičiuo pervestinų sumų
Sukaupta
ta
likutis
pervestinų
pervestinų
laikotarpio
sumų
sumų
pabaigoje (5+67)
6
7
8
121 532,00
108 571,08
33 316,52
121 532,00
108 571,08
33 316,52

Iš pateiktų lentelėje duomenų matyti, kad 2016-12-31 sukauptų pervestinų sumų likutis –
33 316,52 Eur, pervestinų sumų likutis – 50,00 Eur.
Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija neturi parengusi valstybinės žemės
nuomos mokesčio pajamų pripažinimo ir apskaitos tvarkos. Administracijos direktoriaus 2015 m.
gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-1306 patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir
centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politika, Apskaitos politika pakeista 2016
m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-677 patvirtinus naują Šilutės rajono savivaldybės administracijos
centralizuotos buhalterijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politiką.
Apskaitos politikos19 Pajamų apskaitos tvarkos apraše nedetalizuotos, nenumatytos
konkrečios sąskaitų korespondencijos.
Administracija nenustatė, nepatvirtino forma S5 Apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio pajamų
ataskaitos pildymo tvarkos:
- Nepatvirtintos informacijos, reikalingos Šilutės rajono savivaldybės iždo finansinėms
ataskaitoms sudaryti, pateikimo formos.
- Nepatvirtintas atsakingų darbuotojų sąrašas.
- Nenustatyti formos S5 parengimo ir pateikimo Biudžeto ir finansų skyriui terminai.
- Nenustatyti atsakingi Administracijos asmenys už ataskaitų parengimą, jų duomenų teisingumą
ir pateikimą laiku Biudžeto ir finansų skyriui.
Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymu
Nr. A1-1214 patvirtintas darbuotojų sąrašas, kurie gali surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti
apskaitos dokumentus asmeniškai arba elektroniniu parašu (Biudžeto ir finansų skyriaus).
Atkreiptinas dėmesys, kad Įsakyme – Iždo darbuotojų sąraše: Biudžeto ir finansų skyriaus
pavaduotoja D. G. nebedirba nuo 2015 m. rugpjūčio mėn., vyriausiasis specialistas D. B. nebedirba
nuo 2017-01-30, o vyresnioji specialistė D. M. Administracijos direktoriaus 2015-09-30 įsakymu
Nr. A2-277, esant tarnybinei būtinybei, nuo 2015-10-01 perkelta į Biudžeto ir finansų skyriaus

19

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. A1-677 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų
apskaitos politikos patvirtinimo“.
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pavaduotojos pareigas. Minėtas Administracijos direktoriaus įsakymas yra keistinas, kadangi
darbuotojų sąrašas neatitinka faktiškai dirbančių darbuotojų bei pareigybių.
Analizuojant Administracijos Apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitą
(forma S5) nustatyta, kad faktiškai Administracijos Apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio pajamų
ataskaitą (forma S5) už 2016 metus parengė Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyresnioji
specialistė E. J. ir pateikė atsakingai už Savivaldybės iždo buhalterinės paskaitos tvarkymą
Biudžeto ir finansų skyriaus pavaduotojai D. M. Administracijoje nereglamentuota dėl ataskaitos
forma S5 pildymo. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-29 įsakymu
Nr. A2-1 patvirtintas Centralizuotos buhalterijos vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas,
kuriame nepavestos (E. J.) Ataskaitos pildymo užduotys. Pareigybės aprašymo 7. 25. p. nurodyta,
kad darbuotoja „užtikrina apskaitos dokumentų bei įrašų apie ūkines operacijas registravimą į
apskaitos registrus teisingumą“.
Patikrinus forma Ataskaitos forma S5 ir apskaitos registro „Siunčiamų mokėjimų
nurodymai“ duomenų teisingumą, nustatytas neatitikimas. Ataskaitos 3 stulpelyje „Pervesta sumų“
nurodyta 112 236,19 Eur, registro duomenys – 113 736,19 Eur. Susidaręs duomenų neatitikimas –
1 500,00 Eur, valstybinės žemės nuomos mokesčio suma neteisėtai sumažinta 1 500,00 Eur dėl
klaidingai atliktos mokėjimų pavedimo žymos: vietoj „Žemės mokestis“ mokėjimo 2016-12-13
pavedime Nr. 7168 neteisingai nurodyta „Vietinė rinkliava“.
Faktiškai surinktas „Žemės mokestis“, o pravesta „Vietinė rinkliava“. Derinimo metu
„VSAKIS“ sistemoje susidariusi 1 500,00 Eur klaida įtakos neturės, kadangi bendra „Rinkliavos“
suma teisinga.
Pažymėtina, kad Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistas, atsakingas už valstybinės
žemės nuomos mokesčio administravimą, (D. B.) kiekvieną 2016 metų mėnesį nederino gautų
įmokų su buhalterinę apskaitą tvarkančia darbuotoja (E. J.).
Fizinių, juridinių asmenų skolos nesuderintos aktais, todėl darytina išvada, kad valstybinės
žemės nuomos mokesčio susidariusios 2016-12-31 nepriemokos – 33 316,52 Eur neinventorizuotos.
Kadangi nebuvo atliktos gautų įmokų už valstybinės žemės nuomos mokesčio bei skolų
inventorizavimo procedūros, negalime patvirtinti gautų įmokų bei susidariusių 2016-12-31
nepriemokų duomenų pateikimo teisingumo.
Kontrolės ir audito tarnyba 2014 metais finansinio ir teisėtumo audito ataskaitoje20 pateikė
išvadas ir rekomendavo Savivaldybės administracijai: numatyti priemones, užtikrinančias žemės
nuomos mokesčio, skolos mažinimą ir tinkamą administravimą; inventorizacijų metu įvertinti
gautinų sumų (įsisenėjusių skolų) nuvertėjimą. Audito metu nustatyta, kad žemės nuomos mokesčio
skolos už 2014, 2015, 2016 metus sistemingai neinventorizuojamos.
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Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. birželio 25 d. finansinio ir teisėtumo audito ataskaita Nr. K1-9 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“.
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IŠVADOS
1. Nesivadovaujama Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Šilutės rajono
savivaldybėje taisyklių 33 str., priminimuose mokesčio mokėtojams sumokėti mokestį nenurodytas
terminas.
2. Biudžeto ir finansų skyrius raštu21 pateikė prašymą Personalo ir teisės skyriui išieškoti
valstybinės žemės nuomos mokesčio skolas iš juridinių ir fizinių asmenų – 13 083,61 Eur,
susidariusias nuo 2009, 2010, 2011 metų.
3. Audito metu (bendraujant su Personalo ir teisės skyriaus specialistais) nustatyta, kad
2016, 2017 metais vykdomos išieškojimo procedūros, rengiami procesiniai dokumentai.
4. Inicijuodamas skolų procedūras Biudžeto ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas D.
B. nepateikė Beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo komisijai visų skolas įrodančių (skolininkų)
pateisinamųjų dokumentų: 2015 m. – 3546,46 Eur, 2016 m. – 3747,73 Eur.
5. Garažų savininkų bendrijos yra nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai ir
privalo mokėti mokestį.
6. Audito metu nepavyko išsiaiškinti tikslaus garažų bendrijų skaičiaus Šilutėje, bei kokia
dalis naudotojų nemoka valstybinės žemės nuomos mokesčio, kuris nepatenka į biudžetą.
7. Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos atsakingi darbuotojai nevykdo
Administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymo Nr. A1-1306, nepildo įsakymu patvirtinto
Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo 3 ir 5 priedų.
8. Administracijos 2016-12-31 suvestinio apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitos
2251003 „Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius nuvertėjimas“ likutis nenurodytas.
9. Šilutės rajono savivaldybės administracija nesivadovauja 17-ojo VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimu, t.y. neatlieka gautinų sumų už valstybinės žemės
nuomą mokesčio nuvertėjimo.
10. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Apskaitos politikos Pajamų apskaitos
tvarkos apraše nedetalizuotos, nenumatytos konkrečios sąskaitų korespondencijos.
11. Savivaldybės administracija nenustatė, nepatvirtino forma S5 Apskaičiuotos žemės
nuomos mokesčio pajamų ataskaitos pildymo tvarkos:
- nepatvirtintos informacijos, reikalingos Šilutės rajono savivaldybės iždo finansinėms
ataskaitoms sudaryti, pateikimo formos;
- nepatvirtintas atsakingų darbuotojų sąrašas;
- nenustatyti formos S5 parengimo ir pateikimo Biudžeto ir finansų skyriui terminai;
- nenustatyti atsakingi Administracijos asmenys už ataskaitų parengimą, jų duomenų
teisingumą ir pateikimą laiku Biudžeto ir finansų skyriui.
12. Administracijos Apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitą (forma S5)
faktiškai už 2016 metus parengė Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyresnioji specialistė E. J.,
kuriai Ataskaitos pildymo užduotys Pareigybės aprašyme (ar atskiru įsakymu) nepavestos
13. Patikrinus forma Ataskaitos forma S5 ir apskaitos registro „Siunčiamų mokėjimų
nurodymai“ duomenų teisingumą, nustatytas neatitikimas – 1 500,00 Eur.
14. Derinimo metu „VSAKIS“ sistemoje susidariusi 1 500,00 Eur klaida įtakos neturės,
kadangi bendra „Rinkliavos“ suma teisinga.
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Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2016-04-07 raštas Personalo ir teisės skyriui Nr. R3(4.1.16.)-2561 „Dėl skolų išieškojimo“; 2016-05-05 raštai Nr. R3-(4.1.16.)-3297 „Dėl beviltiškų skolų“, 2017-01-26 Nr.
R3-(4.1.16)-566).
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15. Administracijos direktoriaus įsakymu22 patvirtintas darbuotojų sąrašas, kurie gali
surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus asmeniškai arba elektroniniu parašu
yra keistinas, kadangi darbuotojų sąrašas neatitinka faktiškai dirbančių darbuotojų bei pareigybių.
16. Atsakingas darbuotojas už valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą,
kiekvieną 2016 metų mėnesį nederino gautų įmokų su buhalterinę apskaitą tvarkančia darbuotoja
17. Fizinių, juridinių asmenų skolos nesuderintos aktais, todėl darytina išvada, kad
valstybinės žemės nuomos mokesčio susidariusios 2016-12-31 nepriemokos – 33 316,52 Eur
neinventorizuotos.
18. Kadangi nebuvo atliktos gautų įmokų už valstybinės žemės nuomos mokesčio bei
skolų inventorizavimo procedūros, negalime patvirtinti gautų įmokų bei susidariusių 2016-12-31
nepriemokų duomenų pateikimo teisingumo.
19. Kontrolės ir audito tarnyba 2014 m. ataskaitoje23 pateikė išvadas ir rekomendavo
Savivaldybės administracijai: numatyti priemones, užtikrinančias žemės nuomos mokesčio, skolos
mažinimą ir tinkamą administravimą; inventorizacijų metu įvertinti gautinų sumų (įsisenėjusių
skolų) nuvertėjimą. Valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos už 2014, 2015, 2016 metus
sistemingai neinventorizuojamos.
20. Keičiantis atsakingiems darbuotojams už valstybinės žemės nuomos mokesčio
administravimą, neorganizuotas dokumentų perdavimas – priėmimas. Perdavimo- priėmimo dalykai
Savivaldybėje sistemingai nevykdomi. Yra rizika, kad neišlieka tęstinė dokumentų informacija.
REKOMENDACIJOS
Administracijos direktoriui
Įpareigoti atsakingus darbuotojus:
1. Vadovaujantis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Šilutės rajono
savivaldybėje taisyklių 33 str., nurodyti raginime terminą, per kurį nesumokėjus žemės nuomos
mokesčio, Savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyrius galėtų pradėti priverstinio
išieškojimo procedūrą.
2. Įvertinus realią padėtį, visiems žemės nuomos mokesčio skolininkams, kuriems pagal
galiojančius teisės aktus įmanoma, pradėti vykdyti priverstinio išieškojimo procedūrą.
3. Vadovaujantis Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir nurašymo tvarka,
tinkamai suruošti dokumentus dėl skolų išieškojimo procedūrų, pateikti Beviltiškų skolų nurašymo
nagrinėjimo komisijai visus reikalingus dokumentus, įrodančius skolų beviltiškumą.
4. Vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymu Nr. A1-1306 patvirtintu
Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašu, pildyti 3 ir 5 priedus.
5. Vadovaujantis 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimu
bei, siekiant užtikrinti teisingą gautinų sumų duomenų pateikimą Finansinės būklės ataskaitoje,
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikti gautinų sumų už valstybinės žemės nuomos
mokestį nuvertinimą.
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Administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. A1-1214 „Dėl darbuotojų sąrašo, kurie gali
surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus asmeniškai arba elektroniniu parašu patvirtinimo“.
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Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. birželio 25 d. finansinio ir teisėtumo audito ataskaita Nr. K1-9 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“.
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6. Nuvertėjimą atvaizduoti apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitoje 2251003 „Gautinas
nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
nuvertėjimas“.
7. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Apskaitos politikos Pajamų apskaitos tvarkos
apraše detalizuoti, numatyti konkrečias sąskaitų korespondencijas.
8. Nustatyti ir patvirtinti forma S5 Apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitos
pildymo tvarką, numatant (patvirtinant): formos S5 parengimo ir pateikimo Biudžeto ir finansų
skyriui terminus, atsakingus darbuotojus už ataskaitos parengimą, jų duomenų teisingumą ir
pateikimą laiku Biudžeto ir finansų skyriui.
9. Siekiant išvengti duomenų neatitikimų, Viešųjų paslaugų skyriaus atsakingam darbuotojui
už valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, kiekvieną mėnesį derinti duomenis su
Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterinę apskaitą tvarkančia gautas įmokas darbuotoja.
10. Skolas su fiziniais, juridiniais asmenimis suderinti skolų suderinimo aktais.
11. Valstybinės žemės nuomos mokesčio susidariusias nepriemokas 33 316,52 Eur
inventorizuoti Administracijos direktoriaus nustatytais terminais.
12. Pakoreguoti Administracijos direktoriaus įsakymu24 patvirtintą darbuotojų sąrašą, kurie
gali surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus asmeniškai arba elektroniniu
parašu. Sąrašas neatitinka faktiškai dirbančių darbuotojų bei pareigybių.
13. Imtis priemonių, kad visi valstybinės žemės naudotojai, įskaitant garažų bendrijas, mokėtų
mokestį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8
punktu, prašytume iki 2017-04-24 informuoti apie priimtus sprendimus dėl audito ataskaitos
rekomendacijų vykdymo.

Audito ataskaita surašyta 2 egz.: Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai ir Šilutės rajono
savivaldybės administracijos direktoriui.

Savivaldybės kontrolierė
Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja
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Jolita Stonkuvienė
Judita Subačienė

Administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. A1-1214 „Dėl darbuotojų sąrašo, kurie gali
surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus asmeniškai arba elektroniniu parašu patvirtinimo“.
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priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rekomendacija

Vadovaujantis Valstybinės žemės
nuomos mokesčio administravimo
Šilutės rajono savivaldybėje taisyklių
33 str., nurodyti raginime terminą, per
kurį nesumokėjus žemės nuomos
mokesčio,
Savivaldybės
administracijos Personalo ir teisės
skyrius galėtų pradėti priverstinio
išieškojimo procedūrą.
Įvertinus realią padėtį, visiems žemės
nuomos
mokesčio
skolininkams,
kuriems pagal galiojančius teisės aktus
įmanoma, pradėti vykdyti priverstinio
išieškojimo procedūrą.
Vadovaujantis Skolų pripažinimo
beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos
ir nurašymo tvarka, tinkamai suruošti
dokumentus dėl skolų išieškojimo
procedūrų, pateikti Beviltiškų skolų
nurašymo nagrinėjimo komisijai visus
reikalingus dokumentus, įrodančius
skolų beviltiškumą.
Vadovaujantis
Administracijos
direktoriaus 2015-12-07 įsakymu Nr.
A1-1306
patvirtintu
Išankstinių
apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos
tvarkos aprašu, pildyti 3 ir 5 priedus.
Vadovaujantis
17-ojo
VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“
reikalavimu
bei,
siekiant užtikrinti teisingą gautinų
sumų duomenų pateikimą Finansinės
būklės
ataskaitoje,
kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
atlikti gautinų sumų už valstybinės
žemės nuomos mokestį nuvertinimą.
Nuvertėjimą atvaizduoti apskaitos
registro „Didžioji knyga“ sąskaitoje
2251003 „Gautinas nuomos mokestis
už valstybinę žemę ir valstybinio
vidaus vandenų fondo vandens
telkinius nuvertėjimas“.
Šilutės
rajono
savivaldybės
administracijos Apskaitos politikos
Pajamų apskaitos tvarkos apraše
detalizuoti,
numatyti
konkrečias
sąskaitų korespondencijas.
Nustatyti ir patvirtinti forma S5
Apskaičiuotos
žemės
nuomos
mokesčio pajamų ataskaitos pildymo
tvarką, numatant (patvirtinant): formos
S5 parengimo ir pateikimo Biudžeto ir
finansų skyriui terminus, atsakingus

Subjektas, kuriam
pateikta
rekomendacija
Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Rekomendacijos
įgyvendinimo
priemonės

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
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9.

10.
11.

12.

13.

darbuotojus už ataskaitos parengimą,
jų duomenų teisingumą ir pateikimą
laiku Biudžeto ir finansų skyriui.
Siekiant išvengti duomenų neatitikimų,
Viešųjų paslaugų skyriaus atsakingam
darbuotojui
už valstybinės žemės
nuomos mokesčio administravimą,
kiekvieną mėnesį derinti duomenis su
Centralizuotos buhalterijos skyriaus
buhalterinę apskaitą tvarkančia gautas
įmokas darbuotoja.
Skolas
su
fiziniais,
juridiniais
asmenimis suderinti skolų suderinimo
aktais.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
susidariusias nepriemokas 33 316,52
Eur inventorizuoti Administracijos
direktoriaus nustatytais terminais.
Pakoreguoti
Administracijos
direktoriaus įsakymu25 patvirtintą
darbuotojų sąrašą, kurie gali surašyti ir
pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos
dokumentus
asmeniškai
arba
elektroniniu parašu. Sąrašas neatitinka
faktiškai dirbančių darbuotojų bei
pareigybių.
Imtis priemonių, kad visi valstybinės
žemės naudotojai, įskaitant garažų
bendrijas, mokėtų mokestį.

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Plano sudarymo paaiškinimas:
1-2 lentelės stulpelius užpildo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai, atlikę auditą;
3-4 lentelės stulpelius užpildo subjekto, kuriam pateikta rekomendacija, atsakingas atstovas.
Atkreiptinas dėmesys, kad Rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytas terminas (3 stulpelis) turi atitikti Ataskaitoje
nurodytą rekomendacijų įvykdymo terminą.

________________________________________
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Administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. A1-1214 „Dėl darbuotojų sąrašo, kurie gali
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