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MĖNESIO ATASKAITOS FORMOS B-09-06 „EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS
FINANSINĖS PARAMOS LIETUVAI ATASKAITA“ PILDYMO PAAIŠKINIMAI

Šios ataskaitos duomenys bus panaudoti sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą.
Mokėjimų balansas. Tai statistinė ataskaita, parodanti atitinkamo laikotarpio šalies
ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę.
Rezidentai. Juridiniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, ir fiziniai
asmenys, nuolat arba laikinai, bet ilgiau nei vienus metus gyvenantys Lietuvoje, ne tik užsiimantys
ūkine, gamybine ar kuria kita įstatymų nedraudžiama ekonomine veikla, bet ir turintys ekonominių
interesų Lietuvos teritorijoje. Įmonės arba fiziniai asmenys, kurių nuolatinė buvimo vieta yra
Lietuvos Respublikos teritorija, bet kurie veikia už jos ribų (išvyksta dirbti į užsienį trumpiau nei
vienus metus), taip pat Lietuvos ambasados, konsulatai, studentai, nepaisant jų buvimo užsienyje
laiko, yra laikomi Lietuvos rezidentais.
Nerezidentai. Tai juridiniai ir fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys ir veikiantys kitose
šalyse arba gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje trumpiau nei vienus metus. Užsienio ambasados ir
konsulatai, studentai užsieniečiai laikomi nerezidentais, nepaisant jų buvimo Lietuvoje laiko.
Neatlygintini pervedimai (transferai). Tai ekonominė operacija, kurios metu
nerezidentas perduoda rezidentui prekes, paslaugas ar finansinius aktyvus, mainais negaudamas
jokio ekvivalento. Mokėjimų balanse atskiriami einamieji ir kapitalo pervedimai.
Einamieji pervedimai. Tai paveldėtas turtas, dovanos, humanitarinė ir techninė pagalba.
Finansinis pervedimas yra vadinamas kapitalo pervedimu, kai šios lėšos skiriamos pagrindiniam
kapitalui (įrenginiams, technologijoms, statiniams) įsigyti.
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