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Mokesčių SUFLERIS kalbina VMI viršininkę
Kam aktualu?
2022 m. kovo 9 d. Mokesčių suflerio lektorių Gintaro Juškausko ir Ritos Zakalskienės diskusija su VMI viršininke Edita
Janušiene yra aktuali toms įmonėms, kurias domina VMI lūkesčiai mokesčių mokėtojams, VMI planai ir tęstini darbai
2022 m. bei kitos, viešoje erdvėje atgarsio sulaukusios temos.
Esminės mintys
VMI siekia būti nematoma sąžiningiems mokesčių mokėtojams ir reikli tiems, kurie yra nedrausdmingi. Mokesčių
administratorius toliau siekia būti mokesčių mokėtojo patarėju, padėjėju ir skatina atvirą bendradarbiavimą.
Kiek leidžia mokesčių administratoriaus veiklos ribos, į aktualijas stengiamasi reaguoti operatyviai, tarkime, greitai
parengtas COVID-19 priemonių ir informacijos paketas. T ačiau VMI nėra politikos formuotoja, o tik vykdytoja, todėl
kai kurie sprendimai dėl, pvz.: mokesčių įstatymų komentarų suderinimo, užtrunka. Nepaisant to, VMI derasi su
Finansų ministerija, kad derinimo laikas sutrumpėtų arba kai kuriais atvejais derinimo iš viso nebereikėtų. Mokesčių
administratorius pripažįsta, kad kartais, ypač tarptautinės praktikos formavimo atvejais, jų nuomonė būna uždelsta,
todėl sieks reaguoti greičiau.
Net ir paskelbta VMI nuomonė gali keistis. T ai sąlygoja teismų praktika ar kiti išorės veiksniai (pvz., tarptautinių
organizacijų priimti sprendimai). T odėl VMI tikslas, kad esant bet kokiems pokyčiams, mokesčių mokėtojus
operatyviai pasiektų informacija apie pasikeitusią mokesčių administratoriaus poziciją.
VMI siekia teikti kokybišką ir patikimą informaciją, todėl neplanuoja viešai skelbti nuasmenintų individualių išaiškinimų,
kurių per metus parengia apie 30 tūkst. Atvirkščiai, mokesčių administratorius siekia padėti susiorientuoti
informacijos gausoje, todėl pagal išgales rengia „dažniausiai užduodamus klausimus“ ir teminius rinkinius.
VMI didelį dėmesį skiria mokesčių mokėtojų atitikčiai mokesčių teisės aktų reikalavimams. T odėl mokesčių
administratorius deda pastangas maksimaliai greitai perspėti mokesčių mokėtojus dėl padarytų klaidų, siekdamas
sumažinti delspinigių sumą, taiko tolerancijos laikotarpį joms ištaisyti ir klaidoms, pastebėtoms stebėsenos
procedūros metu, netaiko baudų. Visgi VMI nori atkreipti dėmesį, kad piktnaudžiaujantiems mokesčių mokėtojams
sankcijas planuojama griežtinti, kad būtų atgrasyta nuo mokesčių teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ir jų
pažeidimo.
Be to, mokesčių administratorius ėmė taikyti išieškojimą iš esamo ar buvusio vadovo asmeninio turto už netinkamą
mokestinių prievolių vykdymą. T okia praktika pradėta formuoti prieš maždaug 4 metus, laimėjus pirmąją bylą
teisme. VMI laikosi nuomonės, kad vadovai ir akcininkai yra tie asmenys, kurie viską žino apie įmonę ir vadovai turi
atsakingai vertinti savo veiksmus įmonėje, todėl sistemingai griežtinama atsakomybė jiems (plačiau – video, 35:16
min).
Kalbant apie atskiras sritis, mokesčių administratorius atkreipia dėmesį, kad lyginant su kaimyninėmis šalimis PVM
atotrūkis yra didelis, tačiau jis nuolat po truputį mažėja. Lietuvos VMI neplanuoja imtis drastiškų žingsnių atotrūkio
mažinimui, tačiau ir toliau nuosekliai dirba šioje srityje. T arp stebėtinų sričių VMI mini padidintą dėmesį prekybos
sektoriui, ypač naudotų automobilių prekybai, statybos sektoriui ir toms sritims, kur dominuoja grynieji pinigai
bei santykiai su fiziniais asmenimis.
2022 m. VMI planuoja atidžiau įvertinti į didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą naujai patekusią 221 įmonę, toliau

naudoti vidinę sistemą, kurioje realiu laiku gretinami duomenys ir, aptikus neatitikimų, mokesčių mokėtojai
perspėjami pasitikrinti ir pasitaisyti, bei bendradarbiauti su kitomis institucijomis abipusiai aktualiose srityse.
VMI pabrėžia, kad neplanuoja skelbti tam tikrų temų ar sričių tikrinimo „akcijų“, tačiau nuolatos vykdyti stebėseną ir
tikrinti atitiktį. Be to, mokesčių administratorius ir toliau taikys perspėjimo veiksmus, kadangi apie mokečių
mokėtojus renka išsamią vidinę ir lyginamąją informaciją. Kaip vieną pagrindinių savo užduočių VMI įvardija tikslą
pasiekti mokesčių mokėtoją „realiu“ ar jam artimu laiku ir kuo mažiau jį apsunkinant.
Atskirai aptarta viešojoje erdvėje plačiai diskutuota tema dėl automobilių ir pajamų natūra apmokestinimo. Kadangi
taisyklės priimtos seniai, o jų taikymo aplinkybės smarkiai pasikeitė, VMI bendradarbiauja su verslu ir teikia
pasiūlymus Finansų ministerijai, kaip galima supaprastinti pajamų natūra skaičiavimo tvarką (plačiau – video, 27:07
min).
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