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BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
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ATASKAITA
2021-04-012

Nr. F15-7

(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

(eurai, ct)

Pavadinimas*

1

Perkeltas įmokų likutis
Faktinės įmokos į Gauti biudžeto
Panaudoti
Įstatymu
ataskaitinių metų
biudžetą per
asignavimai per asignavimai per Negautas asignavimų
patvirtintos įmokos
pradžioje
(iždo
ataskaitinį
ataskaitinį
ataskaitinį
likutis iš iždo (2+4-5)
metams**
sąskaita)
laikotarpį
laikotarpį
laikotarpį

2

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:
1.1. Finansavimo šaltinis …
1.2. Finansavimo šaltinis1.4.2.1.1.1
…
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių
panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės
nutarime, iš viso, iš jų pagal:

3

4

2000

5

114,64

6

58,00

7

58,00

Nepanaudotas
asignavimų likutis
sąskaitoje, kasoje,
mokėjimo kortelėse

Bendras nepanaudotas
asignavimų likutis
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8)

8

9

56,64

56,64

2.1. Finansavimo šaltinis …

2.2. Finansavimo šaltinis …
Dokumentą
elektroniniu
…
parašu pasirašė
REGINA
* Asignavimų valdytojai,
finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265
„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
MASALIENĖ
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
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