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PROFI BASIS PLIUS  –  subalansuotos mikroelementų trąšos 
pagal kviečiams pritaikytą auginimo technologiją. 
Produkto forma – SUSPENSIJA. 
Sudėtis: 
azotas (N)  89 g/l; 
manganas (Mn) 163 g/l; 
cinkas (Zn) 101 g/l; 
magnis (Mg) 57 g/l; 
varis (Cu) 50 g/l.

Galima maišyti su pesticidais ir mikroelementų trąšomis. 

Subalansuota kviečiams, bet tinka ir kitoms kultūroms!

SCANDAGRA REKOMENDUOJA
PROFI  BASIS PLIUS 1,0–2,0 l/ha

MIKROELEMENTAI PROFESIONALAMS!

R:\!Ukininko.rek\scandagra\profi basic plus
profi basic plus rek.pdf
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Atkelta iš 1 p.

Lėšos prizams –  
iš biudžeto

Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos Kontrolės departamen-
to Verslo elektroninėje erdvėje 
ir elektroninėmis priemonėmis 
kontrolės skyriaus vedėjas Ro-
landas Puncevičius „Ūkininko 
patarėjui“ sakė, kad planuoja-
mas metinis prizinis šios loteri-
jos fondas apie 173 tūkst. Eur.

Ši suma bus skirta savaiti-
niams ir mėnesiniams laimėji-
mams ir mokesčiams, kuriuos 
teks sumokėti už šiuos prizus. 
Preliminariai planuojama, kad 
kiekvieną savaitę loterijoje bus 
galima laimėti 10 piniginių pri-
zų po 200 Eur, o mėnesinio žai-
dimo metu kažkam teks vienas, 
gana solidus piniginis 5 000 Eur 
vertės prizas. Prizų kiekis ir 
dydžiai gali būti keičiami atsi-
žvelgiant į finansavimą. Lėšos 
žaidimui bus skiriamos iš vals-
tybės biudžeto.

Kaip viskas vyks?
Savaitinis žaidimas, pasak  

R. Puncevičiaus, prasidės kie-
kvienos savaitės pirmadienį 
nuo 00 val. 00 min. ir baigsis 
sekmadienį 23 val. 59 min. 
Atitinkamos savaitės žaidimui 
kasos aparatų čekiai turės būti 
užregistruoti iki kitos savaitės 
pirmadienio 23 val. 59 min.

Mėnesinis žaidimas vyks 
visą mėnesį žaidimo interne-
tinėje svetainėje registruojant 
kvitus savaitiniams žaidimams 
ir jame dalyvaus visi to mė-
nesio savaitiniuose žaidimuo-
se užregistruoti kasos aparatų 
kvitai. Ši loterija prasidės kie-
kvieno mėnesio pirmąją dieną 
00 val. 00 min. ir baigsis pa-
skutinę mėnesio dieną 23 val. 
59 min.

Laimėtojus išrinks 
generatorius

Ar tokiu būdu siekiant ma-
žinti šešėlį nepūstels korupci-
jos banga nustatant loterijos 
laimėtojus? R. Puncevičius to 
nesitiki. Jo teigimu, gyven-
tojai loterijos interneto tin-
klalapyje turės užregistruoti 
kasos aparatų čekius, iš jų, 
naudojant programinę įrangą 
su atsitiktinių skaičių genera-
toriumi, bus išrinkti laimėto-
jai, kuriems ir bus išmokami 
piniginiai prizai.

Žaidime bus galima regis-
truoti tuos kasos aparato fiska-
linius čekius, kuriems reikala-
vimai apibrėžti Kasos aparatų, 
prekybos (paslaugų teikimo) 
automatų ir taksometrų spaus-
dintuvų techniniuose reikala-
vimuose. Detalūs čekių pavyz-
džiai bus pateikiami kartu su 
Kasos aparatų čekių žaidimo 
organizavimo ir vykdymo tai-
syklėmis, kurios bus tvirtina-
mos  Valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje. Dokumentai, iš-
duoti prekybos (paslaugų tei-
kimo) automatais, tiesioginio 
kompiuterinio ryšio terminalais 
ar išrašyti ranka, žaidime daly-
vauti negalės.

Prasidėjo 
parengiamieji darbai

Tiksli data, kada prasidės 
ši loterija, kol kas nenumatyta. 

Aišku tik viena – rudenį. Šiuo 
metu, Valstybinės mokesčių 
inspekcijos komunikacijos va-
dovo Dariaus Butos teigimu, 
vyksta parengiamieji darbai.

„Planuojama skelbti kon-
kursą pirkti kasos aparatų čekių 
žaidimo organizavimo ir vyk-
dymo paslaugą, patvirtinti šio 
žaidimo taisykles. Paslaugos 
teikėjo programinė įranga tu-
rės užtikrinti sklandų žaidimo 
administravimo procesą išmo-
kant piniginius prizus“, – sakė 
„ŪP“ D. Buta.

Jo teigimu, tai nekainuos la-
bai brangiai ir didelių investici-
jų nereikės.

Tikisi, kad dalyvių 
netruks

Ar daug pirkėjų ir paslaugų 
gavėjų patrauks ši kasos čekių 
loterija? Pasak R. Puncevičiaus, 
prieš kurį laiką atlikto mokes-
čių mokėtojų sąmoningumo 
ir šešėlinės ekonomikos lygio 
vertinimo tyrimo duomenimis, 
mokėti visą prekės kainą ir gau-
ti pirkimo dokumentus sutiktų 
13 proc. punktų daugiau res-
pondentų, jeigu būtų vykdoma 
čekių loterija. Tokių pirkėjų ir 
paslaugų gavėjų dalis išaugtų 
iki 75 proc. ir tai jau gerokai 
sumažintų šešėlinę ekonomi-
ką, mokesčių slėpimą. Pasak 
R. Puncevičiaus, vadovaujan-
tis šiuo rodikliu atlikti skaičia-
vimai rodo, kad šios loterijos 
taikymas tik viešojo maitinimo 
sektoriuje per metus gali gene-
ruoti apie 7 mln. Eur papildomų 
pridėtinės vertės mokesčio pa-
jamų.

„Čekių loterijos ar įvairios 
jų variacijos veikia Kroatijoje, 
Gruzijoje, Portugalijoje, Len-
kijoje ir turi daugiau ar mažiau 
teigiamą poveikį, tikimės, kad 
jis bus teigiamas ir Lietuvoje“, – 
tvirtino R. Puncevičius.

Viskas priklausys 
nuo loterijos 

administravimo
„Ūkininko patarėjo“ kalbin-

tas Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto vadovas Stasys Jake-
liūnas nebuvo taip optimistiš-
kai nusiteikęs, tačiau visgi su-

tiko, kad ši loterija gali paska-
tinti gyventojus prisidėti prie 
šešėlio mažinimo, nes jie turėtų 
galimybę ir kai ką laimėti as-
meniškai.

„Pati idėja yra nebloga, ta-
čiau daug kas priklausys nuo 
to, kaip ji bus administruoja-
ma, kokius sektorius ji apims. 
Manau, didžiuosiuose preky-
bos centruose tokia loterija 
neturėtų prasmės, nes ten ir 
taip visuomet išduodami kasos 
čekiai“, – sakė komiteto pirmi-
ninkas.

Kur kas svarbesnis, jo nuo-
mone, yra šios loterijos pri-
einamumas. Nemažai senyvo 
amžiaus žmonių nesinaudoja 
nei kompiuteriais, nei išma-
niaisiais telefonais. Jei jie ne-
turės kitos galimybės pateikti 
savo kasos čekius loterijai, 
bus negerai, nes būtent šio 
amžiaus pirkėjai ir paslaugų 
gavėjai ne savo noru dažniau-
siai ir patenka į šešėlinės eko-
nomikos pinkles.

Ne pirmas  
bandymas

Kasos čekių loteriją, kuri 
skatintų gyventojus pirkti pre-
kes ir paslaugas skaidriai, ma-
žinant šešėlinę ekonomiką, 
užsimota rengti dar 2014 m. 
pabaigoje. Tuometis premjeras 
Algirdas Butkevičius tikėjosi, 
kad ji pradės veikti po metų.

Planuota, kad ji nebus iš 
karto pradėta įgyvendinti viso-
je Lietuvoje, o tik pasirenkama 
pasienio teritorija ir tie rajonai, 
kur vidutinis darbo užmokestis 
santykinai mažesnis, palyginti 
su kitais regionais.

Tačiau taip neįvyko. Pro-
jekto įgyvendinimas buvo vis 
atidėliojamas. Tuometis finan-
sų ministras Rimantas Šadžius 
nebuvo didelis tokios loterijos 
entuziastas, tad planai taip ir 
liko planais.

Dabar juos įgyvendinti pasi-
šovė naujoji valdžia. Skeptikų, 
kaip ir kiekvieną kartą ką nors 
įgyvendinant naujo, netrūksta. 
Ar duos ši loterija kokią nors 
apčiuopiamą naudą mažinant 
šešėlį, parodys mokesčių surin-
kimas.

Prieš šešėlinę 
ekonomiką –  

kasos čekių loterija

Ingrida PALAIMAITĖ

Viešosios įstaigos „Transparency 
International“ Lietuvos skyriaus 
projektų koordinatorė

Džiugu, kad politikai ieško 
būdų, kaip Lietuvoje mažinti 
šešėlinę ekonomiką. Kasos če-
kių loterija – viena iš daugelio 
priemonių. Tačiau norėtųsi, kad 

rengiant metodologines gaires, 
kaip ši loterija turėtų būti įgy-
vendinta, pirmiausia būtų iš-
bandyta, kaip ji veiks praktiko-
je, pavyzdžiui, vienoje kokioje 
nors prekyvietėje ar keliose vie-
tose, koks bus jos efektyvumas. 
Paaiškėtų, ar daugiau sumoka-
ma mokesčių, galbūt išryškėtų 
tam tikros spragos, kurias vė-
liau, prieš įgyvendinant šį pro-
jektą visos šalies mastu, galima 
būtų užtaisyti.

Toks bandomasis projektas 
leistų atsakyti į daugelį klau-
simų, į kuriuos atsakymų šiuo 
metu nėra. Pavyzdžiui, koks 
būdas dalyvauti loterijoje žmo-
nėms būtų palankiausias, kokia 
visuomenės dalis čia aktyviau-
sia, kas ja nesidomi ir kodėl.

Vien kasos čekių loterija še-
šėlinės ekonomikos neįveiks, 
nors ir turi galimybių ją suma-
žinti. Todėl kartu turėtų būti sti-
prinama kova su kontrabanda.

Reikėtų pirma išbandyti

Nr. 940/14


