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Pildo savivaldybės darbuotojas

Pildo ŽŪIKVC darbuotojas

Savivaldybė (kodas |__|__|)
Dokumentas priimtas / atmestas
(netinkamą išbraukti)
Dokumento priėmimo / atmetimo data:
|__|__|__|__| |__|__| |__|__|
Dokumentą priėmęs / atmetęs darbuotojas (pareigos,
vardas, pavardė, parašas):

Dokumento reg. Nr.:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Dokumento registracijos ir pirminio patikrinimo
data: |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

Dokumentą užregistravęs ir pirminį patikrinimą atlikęs
darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, parašas):

TIESIOGINIŲ PARDAVIMŲ 2007–2008 KVOTOS METŲ PIENO GAMYBOS IR REALIZAVIMO
METINĖ DEKLARACIJA

Deklaracijos pateikimo terminas – nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2008 m. gegužės 14 d.
Siekdami išvengti klaidų, pildydami deklaraciją naudokitės deklaracijos pildymo taisyklėmis. Rašykite
didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu.
Duomenys apie gamintoją
Valdos Nr.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Asmens kodas (įmonės kodas): /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Vardas (įmonės teisinė forma):
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Pavardė
(įmonės pavadinimas): /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Gamintojo kontaktinis adresas
Savivaldybės pavadinimas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Seniūnijos pavadinimas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Gyvenamosios vietovės pavadinimas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Gatvės pavadinimas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Namo Nr.: /__/__/__/ Buto Nr.: /__/__/__/ Pašto dėžutės Nr.: /__/__/__/__/__/__/__/ Pašto kodas: /__/__/__/__/__/
Telefono Nr.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Fakso Nr.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
El. paštas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
1. Pieno gamyba ir realizavimas
Pieno (pieno
produktų)
likutis kvotos
metų
pradžioje,
perskaičiavus
į pieno
ekvivalentą
(kg)

Pieno suvartojimas ir realizacija per kvotos metus
Pagaminta
pieno
(fiziniu
svoriu, kg)

Sunaikintas
pieno kiekis,
perskaičiavus
į pieno
ekvivalentą
(kg)

Suvartotas savame
ūkyje (maistui ir
gyvuliams šerti)
pieno (pieno
produktų) kiekis,
perskaičiavus į
pieno ekvivalentą
(kg)

Parduotas
(atiduotas)
pieno
supirkimo
įmonėms
pieno kiekis
(kg)

Pieno (pieno
produktų)
Parduotas
likutis
kvotos
(atiduotas)
metų
tiesiogiai vartoti
pabaigoje,
pieno (pieno
perskaičiavus
į
produktų) kiekis,
pieno
perskaičiavus į
ekvivalentą
pieno ekvivalentą
(kg)
(kg)

2. Pieno (pieno produktų) likučiai ir pieno (pieno produktų) pardavimas (atidavimas) tiesiogiai vartoti

Pieno
produktai

Koeficientas,
naudojamas
perskaičiuojant į
pieno ekvivalentą

Pienas

1,028

Sviestas

22,5

Grietinėlė

Grietinė

0,263 x grietinėlės/
grietinės riebumo
procentas,
išreikštas masės
vienetais

Šviežias sūris
(nenokintas)

8

Varškės sūris

7,5

Varškė

6,5

Rūgpienis
Vaisinis
jogurtas

1
0,8

Kiti:

Iš viso pieno (pieno produktų),
perskaičiavus į pieno ekvivalentą (kg)

Likutis kvotos metų pradžioje
Kiekis (kg)
(pieno kiekis
nurodomas
litrais)

Kiekis,
perskaičiuotas į
pieno
ekvivalentą (kg)

Bendras tiesiogiai vartotojams parduoto (atiduoto) pieno
ir (arba) pieno produktų kiekis
Kiekis (kg)
(pieno kiekis nurodomas litrais)

Grietinėlės
riebumas (proc.)
Grietinės
riebumas (proc.)

Kiekis,
perskaičiuotas į
pieno ekvivalentą
(kg)

Likutis kvotos metų pabaigoje
Kiekis (kg)
(pieno kiekis
nurodomas
litrais)

Kiekis,
perskaičiuotas į
pieno ekvivalentą
(kg)

3. Pieno produktai, pagaminti iš antrinės žaliavos
Tiesiogiai parduotas (atiduotas) kiekis
(kg)

Pieno produktai, pagaminti iš antrinės žaliavos

Aš, pasirašydamas šią deklaraciją, pareiškiu, kad:
1. esu susipažinęs su deklaracijos pildymo taisyklėmis ir pildydamas deklaraciją jų laikiausi;
2. deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi;
3. sutinku, kad pateikti duomenys būtų apdoroti elektroniniu būdu ir panaudoti kontrolės tikslais Lietuvos Respublikos
institucijų, kitų šalių narių nacionalinių institucijų, Europos Komisijos, OLAF ir Europos Audito Rūmų;
4. tvarkau pieno apskaitą ir įsipareigoju saugoti pieno apskaitos dokumentus ne trumpiau kaip trejus metus, skaičiuojant
nuo metų, kuriais buvo sudaryti dokumentai, pabaigos.

_______________________
(Pareigos)

_________
(Parašas)

______________________________________
(Vardas ir pavardė)

A.V.

-----------------------------------------------------

