VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI IR JŲ APMOKĖJIMAS

Valstybės rinkliavos už dauginamosios medžiagos siuntos sertifikavimą ir kokybės
patvirtinimo dokumento išdavimą dydžiai, 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“ 4.475–4.481 ir 4.4644 punktais:
4.475. dauginamosios medžiagos siuntos sertifikavimą ir kokybės patvirtinimo dokumento
išdavimą:
4.475.1. javų, grikių, runkelių, pašarinių augalų sėklos – 20 Eur
4.475.2. aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos – 28 Eur
4.475.3. daržovių sėklos – 18 Eur
4.475.4. už kiekvieną sėklinių bulvių siuntą iki 15 tonų – 23 Eur
4.475.5. už kiekvieną sodo augalų siuntą iki 1000 vienetų – 16 Eur
4.475.6. už kiekvieną skiepūglių, poskiepių, ūglių ir daigų siuntą iki 10 000 vienetų – 16 Eur
4.476. sėklinio pasėlio ir sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės įvertinimą
(aprobavimą) ir dokumento išdavimą:
4.476.1. už kiekvieną javų ar grikių pasėlį iki 50 hektarų – 24 Eur
4.476.2. už kiekvieną runkelių ir daržovių pasėlį iki 0,5 hektaro – 22 Eur
4.476.3. už kiekvieną aliejinių ir pluoštinių augalų pasėlį iki 10 hektarų – 22 Eur
4.476.4. už kiekvieną ankštinių javų (pupinių) pasėlį iki 20 hektarų – 23 Eur
4.476.5. už kiekvieną žolių ir kitų rūšių pašarinių augalų pasėlį iki 10 hektarų – 21 Eur
4.476.6. už kiekvieną sėklinių bulvių pasėlį iki 1 hektaro – 8,9 Eur
4.476.7. už kiekvieną sodo augalų plotą iki 0,5 hektaro – 21 Eur
4.477. sėklos mišinio kokybės rodiklių nustatymą:
4.477.1. kai dauginami du komponentai – 12 Eur
4.477.2. už kiekvieną papildomai daiginamą komponentą – 2,9 Eur
4.478. sėklos kokybės rodiklių nustatymą:
4.478.1. švarumo tyrimą – 3,7 Eur
4.478.2. kitų augalų sėklų kiekio tyrimą – 2,3 Eur
4.478.3. daigumo tyrimą – 6,3 Eur
4.478.4. drėgnumo tyrimą – 3,4 Eur
4.478.5. ligotumo tyrimą – 8,1 Eur
4.478.6. gyvybingumo tyrimą – 3,1 Eur
4.478.7. sėklų svorio tyrimą – 1,7 Eur
4.478.8. užsikrėtimo kenkėjais tyrimą – 1,7 Eur
4.478.9. karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinuose tyrimą – 5,2 Eur
4.479. daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, mėginio kokybės rodiklių nustatymą
– 11 Eur
4.480. sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės rodiklių nustatymą:
4.480.1. imunofermentinės analizės (ELISA) metodu – 6,3 Eur
4.480.2. polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) metodu – 29 Eur
4.481. dauginamosios medžiagos sertifikato dublikato išdavimą – 2 Eur.
4.4644. auginamų, dauginamų, superkamų, sandėliuojamų, realizuojamų, gaminamų
eksportuojamų ir reeksportuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų su jais susijusių objektų
vieno mėginio tyrimams laboratorijoje atlikti paėmimą – 4 Eur.
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Valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų
ministerijos vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, kurias galima rasti adresu
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
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 ir 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.
PVM sąskaitos faktūros už valstybės rinkliavą nerašomos.
Primename, kad, nesumokėjus valstybės rinkliavos už suteiktas paslaugas, Augalininkystės tarnyba
turi teisę neatlikti laboratorinių tyrimų, neišduoti dokumentų ir neteikti informacijos apie tyrimų
rezultatus.

