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(Politinės partijos pavadinimas)
(kodas, adresas)
(Tvirtinimo žyma)

POLITINĖS PARTIJOS VEIKLOS FINANSAVIMO ATASKAITA
Ataskaitinis laikotarpis: (kalendoriniai metai arba laikotarpis, jeigu nepilni metai)
Politinės partijos narių skaičius
Padalinių (filialų, skyrių) skaičius
Darbuotojų skaičius
Ar politinė partija yra juridinių asmenų steigėja (viena iš steigėjų)*
Ar politinė partija turi tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susijusių ar kitaip jos kontroliuojamų juridinių asmenų*
* atsakius turi / yra, informacija detalizuojama aiškinamajame rašte

I. LĖŠOS IŠ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ
Eil. Nr.

Straipsnis

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Partijos nario mokesčiai
Valstybės biudžeto asignavimai
Lėšos iš kitos veiklos
Leidyba
Spaudos ir atributikos platinimas
Nuosavybės teise priklausančio turto valdymas, disponavimas juo
Politinių ir kultūrinių renginių organizavimas
Kita veikla
Bankų paskolos
Palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas
VMI partijai pervesta gyventojų savanoriškai skirta 1 proc. metinio pajamų mokesčio dalis
Kiti finansavimo šaltiniai
Grąžintas ankstesniais metais sumokėtas rinkimų užstatas
Politinės kampanijos lėšų likučiai
Kita
Iš viso lėšų

Suma, eurais

II. IŠLAIDOS
Eil. Nr.

Straipsnis

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
9.
10.
11.

Politinės kampanijos finansavimas
Rinkimų užstatas
Turto įsigijimas
Ilgalaikio turto įsigijimas
Trumpalaikio turto įsigijimas
Atsiskaitymas su darbuotojais
Mokesčiai ir kitos įmokos į valstybės biudžetą
Politinė reklama
Paslaugų pirkimo išlaidos
Komunalinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Audito paslaugos
Teisinės paslaugos
Ilgalaikio turto nuoma ir remontas
Transporto paslaugos
Kitos paslaugos
Politinės kampanijos įsiskolinimų padengimas
Politinės partijos paimtų paskolų apmokėjimas
Pervesta į valstybės biudžetą, vykdant VRK sprendimus
Kitos išlaidos
Iš viso išlaidų

(Pareigos)

Valstybės biudžeto
asignavimų sąskaita

Kitos
sąskaitos

Bendra išlaidų
suma, eurais

(Vardas, pavardė)

(Politinės partijos pavadinimas)
III. POLITINĖ REKLAMA IR JOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Ataskaitinis laikotarpis: (kalendoriniai metai arba laikotarpis, jeigu nepilni metai)

Eil.
Nr.

Viešosios
informacijos
rengėjas ar
skleidėjas

Reklamos
rūšis

Išlaidų
dokumentas
(PVM
sąskaitos
faktūros Nr.)

Politinė reklama
Politinės
reklamos
data

pavadinimas;
užsakymo
numeris

apimtis

Neapmokėta,
Eur

Politinė
kampanija,
su kuria
susijusi
politinė
reklama

Susijusi
su politine kampanija,
Eur

Susijusi su
kita veikla,
Eur

Politinės reklamos apmokėjimas

kiekis

Kaina
(suma su
PVM), Eur

suma, Eur

partijos
sąskaita, iš
kurios
apmokėta

Apmokėta
iš
asignavimų
sąskaitos,
Eur

Apmokėta iš
kitų partijos
sąskaitų, Eur

kito šaltinio lėšomis
suma,
Eur

apmokėjęs
asmuo

1.
2.

Kaina, Eur

Kitų
šaltinių
lėšomis,
Eur

Neapmokėta, Eur

Iš viso, Eur
iš jų: televizija
radijas
spauda
išorinė reklama
internetas
kita

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

