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2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 1V-846 

Vilnius 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, 

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. liepos 7 d. raštą Nr. ((3.5-02)5K-

1612823)-6K-1605069 ir Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu 

Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, 

savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“: 

 1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus  

2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1V-663 „Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 880,1–891,7 MHz ir 925,1–

936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz suporuotos 

radijo dažnių juostos naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Bitė Lietuva“ 1.5 papunktį ir išdėstau jį 

taip: 

 „1.5. Leidimo turėtoja nuo 2017 m. iki 2031 m. kasmet iki einamųjų metų spalio 31 d. privalo 

sumokėti po 538 666,67 Eur į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, skelbiamą šios institucijos interneto svetainėje 

adresu www.vmi.lt, nurodydama įmokos kodą „7340 (nematerialiojo turto pardavimo įplaukos, 

įskaitomos į valstybės biudžetą)“, ir kiekvieną kartą per 1 mėnesį nuo einamųjų metų spalio 31 d. 

pateikti Tarnybai banko išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad į valstybės biudžetą sumokėta anksčiau 

nurodyta įmoka.“ 

2. N u r o d a u: 

2.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Bitė Lietuva“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

2.2. paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto 

svetainėje. 

3. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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