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(Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio forma)

_______________________________________________________________________________
(politinė kampanija)

_______________________________________________________________________________
(politinės kampanijos dalyvis)

POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMO
APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

Pradėta
Baigta
Lapų sk.
Saugoti

_____________
_____________
_____________
_____________

(Eurais)

kitų, ne politinės
kampanijos

suma

politinės kampanijos

vardas, pavardė /
pavadinimas

iš tos sumos skolos
įsipareigojimai

serija, numeris

piniginės lėšos(P) /
nepiniginės lėšos(N)/
auka grynais (G)

data

fizinio /
juridinio
asmens
kodas

Pajamos / išlaidos
pajamų šaltiniai /
išlaidų paskirtis pagal
klasifikatorių

Eil.
Nr.

Aukotojas / paslaugų teikėjas
fizinis (F) / juridinis
(J) asmuo

Pajamų / išlaidų dokumentas

Sąskaitų
apyvarta

–

Iš viso pajamų
Iš viso išlaidų
Iš viso įrašų _______
Politinės kampanijos dalyvis
(ar jo įgaliotas asmuo)

____________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Politinės kampanijos iždininkas

____________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

VRK sprendimais pripažintos ir papildytos dalyvio politinės kampanijos pajamos, išlaidos
Aukotojas / paslaugų teikėjas

VRK sprendimas
Eil.
Nr.

data

numeris

fizinis (F)
/ juridinis
(J) asmuo

fizinio /
juridinio
asmens kodas

vardas, pavardė /
pavadinimas

Pajamos / išlaidos
pajamų šaltiniai / išlaidų
paskirtis pagal klasifikatorių

Iš viso pajamų
Iš viso išlaidų

suma

iš tos sumos
skolos įsipareigojimai

PAJAMŲ ŠALTINIŲ, IŠLAIDŲ PASKIRTIES KLASIFIKATORIUS
Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai:
1. Politinės partijos lėšos panaudotos politinei kampanijai finansuoti – PL
2. Politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai panaudoti politinei kampanijai finansuoti – VBA
3. Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti – KL
4. Fizinio asmens auka – FAA
5. Fizinio asmens maža auka – MA
6. Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų – AMA
7. Juridinio asmenų auka – JAA
8. Palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas – BP
Politinės kampanijos išlaidos:
1. Politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar platinti bet kokiomis visuomenės informavimo
priemonėmis ar bet kokiu kitu viešu būdu:
1.1. Politinė reklama televizijoje – RT
1.2. Politinė reklama radijuje – RR
1.3. Politinė reklama spaudoje – RS
1.4. Išorinė politinė reklama – RI
1.5. Reklama internete – RIN
1.6. Kitomis priemonėmis skleidžiama politinė reklama – RK
2. Politinės kampanijos iždininko atlyginimui mokėti ir funkcijoms atlikti – IA
3. Politinės kampanijos audito įmonei – AUD
4. Nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų vykdant politinę kampaniją, nuomai – N
5. Politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti, eksploatuoti – TI
6. Politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų
(referendumo) stebėtojų ryšiui, maitinimui, apgyvendinimui ir transportui – S
7. Politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugoms –ORG
8. Teisinėms paslaugoms - TP
9. Pretendento, kandidato kelionėms (transporto ir apgyvendinimo išlaidoms) į rinkimų apygardą - KEL
10. Kitos išlaidos – KI
11. Ne politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos, jeigu įsigyti daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei
kampanijai ar jeigu paslaugos yra gautos politinės kampanijos laikotarpiu - NPK
Nepriimtinos aukos:
1. Gauta nepriimtina auka- NA
2. Nepriimtina auka grąžinta aukotojui – G
3. Nepriimtina auka pervesta į valstybės biudžetą – B
4. Mažos aukos pervestos į valstybės biudžetą, kai jų bendra suma viršija 10 procentų nustatyto didžiausio
leistino politinės kampanijos išlaidų – BMA
Politinės kampanijos lėšų likutis:
1. Politinės kampanijos dalyvio (išskyrus politinės partijos, jų keliamus kandidatus ar kandidatų sąrašus)
lėšos pervestos į valstybės biudžetą – LB
2. Politinių partijų, jų keliamų kandidatų ar kandidatų sąrašų lėšos skirtos partijos politinei veiklai
finansuoti – PLL
_________________________

