VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI IR JŲ APMOKĖJIMAS
Valstybės rinkliavos dydžiai už licencijos verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla
išdavimą, pakartotinį ar dublikato išdavimą, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 3.135 papunkčiu:
Paslaugos pavadinimas /
Tekstas mokėjimo nurodymo paskirtyje

Dydis
eurais

Už licencijos verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla:
išdavimą

86

pakartotinį išdavimą

31

2
Valstybės rinkliava turi būti sumokėta į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų:
Surenkamosios sąskaitos Nr.

Banko kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AB „Citadele“ bankas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

Luminor Bank AB
(buvęs AB DNB bankas)
Luminor Bank AB
(buvęs Nordea Bank AB Lietuvos
skyrius)
AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

HABALT22

Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti:
– lėšų gavėjo pavadinimą Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio
asmens kodą 188659752;
– surenkamosios sąskaitos numerį;
– mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro
kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro
tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
– mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
– įmokos kodą 5743, įmokos pavadinimą „Už Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas“;
– sumą.
Mokėjimo nurodymo paskirtyje įrašytas tekstas patikslina mokėtojo atliktos įmokos
paskirtį ir įrašomas mokėtojo nuožiūra, už ką moka.

PVM sąskaitos faktūros už valstybės rinkliavą nerašomos.
Primename, kad nesumokėjus valstybės rinkliavos už suteiktas paslaugas, Augalininkystės
produktų kokybės tyrimų laboratorija turi teisę neatlikti laboratorinių tyrimų, neišduoti dokumentų
ir neteikti informacijos apie tyrimų rezultatus.

