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Turinys

• Paslaugos

• Naujos prievolės

• Mokesčių planavimo situacijų vertinimas

• Mokestiniai ginčai

• Stebėsenos ir kontrolės sritys

• Mokesčių mokėtojo ir mokesčių

administratoriaus bendradarbiavimas



Patogesnės elektroninės paslaugos

•Be atvykimo į VMI įmonės
vadovas automatiškai gauna
įgaliojimus tvarkyti VMI
paslaugas ir gali įgalioti kitus
asmenis.

•EDS ir Mano VMI (per Mano
VMI taip pat EPRIS bei AIS) yra
galimybė suteikti teises kitiems
atstovams ir jų atsisakyti.

•Patogi naudoti mobilioji
programėlė e.VMI. Metų
pradžioje buvo 17533 unikalių
vartotojų.

•Naudojantiems elektroninį
parašą galimybė prisijungti prie
Mano VMI ir EDS.

•Numatoma supaprastinti
leidimų įsigyti gazolių, skirtų
naudoti žemės ūkyje, su
akcizo lengvata išdavimą.

•Ketinama įdiegti galimybę ir
EDS paskirti vadovą
automatiškai.
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Paprastesni pranešimai mokesčių 

mokėtojams
Gera žinia! Dabar Mano VMI pranešime apie gautą dokumentą nurodome 
konkretų gauto dokumento pavadinimą bei paslaugą, dėl kurios siųstas 
dokumentas.

Tobulinsime mokesčių mokėtojams siunčiamų pranešimų turinį.

Elektroniniu būdu informuosime mokesčių mokėtojus apie artėjančius 
mokestinių prievolių terminus (išankstiniai priminimai 
deklaruoti/sumokėti), pranešime apie naujausią turimą nepriemoką. 

Bus ir toliau siunčiami priminimai nepateikusiems mokesčių deklaracijų bei jų 
nepatikslinusiems.



Deklaravimas paprasčiau 

Nekilnojamojo turto mokestis: 

-galimybė pasirinkti konkrečios savivaldybės tarifus, 
galiojančius konkrečiais metais, 

-deklaracijų duomenų teisingumo patikros tobulinimas.

Gyventojų pajamų mokestis: 

Nuo 2017 m. reformuoti įmonių teikiamas GPM deklaracijas 

– mėnesinė prievolinė 1 lapo deklaracija

- metinė deklaracija - detalus sąrašas (vietoje FR0471, FR0572, 
FR0573).



Paskelbtos formos (MAĮ 

įgyvendinimas)  

Forma Pavadinimas

FR0711

(3 versija)

MAĮ 55-1 str. juridinių asmenų informacija  apie į užsienį sumokėtas sumas už 

paslaugas, gyventojų įsiskolinimus įmonėms ir įmonių įsiskolinimus 

gyventojams , akcininkų įnašus  ir kt. Pateikti iki 2017 m. balandžio 15 d.

PRC911

(1 versija)

Mokesčių mokėtojo pranešimas apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant 

pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius –vienkartinė deklaracija 

Pateikti iki 2016 m. birželio 30 d. 

FR0002

(1 versija)

Gyventojų, privalančių deklaruoti durtą, vardinių sąrašų deklaracija

Patvirtinta 2015 m. gruodžio 31 d.

Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų 

kalendorinių metų vasario 1 d.

FR1147

(1 versija)

Pranešimas apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius 

Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių 

juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis. 

Per 15 dienų, pasibaigus mėnesiui

KIT711 

(2 versija)

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija –avanso deklaravimas

Patvirtinta 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. VA-10 redakcija



Aktualiausios temos teikiant paklausimus

PVM atskaita ir jos tikslinimas;

Verslo perdavimo apmokestinimas PVM;

Paslaugų/ prekių įsigijimai iš užsienio asmenų ir 
tiekimai/teikimai užsienio asmenims (PVM);

Turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schemos 
taikymas;

Nekilnojamo turto mokestis;

Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės 
veiklos pajamos, pelno skaičiavimas;

Pajamų natūra pripažinimas;

Komandiruočių į užsienį klausimai, darbo užsienyje 
apmokestinimas;

NPD PNPD skaičiavimo klausimai;

Nenuolatinių Lietuvos gyventojų įdarbinimo 
klausimai.



Nuotoliniai seminarai

Vis daugiau seminarų aktualiomis temomis 
keliami į elektroninę erdvę.

Mokesčių mokėtojai seminarus 
gali stebėti iš namų ar darbo 
vietos, taip pat gali užduoti 
klausimus ir sulaukti atsakymų.

Jei nepavyko sudalyvauti 
seminare, yra galimybė 
peržiūrėti e. seminarų 
įrašus.



Pasaulinės tendencijos prieš 

mokesčių vengimą 

Išankstinės imperatyvios atskleidimo taisyklės (early mandatory disclosure

rules),

Papildomos informacijos teikimo įpareigojimai (additional reporting

obligations)
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Mokesčių planavimas

Sandoriai tarp 
asocijuotų asmenų 

Pelno 
,,nusodinimas‘‘ 

Susijusių asmenų 
įtraukimas į 

grandinę

Agresyvus mokesčių 
planavimas

Dirbtinis verslo 
sandorių 

konstravimas

Įmonių be 
ekonominio 

turinio steigimas 
ar panaudojimas

Finansavimo sandoriai

Nematerialaus turto 
sandoriai 
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Mokestinės pasekmės mokesčių planavimo 

atveju

•Sandorių (gautų pajamų/išlaidų) vertinimas pagal
tikrąjį turinį ir tikslus

•Tarpinių įmonių ignoravimas mokesčių tikslais

•Mokėjimai į užsienį nemažina apmokestinamojo
pelno

•Tiekimai realiai neįsikūrusiai įmonei į užsienį –
nepersikelia paslaugos vieta - netaikomas
paskirties principas PVM požiūriu



Turinio prieš formą principas 
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X įmonė Forma 

Turinys 

 X įmonės nuolatinė

buveinė arba

 Veiklos pajamos-

,,lietuviškas“ mokesčio

objektas

Formali veikla X įmonės 

valstybėje



Turinys prie formą 

Pardavimas per ,,lengvatinius“ tarpininkus 

LT UAB ES įmonėCo. LLC

Įmonė siekė sumažinti pajamas perleidžiant per palankios mokestinės

jurisdikcijos vastybę – mokestinės naudos siekimas .

turinys



Dažniausiai daromi verslo mokesčių įstatymų 

pažeidimai 

PVM atskaita
39%

kiti pažeidimai
10%

neapskaitytos 
pajamos

25%

0 proc. PVM 
tarifas

18%

slepiamas 
darbo 

užmokestis 
8%



Mokestiniai ginčai 2015 m. 

Mokestinių ginčų komisijoje – 80 % VMI prie 

FM naudai.

Vilniaus apygardos administraciniame 

teisme – 86 % VMI prie FM naudai

Lietuvos vyriausiajame administraciniame 

teisme – 87 % VMI prie FM naudai



Įpareigojantys sprendimai

Daugiausia dėl įmonių reorganizacijos (veiklos 

pardavimas, perleidimas, atskyrimas)

2012 m. 23 prašymai

2013 m. 35 prašymai

2014 m. 42 prašymai

2015 m. 31 prašymas

Iš viso 131 prašymas



Kontrolės projektai ir jų rezultatai

2015 m. buvo vykdyti projektai 

„Ratai“, „Skaidri gamyba“, „Šou be šešėlių“, 
„Atsakinga statyba“, „Sportas“, „Mediena“, 

„Nuostolinga įmonė“.

atlikta daugiau kaip 1000 kontrolės veiksmų,

nustatyta 4,7 mln. Eur papildomai mokėtinų 
sumų



Didesnis dėmesys 2016 metais

didmeninė ir mažmeninė prekyba;

gamyba ir apdirbamoji pramonė įskaitant miško ruošą;

statyba;

viešasis maitinimas ir apgyvendinimo paslaugos;

nekilnojamojo turto operacijos;

naudotų automobilių prekyba ir remontas.



2016 m. PVM sąskaitų-faktūrų projektas

2015-01-01

~4000 MM

2016-07-01

~30000 MM

2016-01-01

~10000 MM

2015-05-01

~7000 MM

• Palaipsniui didinamas teikiančių mokesčių mokėtojų skaičius

• Nuo 2016 spalio 1 d. PVM sąskaitų faktūrų registrus teiks visi PVM mokėtojai.

• Atrenkama pagal įvairius kriterijus, susijusius su veiklos pobūdžiu ir kitus 

• MM nesilaikantys mokestinės drausmės;

• Nauji PVM mokėtojai.



Bendradarbiavimas 

Mokesčių mokėtojų kontaktų atnaujinimas 

• paštas, telefonas;

• faktinė buveinės vieta;

• Informacija apie vadovus

Informacijos pateikimas laiku

• Dokumentų teikimas kontrolės procedūrų metu VMI prašymu

• Geranoriškumas aiškinantis mokestinę situaciją siekiant vienodo supratimo



Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas

Mokėtojas

Savanoriškas 
atsiskleidimas

Skaidri veikla

Apskaitos ir 
audito įmonės 

Mokesčių 
konsultantai

Mokesčių 
inspektorius

Teisinis tikrumas

Visapusiška 
pagalba 
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Ačiū už dėmesį 


