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ministerijai
DĖL NETINKAMŲ DEKLARUOTI EUROPOS KOMISIJAI IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IŠ
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
Bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo
valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)1 3 punkte nustatyta, kad
„Vadovaujančioji institucija, nustačiusi, kad projektų išlaidos tampa nedeklaruotinomis EK
išlaidomis, apie tai raštu informuoja atitinkamą įgyvendinančiąją instituciją, pagal kompetenciją už
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų ūkio sektorių atsakingą ministeriją
(toliau – ministerija) ir tvirtinančiąją instituciją“.
Vadovaudamiesi minėta Aprašo nuostata informuojame, kad:
Europos Komisija (toliau – EK) Finansų ministerijai, kaip Veiksmų programos2
vadovaujančiajai institucijai (toliau – VI), pateikė3 galutinę EK 2016 m. gruodžio 5–16 d. atlikto
Veiksmų programos2 jungtinio audito Nr. REGC2214LT0049 ataskaitą, kurioje EK konstatavo, kad
skrydžių į užsienio šalis fiksuotieji įkainiai, nustatyti Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d.
Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje, nebuvo apskaičiuoti
sąžiningu, teisingu ir patikimu metodu, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) 1303/20134 67 straipsnio
5 dalyje. EK prašo VI pateikto pastebėjimo finansinį poveikį įvertinti kiekybiškai pagal realias
išlaidas arba „Erasmus+“ sistemą ir taikyti finansines pataisas, užtikrinant, kad EK bus deklaruotos
tik tinkamos finansuoti (t. y. perskaičiuotos) išlaidos.
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- VI yra priėmusi sprendimą stabdyti fiksuotųjų įkainių taikymą, kai jų skaičiavimams yra
naudotos EK nustatytos per diem normos5 taikymą, kadangi šio įkainio apskaičiavimui naudotos EK
išorės sutartims nustatytos per diem normos taikymo sritis neatitiko aplinkybių, kurios
rekomenduojamos naudojant supaprastintas išlaidas (panašaus pobūdžio veiksmai ir panašūs paramos
gavėjai).6
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito
departamentas (toliau – Audito institucija), atlikęs jam pavestas funkcijas7 ir siekiant sudaryti
galimybę valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) institucijoms operatyviai šalinti atlikto audito
metu nustatytus trūkumus, Finansų ministerijai, kaip VI, taip pat atsakingai už VKS priežiūrą ir
Veiksmų programos administravimą8, pateikė9 tarpinius audito rezultatus. Audito institucija
konstatavo, kad Dalyvavimo verslo misijose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita Nr. FĮ009-03 parengta nesilaikant patikimo finansų valdymo principo10.
Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad yra stabdomas Dalyvavimo verslo misijose fiksuotųjų
įkainių (FĮ-009-01, FĮ-009-02, FĮ-009-03) taikymas.
VI, siekdama užtikrinti, kad EK būtų deklaruotos ir (arba) į sąskaitas EK įtrauktos tik
tinkamos (t.y. perskaičiuotos atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas) išlaidos, nusprendė, kad
taikant Dalyvavimo verslo misijose fiksuotuosius įkainius (FĮ-009-01, FĮ-009-02, FĮ-009-03)
netinkamos deklaruoti EK išlaidos turi būti apskaičiuojamos pagal šiuos korekcinius dydžius (t.y.
pagal nepagrįstą ir galimai netinkamą finansuoti fiksuotojo įkainio dalį): Dalyvavimo verslo misijose
fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos versijoje Nr. FĮ-009-01 nustatytiems fiksuotiesiems
įkainiams – taikant 51 proc. korekcinį dydį; tyrimo ataskaitos versijoje Nr. FĮ-009-02 nustatytiems
fiksuotiesiems įkainiams, kai taikoma kelionių, dienpinigių ir apgyvendinimo išlaidų dalis, – taikant
54 proc. korekcinį dydį; tyrimo ataskaitos versijoje Nr. FĮ-009-03 nustatytiems fiksuotiesiems
įkainiams – taikant 32 proc. korekcinį dydį, o kai taikoma kelionių, dienpinigių ir apgyvendinimo
išlaidų dalis – taikant 10 proc. korekcinį dydį. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais jau buvo
atlikti netinkamų apgyvendinimo išlaidų grąžinimai, todėl grąžintinų išlaidų suma, apskaičiuota
taikant korekcinį dydį, turi būti patikslinta atimant su apgyvendinimo išlaidomis susijusias grąžintas
lėšų sumas.
Aprašo 4 punkte nustatyta, kad: „Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš vadovaujančiosios
institucijos Aprašo 3 punkte nurodytą informaciją, priima sprendimą dėl nustatytų nedeklaruotinų
EK išlaidų susigrąžinimo <...>“. Atsižvelgdami į tai, kad šiuo metu rengiamos ir Audito institucijos
tikrinamos sąskaitos EK už 2018–2019 ataskaitinius metus, kuriose turi būti atsižvelgta į minėtus
pastebėjimus (rekomendacijas), prašome įgyvendinančiosios institucijos skubos tvarka iki 2020 m.
sausio 29 d. priimti sprendimus dėl nustatytų nedeklaruotinų EK išlaidų, grąžintinas lėšas
užregistruoti SFMIS2014 ir informuoti institucijas, nurodytas Aprašo 8 punkte.
Pažymime, kad įgyvendinančioji institucija, priimdama sprendimą dėl nustatytų
nedeklaruotinų EK išlaidų susigrąžinimo, prisiima atsakomybę už pateikiamų duomenų korektiškumą
ir teisingą jų apskaičiavimą, todėl prašome pažymas ir informaciją SFMIS2014 pildyti atsakingai,
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pateikiant korektiškai apskaičiuotas nedeklaruotinas EK išlaidų sumas pagal kiekvieną fizinį rodiklį,
mokėjimo prašymą ir jo dalį, pagal kurią buvo apmokėtos nedeklaruotinos EK išlaidos.
Primename, kad tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimas turi proporcingą poveikį
netiesioginių išlaidų sumai, patvirtintai taikant finansavimo sistemą, pagrįstą fiksuotąja norma.
Atsižvelgiant į tai, prašome patikrinti ir pagal poreikį koreguoti netiesioginių išlaidų sumą, jei ji buvo
apskaičiuota ir patvirtinta taikant fiksuotąją normą nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Grąžintinas
lėšas registruojant SFMIS2014 prašome bendrą nedeklaruotinų EK išlaidų ir nuo jų apskaičiuotų
netiesioginių išlaidų sumą nurodyti pagal kiekvieną mokėjimo prašymą ir jo dalį, pagal kurią buvo
apmokėtos nedeklaruotinos EK išlaidos.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ministerija turi atlikti reikiamus projektų finansavimo sąlygų
aprašo pakeitimus, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių11 4281 punkto
nuostatomis, teigiančiomis, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, jų taikymo sąlygos
(įskaitant galimybę juos keisti sudarius projekto sutartį) yra nustatomi projektų finansavimo sąlygų
apraše (arba dokumente, kuriuo apraše nurodyta vadovautis), o VI arba Audito institucijai nustačius,
kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos buvo netinkamai nustatyti (tais
atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos
turi būti taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų
patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

Finansų viceministrė
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