Dalinai užpildyto mokėjimo prašymo
pildymo pavyzdys
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1. MP bendroji dalis.
1.1. Mokėjimo prašymo pildymas.
Dalinai užpildytoje mokėjimo prašymo bendroje dalyje pildomi tik žaliai pažymėti laukai, pažymimas
mokėjimo prašymo tipas, galima įrašyti pasirašančiųjų asmenų vardus, pavardes bei pareigas.
Projekto vykdytojo rekvizitai, projekto duomenys jau būna įrašyti pagal projekto finansavimo ir
administravimo sutartį. Šių duomenų keisti negalima.
Visos datos nurodomos formatu: MMMM-MM-DD.
Teikiant
pradinį
mokėjimo
prašymą, šis laukas nepildomas.
Mokėjimo prašymo parengimo data,
kuri turi būti ne ankstesnė kaip
vėliausia prie mokėjimo prašymo
pridedamų išlaidų pagrindimo ar
išlaidų apmokėjimo dokumentuose
nurodyta data.
Mokėjimo prašymai numeruojami eilės
tvarka, įskaitant avanso, ĮI atmestus mokėjimo
prašymus, taip pat mokėjimo prašymus ,
kuriais atsiskaitoma tik už ataskaitinio
laikotarpio veiklas.
Galimas simbolių skaičius – 5.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data
negali būti: 1.) ankstesnė nei praeito
mokėjimo
prašymo
ataskaitinio
laikotarpio pabaigos data, 2.) vėlesnė nei
mokėjimo prašymo parengimo data, 3.)
vėlesnė nei spec. sutarties sąlygose
nustatyta projekto veiklų įgyvendinimo
pabaiga.

Ataskaitinio laikotarpio pradžia
laikoma
projekto finansavimo ir
administravimo sutarties pasirašymo
data.

Pažymima žymimoji akutė
atitinkamai koks yra pateiktas
mokėjimo prašymas.

Sumos užpildomos automatiškai.

Formoje galima (bet nebūtina) įvesti
pasirašančiojo asmens pareigas, vardą, pavardę.
Neįvedus, duomenys įrašomi ranka ar uždedamas
spaudas atspausdintame dokumente.
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1.2. Mokėjimo prašymo tikslinimas.

Pradinio mokėjimo prašymo
data ir numeris tikslinant
nekeičiami.
Patikslinto
mokėjimo
parengimo data.
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prašymo

1.3. Daromos klaidos:

Mokėjimo prašymo data
ankstesnė nei ataskaitinio
laikotarpio pabaiga.

Patikslinimo data ankstesnė nei
mokėjimo prašymo pateikimo
data.
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Ataskaitinio laikotarpio lauke
„Nuo“ įvesta data vėlesnė nei
lauke „Iki“.
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2. MPD1.Veiklos / Rodikliai / MP grafikas
2.1. MPD1.Veiklos/Rodikliai/MP grafikas pildymas
Pildomi žaliai užpildyti laukai. Laukų, užpildytų pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, keisti negalima.

Kaupiamuoju būdu nurodyta reikšmė ,
pasiekta iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos.

Nurodoma, kada projekto įgyvendinimo metu atitinkama projekto veikla buvo realiai
pradėta įgyvendinti.
Jeigu projekto veikla per ataskaitinį laikotarpį turėjo būti, tačiau nėra pradėta
įgyvendinti, , šis laukas nepildomas, o 9 lauke „Komentaras“ nurodoma projekto veiklos
įgyvendinimo vėlavimo priežastis.
Jei veikla dar neprasidėjo, šis laukas nepildomas.
Atsiskaitoma už visas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytas veiklas
(kaupiamuoju būdu).

Laukai:
„Veiklos
numeris“,
„Veiklos pavadinimas“, „Planuotas
veiklos
vykdymo
laikotarpis“,
„Planuota reikšmė“ užpildyti pagal
projekto
finansavimo
ir
administravimo sutartį.

Nurodoma, kada projekto įgyvendinimo metu
atitinkama projekto veikla buvo realiai užbaigta
įgyvendinti. Jeigu projekto veikla per ataskaitinį
laikotarpį užbaigta nebuvo, šis laukas nepildomas.

Laukai: „Pavadinimas ir matavimo
vnt.“, „Planuota reikšmė“ užpildyti
pagal
projekto
finansavimo
ir
administravimo sutartį.

Šiame lauke visuomet privaloma nurodyti reikšmę.
Nurodoma skaitinė reikšmė, pasiekta nuo projekto
veiklų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos. Jei reikšmė pasiekta nebuvo, įrašomas 0.
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Rekomenduojame prieš pildant dalį 1MPD.MP grafikas, pirmiausia užpildyti 2MPD.SA ir 3MPD.IK dalis ! ! !
Pildydamas iš dalies užpildytą mokėjimo
prašymo formą, projekto vykdytojas šių laukų
nepildo.

Sumos nurodomos automatiškai pagal tos dienos, kurią formuojama iš
dalies užpildyta mokėjimo prašymo forma.
Jeigu mokėjimo prašymo teikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną
sumos yra pasikeitusios, projekto vykdytojas turi patikslinti sumas,
vadovaudamasis DMS duomenimis.

Užpildžius 2MPD.SA ir 3MPD.IK dalis, automatiškai apskaičiuojama
ir užpildoma bendra šiame mokėjimo prašyme prašoma pripažinti
tinkamomis finansuoti išlaidų suma.

Pildydamas iš dalies užpildytą arba tuščią mokėjimo prašymo
formą projekto vykdytojas šio lauko nepildo.

Apmokėto mokėjimo prašymo požymį pildome tik tuo atveju, kai planuojami pateikti
techninės paramos gavėjų, arba pagal laikinąsias sutartis finansuotų projektų mokėjimo
prašymai, kuriuose prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti bendrą patirtų ir apmokėtų bei
neprašomų kompensuoti išlaidų sumą.
Galutinį mokėjimo prašymą nurodyti būtina.
Iš sąrašo pasirenkamas atitinkamas mokėjimo prašymo tipas:
„A“ – avanso mokėjimo prašymas, „T“ – tarpinis mokėjimo prašymas, „G“ – galutinis
mokėjimo prašymas.
Planuojamų pateikti mokėjimo prašymų sąraše nurodyti nereikia:
1. anksčiau pateiktų mokėjimo prašymų;
2. šio teikiamo mokėjimo prašymo.
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2.2. Daromos klaidos:

Veiklos vykdymo pradžia vėlesnė, nei
veiklos vykdymo pabaiga.

Data turi būti nurodyta formatu
MMMM-MM-DD.
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Lauke „nuo projekto pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos
pasiekta reikšmė“ įvedus daugiau nei
150 simbolių, pranešama apie klaidą.

Lauke „Komentaras“ įvedus daugiau nei 400
simbolių, pranešama apie klaidą.
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Neteisingai įvestas skaičius. Paliktas
tarpas tarp skaitmenų.

Turi būti užpildyta iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė.
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Lauke „Stebėsenos rodiklių pasiekimo
pagrindimo dokumentai (jei taikoma)“ įvedus
daugiau nei 600 simbolių, pranešama apie
klaidą.

Lauke „Komentaras“
įvedus
daugiau
nei 600
simbolių,
pranešama apie klaidą.
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Pildant iš dalies užpildytą arba tuščią mokėjimo
prašymo formą, galimas simbolių skaičius – 600.

Bendra prašomų ir (arba) pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma
- MP pateiktuose iki šio mokėjimo prašymo teikimo dienos ir
- šiame mokėjimo prašyme ir
- planuojamuose pateikti MP,
turi neviršyti projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Stulpeliai „Projekto išlaidų kategorijos“ pildomi tuo atveju, kai įgyvendinančiosios institucijos
nurodymu planuojamų pateikti mokėjimo prašymų (tarpinių ir galutinio) sumos turi būti
detalizuojamos pagal projekto išlaidų kategorijas.
Tuo atveju, jeigu 3 stulpelyje nurodytas mokėjimo prašymo tipas yra „A“ (avanso mokėjimo
prašymas), arba 5 stulpelyje nurodyta mokėjimo prašymo suma yra „0“ – šie stulpeliai nepildomi.
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3. MPD2.SA
3.1. MPD2.SA pildymas
Šiuos pavyzdžiu galima remtis pildant MPD3.IK 1 - 10 stulpelį.

Pildant iš dalies užpildytą mokėjimo prašymą, paspaudus ant
duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone galima išsikviesti
pasirinkimo sąrašą.
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Jei pagal tą pačią biudžeto išlaidų eilutę yra patiriamos
išlaidos, skirtos kelioms projekto veikloms vykdyti, projekto
biudžeto išlaidų numeris ir pavadinimas kartojamas nurodant
kiekvieną veiklą.

Pildant iš dalies užpildytą mokėjimo prašymą,
paspaudus
ant
duomenų
įvedimo
lauko,
dešiniajame šone galima išsikviesti veiklų
pasirinkimo sąrašą.
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Nurodoma bendra suma, tenkanti tik 1 stulpelyje
nurodytai projekto biudžeto išlaidų eilutei ir 2 stulpelyje
nurodytai veiklai.

Tiekėjo kodas gali būti 7, 9 ar 10
skaitmenų.
Svarbu!
Tiekėjo
kodas
informacinėje sistemoje tikrinamas
su mokesčių mokėtojų registro
duomenimis.
Tiekėjo kodą galima pasitikslinti
adresu: www.vmi.lt -> Duomenų
bazės -> Informacija apie mokesčių
mokėtojus.

Jei,
pildant MPD2.SA dalį, tiekėjas yra užsienyje registruotas
juridinis asmuo, fizinis asmuo,
pildant MPD3.IK dalį, tiekėjas yra užsienyje registruotas
juridinis asmuo, fizinis asmuo arba jei kompensuojamos kitos
projekto vykdytojo ar jo partnerių tiesiogiai patirtos išlaidos
(pvz., nevykdant pirkimų procedūrų),
tuomet abiem atvejais laukas „Kodas“ nepildomas, o lauke
„Pavadinimas“ įrašoma „Kita“.
Jei biudžeto eilutė nėra skaidoma pagal
veiklas, laukas „Veiklos Nr.“ nepildomas.

Taip pat laukai: „Kodas“ ir „Pavadinimas“
nepildomi, jei nurodomos netiesioginės
projekto išlaidos.
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Jei išlaidų pagrindimo dokumentas
numerio neturi, laukas „Nr.“ nepildomas.
Jei išlaidų pagrindimo dokumentas
serijos
neturi,
laukas
„serija“
nepildomas.

Datą lauke „data“ nurodyti privaloma.
Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone
galima pasirinkti apibendrintą išlaidų pagrindimo dokumento
tipą (detalių dokumento tipų sąrašas pateiktas mokėjimo
prašymo formos pildymo instrukcijos 29 punkte).

Nurodoma šiame mokėjimo prašyme sąskaitų apmokėjimo būdu
prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, pagal 6 stulpelyje
nurodytą dokumentą (jei šiame dokumente yra nurodoma išlaidų suma)
priskirtina 1 stulpelyje nurodytai biudžeto išlaidų eilutei ir 2 stulpelyje
nurodytai veiklai.
Jei 6 stulpelyje nurodytame dokumente nėra nurodoma išlaidų suma arba
deklaruojama suma buvo jau nurodyta prie kito ją pagrindžiančio
dokumento, šis laukas nepildomas.
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Komentaro lange įgyvendinančiosios
institucijos prašymu gali būti
nurodomi paaiškinimai, susiję su
prašomais pateikti išlaidų pagrindimo
dokumentais, kita informacija (pvz.,
pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir
vieta segtuve).

3.2. Daromos klaidos.

Pildant iš dalies užpildytą mokėjimo prašymą, projekto
biudžeto išlaidų eilutę būtina pasirinkti iš sąrašo.

Pildant iš dalies užpildytą mokėjimo prašymą,
veiklos Nr. būtina pasirinkti iš sąrašo.
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Dokumento tipą būtina pasirinkti iš sąrašo. Šiame
pavyzdyje įvestas dokumento tipas „Panaudos
sutartis“ atitinka apibendrintą dokumento tipą
„Sutartis“, esantį pasirinkimo sąraše.

..Lauke „Serija“ galima įvesti 10 simbolių
(tarpas taip pat laikomas simboliu).
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..Lauke „Nr.“ galima įvesti 20 simbolių
(tarpas taip pat laikomas simboliu).

Data įvesta netinkamu formatu.
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Šio stulpelio lauke „Bendra suma“ nurodoma bendra 10
stulpelyje numatyta prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti
išlaidų suma, turi sutapti su šios lentelės 3 stulpelio lauke
„Bendra suma“ nurodyta suma.

Lauke „Komentaras“ įvedus
daugiau nei 250 simbolių,
pranešama apie klaidą.

22

4. MPD3.IK.
4.1. MPD3.IK išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų pildymas (11 – 14 stulpeliai)

Datą lauke „data“ nurodyti privaloma.

Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone
galima pasirinkti apibendrintą išlaidų apmokėjimo įrodymo
dokumento tipą (detalių dokumento tipų sąrašas pateiktas
mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijos 30 punkte).

Jei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentas neturi
numerio, laukas „Nr.“ nepildomas.
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Nurodoma
šiame
mokėjimo
prašyme
išlaidų
kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis
finansuoti išlaidų suma, pagal 11 stulpelyje nurodytą
išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentą priskirtina 1
stulpelyje nurodytai biudžeto išlaidų eilutei, 2 stulpelyje
nurodytai veiklai ir skirta 6 stulpelyje nurodytam išlaidų
pagrindimo dokumentui apmokėti.
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4.2. Daromos klaidos.

Dokumento tipą būtina pasirinkti iš sąrašo. Šiame
pavyzdyje įvestas dokumento tipas „Pažyma dėl darbo
užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo“ atitinka
apibendrintą dokumento tipą „Pažyma“, esantį
pasirinkimo sąraše.

Lauke „Nr.“ galima įvesti 20 simbolių (tarpas taip
pat laikomas simboliu).
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Šio stulpelio lauke „Bendra suma“ nurodoma bendra
14 stulpelyje numatyta prašomų pripažinti tinkamomis
finansuoti išlaidų suma, turi sutapti su šios lentelės 3
ir 10 stulpelių lauke „Bendra suma“ nurodyta suma.
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Lauke „Komentaras“ įvedus daugiau nei
250 simbolių, pranešama apie klaidą.
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