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IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BŪDAI
Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatomi projekto išlaidų
apmokėjimo būdai:
• avansas, mokamas remiantis projekto finansavimo ir administravimo sutartyje
išdėstytomis nuostatomis. Kartu su avanso mokėjimo prašymu reikia pateikti
finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimą dėl avanso
sumos (viešieji juridiniai asmenys pateikia tik tuo atveju, jeigu avanso suma yra
didesnė kaip 50000 litų) (nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).
• išlaidų kompensavimo būdas. Mokėjimo prašymuose deklaruojamos patirtos
ir apmokėtos išlaidos.
• sąskaitų apmokėjimo būdas. Mokėjimo prašymuose deklaruojamos patirtos,
bet dar neapmokėtos išlaidos.
Priklausomai nuo mokėjimo būdo, pildomos atitinkamos dalys mokėjimo prašyme.

AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMAS
Avansas projekto vykdytojui mokamas remiantis projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje išdėsytomis avanso mokėjimo nuostatomis.
Sąlygos avanso išmokėjimui:
• Pateikti avanso mokėjimo prašymą;
• Avansas negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos finansavimo
sumos;
• Privatūs juridiniai asmenys turi pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės
garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos;
• Viešieji juridiniai asmenys turi pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės
garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos, jeigu avanso suma didesnė
kaip 50 000 litų.

DAŽNIAI PASITAIKANČIOS KLAIDOS
• Neteisingai nurodomi biudžeto išlaidų eilutės numeris ir pavadinimas,
taip pat veiklos numeris;
• Nenurodoma pagal kokią sutartį prašoma apmokėti išlaidas;
• Prie kiekvieno tos pačios veiklos išlaidas pagrindžiančio dokumento
mokėjimo prašyme, kartojama tiekėjo informacija, bei biudžeto eilutės
numeris ir pavadinimas;
• Prašoma apmokėti daugiau išlaidų, negu patvirtinta konkrečiai veiklai;

KARTU SU MOKĖJIMO PRAŠYMU
PATEIKIAMI DOKUMENTAI:
Kai deklaruojamas rangos darbų, paslaugų, prekių įsigijimas (teikiamos
patvirtintos kopijos):
• (PVM) sąskaitos-faktūros (nenaudoti Sanglaudos APVA sąskaitų formų);
• Sutartis su rangovu, prekių tiekėju, paslaugų teikėju, jei nebuvo pateikta
APVA anksčiau;
• įvykdytų darbų (APVA forma), paslaugų, prekių priėmimo-perdavimo aktai;
• pakeitimų nurodymai (APVA forma);
• banko sąskaitos išrašai;
• kasos pajamų orderiai ir kasos aparato čekiai;
• kiti dokumentai (pvz. sukurto turto draudimo dokumentai, valstybinės
komisijos priėmimo aktas ir t.t.).

MOKĖJIMO PRAŠYMO PRIEDAI
(APVA FORMOS)
Išlaidos, susijusios su statybos darbų atlikimu turi būti pagrįstos Projekto
vykdytojui pateikiant kiekvienos Rangos sutarties ataskaitinio periodo:
•
Suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą (1 priedas);
•
detalų atliktų darbų aktą (2 priedas);
•
pakeitimų nurodymus (3 priedas), jei jų per ataskaitinį periodą buvo
atlikta;
•
statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą (teikiama kartu su sulaikytų
pinigų sąskaitomis);
•
perėmimo pažymą;
•
atlikimo pažymą;
Projekto vykdytojas teikdamas mokėjimo prašymą (ir prie jo pridedamus
dokumentus), kuriame deklaruojamos išlaidos, padarytos pagal darbų
(rangos) sutartis, Agentūrai taip pat turi pateikti elektroninėje formoje suvestą
detalių atliktų darbų aktų kontrolinę lentelę (4 priedas), kurioje atsispindi
atlikti darbai pamėnesiui bei suvestinių (supaprastintų) atliktų darbų aktų
kontrolinę lentelę (5 priedas) pamėnesiui pagal atskiras sutartis.

MOKĖJIMO PRAŠYMO
APMOKĖJIMAS
Jeigu nustatoma, kad prie MP pateikti ne visi išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo
įrodymo dokumentai, APVA paprašo projekto vykdytojo pateikti trūkstamus
dokumentus, per terminą netrumpesnį kaip 3 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10
darbo dienų. Tokiu atveju apmokėjimo terminas yra sustabdomas iki kol visi
dokumentai bus pateikti.
Visos netinkamos finansuoti išlaidos yra minusuojamos iš mokėjimo prašymo
APVA per 30 kalendorinių dienų patvirtina mokėjimo prašymą nustatytų tinkamų
išlaidų sumai ir pateikia mokėjimo paraišką LR Finansų ministerijai, lėšos
pervedamos į Projekto vykdytojo specialiai projektui atidarytą sąskaitą;
Projekto vykdytojas privalo per 5 d.d. išmokėti gautas lėšas ir nuosavą indėlį
rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti įgyvendinančiajai
institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo
dokumentų patvirtintomis kopijomis.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

