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Eil.
Nr.
*

Priemonės

1.

Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
korupcijos prevencijos tvarkos
aprašo nustatyta tvarka atlikti
Finansų ministerijos veiklos sričių
antikorupcinę analizę ir vertinimą
ir parengti priemones didelei
korupcijos pasireiškimo tikimybei
šiose veiklos srityse šalinti.

2.

Apsvarstyti Finansų ministerijos
ir jos reguliavimo srities įstaigų
veiklos sričių antikorupcinės
analizės ir vertinimo rezultatus ir
pasiūlymus dėl būtinų korupcijos
prevencijos priemonių ir priimti
sprendimus dėl jų pateikimo
finansų ministrui.

Vykdytojai
Finansų
ministerijoje
sudaryta darbo
grupė

Finansų
ministerijos
korupcijos
prevencijos
koordinavimo ir
kontrolės komisija

Įvykdym
o laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Kiekvienų
metų III
ketv.

Esamos situacijos ir
veiklą reglamentuojančių
teisės aktų nuostatų
analizė padės nustatyti
korupcijos rizikos
veiksnius (teisės aktų
spragas, tobulintinas
administracines
procedūras, sprendimus ar
kt.) ir juos tinkamai
valdyti, parengiant
prevencijos priemones,
kurių būtina imtis
nustatytoms korupcijos
grėsmėms mažinti ir
šalinti.

Finansų ministerijos
korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės
komisijai pateikti svarstyti
darbo grupių parengti
Finansų ministerijos
veiklos sričių
antikorupcinio vertinimo
aprašymai ir pasiūlymai
dėl korupcijos prevencijos
priemonių, kurias
tikslinga įgyvendinti
siekiant mažinti
korupcijos tikimybę
analizuotose ir vertintose
veiklos srityse.

Priemonė įvykdyta.
Finansų ministerijoje sudarytos 2 darbo grupės, atliko Finansų ministerijos
veiklos sričių – informacinių sistemų plėtros ir (arba) palaikymo paslaugų
vertės nustatymas ir valstybės institucijos sudaromų sutarčių projektų
derinimas – antikorupcinę analizę ir vertinimą, parengė šių veiklos sričių
vertinimo aprašymus ir pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių
ir pateikė juos svarstyti Finansų ministerijos korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės komisijai.

Pagal veiklos sričių
antikorupcinės analizės ir
vertinimo rezultatus
nustačius pagrindines
korupcijos prielaidas, bus
priimti sprendimai teikti
ministrui tvirtinti būtinas
korupcijos prevencijos
priemones, galinčias
sumažinti korupcijos

Priimti Finansų
ministerijos korupcijos
prevencijos koordinavimo
ir kontrolės komisijos
sprendimai dėl veiklos
analizės ir vertinimo
rezultatų ir būtinų
prevencijos priemonių
teikimo finansų ministrui.

Priemonė įvykdyta.
Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės
komisija, 2013 m. gruodžio 5 d. ir 2013 m. gruodžio 12 d. posėdžiuose
apsvarsčiusi minėtus veiklos sričių vertinimo aprašymus ir siūlomas
korupcijos prevencijos priemones, jiems pritarė ir priėmė sprendimus
teikti finansų ministrui sprendimui dėl šiuose vertinimo aprašymuose
rekomenduotų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo. Finansų
ministras priėmė sprendimą įgyvendinti komisijos pateiktas prevencijos
priemones.

Kiekvienų
metų IV
ketv.

Informacija apie priemonių vykdymą

Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės
komisija, 2013 m. gruodžio 5 d. ir 2013 m. gruodžio 12 d. posėdžiuose
apsvarsčiusi minėtus veiklos sričių vertinimo aprašymus ir siūlomas
korupcijos prevencijos priemones, jiems pritarė ir pateikė finansų
ministrui sprendimui dėl šių korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimo. Finansų ministras priėmė sprendimą įgyvendinti komisijos
pateiktas prevencijos priemones.
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3.

4.

5.

6.

Parengti ir pateikti Specialiųjų
tyrimų tarnybai (STT) finansų
ministro pasirašytą išvadą dėl
Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų veiklos
sričių, kuriose yra didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
vertinimo ir prevencijos
priemonių, kurių būtina imtis
nustatytiems korupcijos rizikos
veiksniams valdyti ir pašalinti.
Įvertinti Finansų ministerijos
administracijos padalinių ir jos
reguliavimo srities įstaigų pagal
veiklos antikorupcinio vertinimo
rezultatus parengtas korupcijos
prevencijos priemones,
įtrauktinas į antikorupcinių
programų ir jų įgyvendinimo
priemonių planų projektus, ir
teikti tvirtinti finansų ministrui.

Asmuo, įgaliotas
atlikti korupcijos
prevenciją ir
kontrolę Finansų
ministerijoje

Kiekvienų
metų IV
ketv.

Finansų
ministerijos
korupcijos
prevencijos
koordinavimo ir
kontrolės komisija

Kiekvienų
metų IV
ketv.

Korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnyje nurodytais pagrindais
ir tvarka kreiptis į STT dėl
informacijos apie asmenį,
siekiantį eiti arba einantį pareigas
Finansų ministerijoje.
Teikti informaciją valstybės
tarnautojų ir juridinių asmenų
registrams apie asmenis,
dirbančius Finansų ministerijoje,
kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo
nuosprendžiu yra pripažinti
padarę korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, patraukti
administracinėn ar drausminėn
atsakomybėn už sunkius
tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Viešųjų ir privačių

Finansų
ministerijos
Personalo skyrius

Finansų
ministerij
os
vadovybės
pavedimu

Finansų
ministerijos
Personalo skyrius

Nuolat

riziką.
Teisės aktų nustatyta
tvarka STT teikiama
informacija, kurios
reikia
sprendimui dėl korupcijos
rizikos analizės atlikimo
priimti arba
korupcijos rizikos
analizei atlikti.

Parengta ir pateikta STT
motyvuota išvada dėl
Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
veiklos sričių, kuriose yra
didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė.

Priemonė įvykdyta.
Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų,
įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro
2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 (Žin., 2007, Nr.101-4130;
2012, Nr.106-5395), 11.3.4 punkte nustatyta tvarka, STT pateikta
motyvuota išvada dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo
sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių 2013 metų analizės ir vertinimo
rezultatų.

Rengiamų korupcijos
prevencijos priemonių
vertinimas Finansų
ministerijos korupcijos
prevencijos koordinavimo
ir kontrolės komisijoje
užtikrina, kad finansų
ministrui teikiamos
tvirtinti priemonės
parengtos kompleksiškai
įvertinus veiklos sričių
antikorupcinės analizės
procese nustatytus
korupcijos rizikos
veiksnius ir jų atitiktį
Finansų ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
antikorupcinių programų
tikslams ir uždaviniams.
Gauta informacija padės
užtikrinti, kad Finansų
ministerijoje dirbtų tik
nepriekaištingos
reputacijos asmenys.

Parengtas ir pateiktas
finansų ministrui įsakymo
dėl korupcijos
prevencijos priemonių,
įtrauktinų į Finansų
ministerijos ir jos
reguliavimo srities įstaigų
antikorupcines programas
ir jų įgyvendinimo
priemonių planus,
projektas.

Priemonė įvykdyta.
Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės
komisija 2013 m. gruodžio 5 d. ir 2013 m. gruodžio 12 d. posėdžiuose
apsvarstė Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų
įstaigų veiklos sričių 2013 metų analizės ir vertinimo rezultatus, įvertino
siūlomas korupcijos prevencijos priemones, tačiau dėl kai kurių priemonių
pateikė pastabas ir pasiūlymus jas patikslinti. Finansų ministras, atsižvelgė
į komisijos pastabas ir pasiūlymus ir pavedė įstaigoms komisijos siūlomas
priemones patikslinti ir papildyti.
Įstaigos vykdo šiuos finansų ministro pavedimus. Vadovaujantis Finansų
ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių
korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2007
m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 (Žin., 2007, Nr.101-4130; 2012,
Nr.106-5395), 11.3.4 punktu, į šiuo metu yra rengiamą finansų ministro
įsakymo projektą dėl Finansų ministerijos antikorupcinės programos
įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo (naujos redakcijos), įstaigų
patikslintos korupcijos prevencijos priemonės bus įtrauktos į Finansų
ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano
naujos redakcijos projektą ir teikiamos tvirtinti finansų ministrui.
Priemonė įvykdyta.
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais ir
tvarka 2013 metais finansų ministras priėmė sprendimus kreiptis į STT
dėl informacijos apie 10 asmenų, siekiančių eiti arba einančius pareigas
finansų ministro valdymo srities įstaigose.

Laiku pateikta informacija
padės kitoms
institucijoms pagal jų
poreikius gauti fizinių ar
juridinių asmenų
patikimumą
apibūdinančius duomenis.

Asmenų, dėl kurių
Valstybės tarnautojų ir
Juridinių asmenų
registrams privaloma
pateikti informaciją,
skaičius.
Pateiktų pranešimų
skaičius.

Pateiktų prašymų ir gautų
atsakymų iš STT skaičius.

Priemonė įvykdyta.
2013 m. Finansų ministerijoje nebuvo asmenų, dėl kurių Valstybės
tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams privaloma pateikti informaciją,
todėl tokių pranešimų nepateikta.
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7.

14.

interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimu, padarytus siekiant
gauti neteisėtų pajamų ar
privilegijų sau ar kitiems
asmenims.
Finansų ministerijos interneto
svetainėje skelbti ministerijos
parengtų norminių teisės aktų
projektus.

Atlikti teisės aktuose įtvirtintų
ūkinės komercinės veiklos
leidimų (licencijų) peržiūrą, jų
išdavimo sąlygas ir, nustačius
nepagrįstus, neproporcingus ir
perteklinius leidimus (licencijas)
ir jų išdavimo sąlygas bei
reikalavimus, pagal kompetenciją
parengti (priimti) būtinų teisės
aktų pakeitimų projektus.

Norminių teisės
aktų projektus
rengiantys
Finansų
ministerijos
administracijos
padaliniai
Finansų
ministerijos
Įstaigų veiklos
priežiūros skyrius
Muitinės
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Turto vertinimo
priežiūros tarnyba

Nuolat

2011 m.
IV ketv.

Sustiprės visuomenės
pasitikėjimas Finansų
ministerijos veiklos
skaidrumu.

Interneto svetainėje
paskelbti ministerijos
parengtų norminių teisės
aktų projektai.

Priemonė įvykdyta.
Finansų ministerijos interneto svetainėje Teisinės informacijos skiltyje
http://www.finmin.lt/web/finmin/teises_aktai/rengiami

Sumažinus teisės aktuose
nustatytų reikalavimų
skaičių ir apimtį,
nepagrįsti, neproporcingi
ar diskriminaciniai
leidimai (licencijos) bus
panaikinti arba pakeisti
kitomis, mažiau
ribojančiomis
priemonėmis, daugiau
paslaugų teikiama
elektroniniu būdu,
sudarytos prielaidos
mažesnei administracinei
naštai, sumažės paskatų
ūkio subjektams ieškoti
neteisėtų būdų, siekiant
išvengti reikalavimų
laikymosi.

Esant būtinybei parengti
ir priimti arba Lietuvos
Respublikos Vyriausybei
pateikti atitinkami teisės
aktų pakeitimų projektai.

Priemonė įvykdyta.
1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu Nr. 1K-060
(Žin., 2013, Nr. 17-868) patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys turto
arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimą:
1) Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų
organizavimo taisyklės;
2) Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos
darbo reglamentas;
3) Skundų dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino
komisijos sprendimų nagrinėjimo taisyklės;
4) Turto arba verslo vertintojo išsislavinimo, profesinės patirties ir
kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašas;
5) Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo
ir galiojimo taisyklės.
Minėtuose teisės aktuose naujai reglamentuoti turto arba verslo vertintojo
asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos, išsilavinimo ir
profesinės patirties reikalavimai, dokumentų laikyti kvalifikacijos
egzaminą pateikimo ir egzaminų organizavimo tvarka, turto arba verslo
vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos
suteikimo bei pažymėjimo išdavimo sąlygos. Teisės aktuose pašalintos
nuostatos, nustatančios nepagrįstus bei neproporcingus kvalifikacijos
pažymėjimų išdavimo reikalavimus, sutrumpinti sprendimų priėmimo ir
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo terminai.

nuolat skelbiami Finansų ministerijos parengtų norminių teisės aktų
projektai.

2. Muitinės departamentas teisės aktų pakeitimų projektų nerengė,
atsižvelgdamas į tai, kad teisės aktuose, reglamentuojančiuose muitinės
veiklą, numatyti Lietuvos Respublikos muitinės išduodami leidimai yra
susiję su muitinės procedūrų taikymu (leidimai taikyti ekonominio
poveikio muitinės procedūras, leidimai taikyti muitinės procedūrų
supaprastinimus) ir jų išdavimo sąlygos bei reikalavimai yra nustatyti
Bendrijos muitinės kodekse ir Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo
nuostatuose, o priemonių plane numatyta priemonė yra susijusi su asmenų
(įmonių) veiklos leidimų (licencijų) peržiūra.
15.

Įdiegti informacinę sistemą
muitinės deklaracijoms pateikti

Finansų
ministerijos

2012 m.
IV ketv.

Sukurta elektroninių
deklaracijų priėmimo

Sudarytos galimybės
elektronines deklaracijas

Priemonė įvykdyta iš dalies.
Muitinės departamentas parengė projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo
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17.

elektroniniu būdu taikant
elektroninę paslaugą vieno
langelio principu.

Įstaigų veiklos
priežiūros skyrius
Muitinės
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

Plėtoti nacionalinę elektroninio
prekių deklaravimo sistemą.

Finansų
ministerijos
Įstaigų veiklos
priežiūros skyrius
Muitinės
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

2014 m.
IV ketv.

informacinė sistema
prekių importui ir
eksportui įforminti pagal
vieno langelio principą
supaprastins muitinės
formalumų atlikimo
tvarką.

teikti neatsižvelgiant į
muitinės įstaigos
aptarnaujamą teritoriją,
kurioje prekės buvo ar bus
patiektos, įdiegta ir
veikianti penktojo
brandos lygio elektroninė
paslauga.

Mažiau suinteresuotų
asmenų kontaktų su
muitinės pareigūnais,
apribota jų įtaka ir
piktnaudžiavimo
galimybės priimant
sprendimus.

Dokumentų, pateiktų
elektroniniu būdu,
santykinio skaičiaus
padidėjimas, palyginti su
bendru pateiktų
dokumentų skaičiumi.

elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“.
Šiam projektui įgyvendinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2012 m. gegužės 31
d. įsakymu Nr. T-92 buvo skirtas finansavimas. 2012 m. rugsėjo 6 d.
pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Parengtas ir
IVPK pateiktas keistinų teisės aktų sąrašas.
2013 m. I pusmetį įvykdytas Techninių ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugų viešasis pirkimas, pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, teikiamos
sutartyje numatytos paslaugos. Vykdomas Tarnybinių stočių ir duomenų
saugyklos plėtros viešasis pirkimas. Parengtas Muitinės deklaracijų
pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninės
paslaugos teikimui reikalingos Vieno langelio informacinės sistemos
kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo dokumentų projektas.
2013 m. II pusmetį buvo įgyvendinama Techninių ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugų teikimo sutartis, vykdytos sutartyje numatytos veiklos.
Įvykdytas Tarnybinių stočių ir duomenų saugyklos plėtros viešasis
pirkimas, pasirašyta sutartis, pristatyta įranga. Įvykdytas įsigytos įrangos
draudimo paslaugų pirkimas, pasirašyta sutartis. Įvykdytas Integruotos
MIS tinklinių paslaugų magistralės ir veiklos procesų valdymo
programinės įrangos webMethods produktų pagrindu licencijų paketo
išplėtimo papildomam procesorių branduolių skaičiui įsigijimo ir techninio
aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas ir pasirašyta sutartis. Vykdomas
Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“
principą elektroninės paslaugos teikimui reikalingos Vieno langelio
informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų viešasis pirkimas.
Numatoma projekto pabaigos data – 2015 m. vasario 28 d.
Priemonė vykdoma.
Sukurta Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (toliau – MDAS) ir šios
sistemos priemonėmis pateikiama bei apdorojama 97 proc. elektroninių
importo ir eksporto deklaracijų. Sukurta ir įdiegta sąsaja su Valstybinės
mokesčių inspekcijos administruojama akcizų informacine sistema (AIS),
atnaujinta sąsaja su Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistema (RIKS) bei
Mokesčių apskaičiavimo ir patikros sistema (MAPS). Sukurta ir įdiegta
nauja tobulesnė MAPS versija.
2013 m. I pusmetį rengtasi MDAS Laikinojo prekių saugojimo
funkcionalumo testavimui.
2013 m. II pusmetį atliktas MDAS atnaujinto funkcionalumo Laikino
saugojimo muitinės formalumams atlikti testavimas, rengiami teisės aktų
projektai. Įvykdyti mokymai pagal principą „mokyk mokytoją“, rengtasi
bandomajai eksploatacijai (bandomajam projektui) vykdyti, atrinkti 3
bandomojo projekto dalyviai.
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18.

Didinti elektroniniu būdu
teikiamų paslaugų skaičių,
efektyviai išnaudojant esamus ar
kuriamus bendram taikymui
informacinių ir ryšių technologijų
sprendimus.

Finansų
ministerijos
Įstaigų veiklos
priežiūros skyrius
Valstybinė
mokesčių
inspekcija prie
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Muitinės
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

2011 m.
IV ketv.

Padidėjęs elektroniniu
būdu teikiamų paslaugų
skaičius sumažins
korupcijos apraiškų
tikimybę.

Iki 2012 metų IV
ketvirčio iki 50 proc.
padidėjęs elektroniniu
būdu teikiamų paslaugų
skaičius.

Priemonė įvykdyta.
1. 2011 metų pabaigoje 42 proc. VMI paslaugų buvo teikiamos
elektroniniu būdu.
2012 m. I ketv. 44 proc. VMI paslaugų buvo teikiamos elektroniniu būdu.
2012 metais 49 proc. VMI paslaugų buvo teikiamos elektroniniu būdu.
(pagal VMI paslaugų klasifikatorių iš viso teikiamos 53 paslaugos, iš jų 26
el. būdu).
2012 metais sukurtos ir įdiegtos šios elektroniniu būdu teikiamos
paslaugos:
1) 2012 m. bendradarbiaujant su Valstybine tarnybinės etikos komisija
(toliau-VTEK) ir išnaudojant elektroninio deklaravimo sistemos (toliauEDS) funkcinius bei technologinius sprendimus, realizuota privačių ir
viešų interesų deklaracijų PID001 priėmimo per VMI EDS el. paslauga. Ši
paslauga apima deklaracijos kompiuterinio pildymo šablono (MXFD)
parengimą, deklaracijos duomenų pildymą sistemoje „on_line“ būdu arba
duomenų teikimą el. būdų, duomenų apdorojimą, teikusių asmenų
informavimą apie duomenų apdorojimą, bei jų pateikimą VTEK ar
Vyriausiajai rinkimų komisijai sisteminėmis priemonėmis. Paslauga
teikiama tik el. būdu pilnai atsisakant popierinių dokumentų teikimo.
2) 2012 m. – 2013 m. Mokesčių mokėtojų elektroninių, švietimo ir
konsultavimo sistemos (ESKIS) apimtyse sukurtos ir įdiegtos šios el.
paslaugos:
– Mokesčių mokėtojo apskaitos bei registrinių duomenų peržiūra;
– Mokesčių mokėtojų nuotoliniai mokymai;
– Viešos ir individualios informacijos teikimas mokesčių mokėtojui;
– Verslo liudijimo išdavimas / pratęsimas;
– Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių
įregistravimas, išregistravimas, registrinių duomenų keitimas MMR;
– Įvairių pranešimų, informacijos ir kitų dokumentų teikimas mokesčių
mokėtojams;
– Įvairių dokumentų teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
– Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas;
– Kitų mokesčių grąžinimas.
3. 2013 m. I pusmetį 46 proc. VMI paslaugų buvo teikiamos elektroniniu
būdu (pagal 2013-08-28 dienai galiojantį VMI paslaugų klasifikatorių iš
viso teikiamos 78 paslaugos, iš jų 36 el. būdu. Klasifikatorių numatoma
keisti, todėl keisis ir bendras paslaugų bei paslaugų teikiamų elektroniniu
būdu skaičius).
2013 m. I pusmetį sukurtos, įdiegtos ir pateikiamos mokesčių
mokėtojams nuo š.m. birželio 27 d. el. paslaugos:
– Užsienio juridinių asmenų įregistravimas/ išregistravimas/registrinių
duomenų keitimas MMR;
– Nuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio piliečių ir asmenų be
pilietybės įregistravimas/išregistravimas/registrinių duomenų keitimas
MMR;
– Nenuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio piliečių ir asmenų be
pilietybės įregistravimas/išregistravimas/registrinių duomenų keitimas
MMR;
– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius;
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– Deklaravimo termino pratęsimas.
Šios paslaugos suteikia galimybę el. būdais gauti reikiamą informaciją,
teikti paslaugų prašymus bei būti informuotais apie paslaugų vykdymo
eigą ir būsenas.
2. 2013 m. sausio-lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos muitinei
elektroniniu būdu teikiamų tranzito deklaracijų skaičius sudaro 99,98
proc., eksporto deklaracijų – 99,96 proc., importo deklaracijų – 98,98
proc.
Elektroniniu būdu pateiktų visų deklaracijų rizikos vertinimas atliekamas
automatiniu būdu naudojant Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemą
(RIKS).
Atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos rezultatus, Muitinės
departamento generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu
Nr. 1B-333 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos sukurta
Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą,
informacinė sistema (KIPIS) pripažinta tinkama bendrosios deklaracijos
laikinajam saugojimui duomenų elektroniniam pateikimui ir laikinojo
saugojimo įforminimui, todėl nuo 2012 m. gegužės 1 d. Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste visi laikinojo saugojimo dokumentai pateikiami
elektroniniu būdu naudojant KIPIS.
Atnaujinta Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) sąsaja su
VMI prie FM administruojama Akcizų informacine sistema, kurios
paskirtis yra efektyvesnis tarpžinybinis bendradarbiavimas užtikrinant
akcizais apmokestinamų prekių kontrolę ir palankesnių sąlygų verslui
sudarymas, nereikia pateikti VMI prie FM rašytinės pažymos apie prekių
pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.
2013-03-01 įsigaliojus teisės aktams dėl importo PVM įskaitymo, sukurta
ir įdiegta muitinės (MAKIS) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau –
VMI) informacinės sistemos sąsaja, kurios paskirtis yra perduoti įskaitomo
importo PVM duomenis VMI. Teisės aktų pasikeitimas ir sąsajos
sukūrimas sumažino popierinių dokumentų, teikiamų muitinei, kiekį –
nereikia teikti rašytinių pažymų apie importo PVM kontrolės perdavimą
VMI, sumažėjo popierinių vienkartinių garantijų, teikiamų muitinei,
kiekis.
19.

Parengti ir priimti būtinus teisės
aktus, numatančius optimalius
paslaugų atlikimo terminus ir
galimybę nustatyti diferencijuotą
paslaugų atlikimo apmokėjimą
trumpesniais terminais.

Finansų
ministerijos
Įstaigų veiklos
priežiūros skyrius
Muitinės
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
Turto vertinimo
priežiūros tarnyba

2012 m. I
ketv.

Optimalūs paslaugų
atlikimo terminai ir
galimybės nustatyti
diferencijuotą paslaugų
atlikimo apmokėjimą
trumpesniais terminais
apribos paskatas teikti
šias paslaugas nesilaikant
teisės aktuose nustatytų
reikalavimų ir sumažins
korupcijos apraiškas.

Parengti ir priimti
atitinkami teisės aktai.

Priemonė įvykdyta.
1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu Nr. 1K-060
(Žin., 2013, Nr. 17-868) patvirtinti teisės aktai, kuriuose numatyti
trumpesni paslaugų atlikimo terminai:
1) Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo
taisyklės, kuriose nustatyta, kad sprendimas leisti arba neleisti asmeniui
laikyti egzaminą turi būti priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo
visų reikalingų pateikti dokumentų gavimo dienos (prieš tai galiojantys
teisės aktai numatė 3 mėn. terminą).
2) Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir
galiojimo taisyklės, kuriose nustatyta, kad:
– sprendimas dėl turto arba verslo vertintojo asistento, vertintojo,
vertintojo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir pažymėjimo išdavimo
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priimamas per 10 darbo dienų nuo egzamino komisijos sprendimo
apskundimo termino pabaigos (prieš tai galiojantys teisės aktai numatė 30
darbo dienų terminą);
– sprendimas dėl naujo pažymėjimo išdavimo (jei pažymėjimas buvo
prarastas ar asmuo pasikeitė vardą ir (arba) pavardę) priimamas per 10
darbo dienų nuo prašymo išduoti pažymėjimą gavimo Tarnyboje dienos
(prieš tai galiojantys teisės aktai numatė 30 darbo dienų terminą);
– sprendimas dėl pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, kai
pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, priimamas per 3 darbo dienas
nuo šiose taisyklėse nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos (prieš tai
galiojantys teisės aktai numatė 30 darbo dienų terminą).

23.

Organizuoti kursus, susijusius su
antikorupcine veikla.

Finansų
ministerijos
Personalo skyrius,
Įstaigų veiklos
priežiūros skyrius

Kiekviena
is metais

Darbuotojų švietimas
antikorupcijos tema
sustiprins jų antikorupcinį
imunitetą.

Finansų
ministerijos
mokymo centras

10 proc. padidėjęs
mokymus antikorupcijos
tema išklausiusių Finansų
ministerijos darbuotojų
skaičius, palyginti su
praėjusiais metais.
Kursų valandų skaičius,
tenkantis vienam kursus
išklausiusiam darbuotojui.

2. Muitinės departamentas nerengė teisės aktų, sudarančių galimybes
greičiau gyventojams gauti paslaugas, nes Lietuvos Respublikos muitinės
išduodamų leidimų muitinės procedūrų taikymui (leidimai taikyti
ekonominio poveikio muitinės procedūras, leidimai taikyti muitinės
procedūrų supaprastinimus) sąlygos bei reikalavimai yra nustatyti
Bendrijos muitinės kodekse ir Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo
nuostatuose, kuriuose nustatyti prašymų nagrinėjimo terminai ir tai, kad
leidimai išduodami nemokamai.
Priemonė įvykdyta.
2013 m. lyginant su 2012 m. 11 proc. padidėjo Finansų ministerijai ir jai
pavaldžioms įstaigoms organizuotų kursų, susijusių su antikorupcine
veikla, skaičius. Kursus išklausė daugiau kaip 170 Finansų ministerijos ir
jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 1 darbuotojui
tenka 8 akad.val.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PATVIRTINTŲ ĮSAKYMU NR. 1K-176, VYKDYMAS**
** priemonių eilės numeris pagal finansų ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 1K-176 (Žin., 2012, Nr. 55-2733).

Eil.
Nr.
**

Priemonės

16.

Tobulinti muitinės teikiamas
paslaugas, plėtojant elektroninių
muitinės paslaugų apimtis, gerinti
jų prieinamumą ir kokybę,
sukuriant teisines, technines ir
organizacines prielaidas tam, kad
suinteresuoti asmenys galėtų
atlikti visus muitinės formalumus,
gauti muitinės teikiamas viešąsias
ir administracines paslaugas bei
atlikti administracines procedūras

Vykdytojai

Įvykdymo
laikas

Laukiami
rezultatai

Vertinimo kriterijai

Muitinės
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos

2014 m. IV
ketvirtis

Išplėtota elektroninių
muitinės paslaugų
apimtis.

Dokumentai perkelti į
elektroninę erdvę.

Informacija apie priemonių vykdymą
Priemonė vykdoma.
Siekiant tobulinti muitinės teikiamas paslaugas, plėtojant elektroninių
muitinės paslaugų apimtis, gerinti jų prieinamumą ir kokybę, 2013 m.
atlikti toliau išvardyti darbai:
1. Įgyvendinant projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu
būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“ per 2013
m. II pusmetį buvo įgyvendinama Techninių ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugų teikimo sutartis, vykdytos sutartyje numatytos
veiklos. Įvykdytas Tarnybinių stočių ir duomenų saugyklos plėtros
viešasis pirkimas, pasirašyta sutartis, pristatyta įranga. Įvykdytas
įsigytos įrangos draudimo paslaugų pirkimas, pasirašyta sutartis.
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naudodamiesi elektroninio
duomenų apdorojimo
priemonėmis:
1) Lietuvos Respublikos muitinės
išduodamus dokumentus
(leidimus, sertifikatus,
pažymėjimus ir kt.) perkelti į
elektroninę erdvę ir sudaryti
sąlygas jų duomenų mainams;
2) suderinti Muitinės deklaracijų
apdorojimo sistemos (toliau –
MDAS) funkcijas laikinojo
saugojimo pranešimams apdoroti
su nauja Bendrosios deklaracijos
laikinajam saugojimui pildymo ir
muitinio įforminimo instrukcijos
redakcija;
3) suderinti MDAS funkcijas
supaprastintoms muitinės
deklaracijoms apdoroti su
supaprastintų procedūrų taikymo
tvarka;
4) pasirengti keistis elektroniniais
duomenimis su Valstybine
mokesčių inspekcija, kai
importuojamos akcizais
apmokestinamos prekės
gabenamos į akcizais
apmokestinamų prekių sandėlį.

2012 m. III
ketvirtis

Laikinojo saugojimo
muitinės formalumai
atliekami naudojantis
elektroninių duomenų
apdorojimo
priemonėmis.

Atlikti MDAS
pakeitimai.

2012 m. IV
ketvirtis

Išplėstos MDAS
funkcinės galimybės
elektroninėms
supaprastintoms
muitinės
deklaracijoms
apdoroti.

Atlikti MDAS
pakeitimai.

2013 m. IV
ketvirtis

Keičiamasi
elektroniniais
pranešimais apie
importuotas akcizais
apmokestinamas
prekes, kurių
gabenimo kontrolę iki
akcizų sandėlio
perėmė Valstybinė
mokesčių
inspekcija.

Sukurta ir įdiegta
MDAS ir Valstybinės
mokesčių
inspekcijos Akcizų
informacinės sistemos
sąsaja.

Įvykdytas Integruotos MIS tinklinių paslaugų magistralės ir veiklos
procesų valdymo programinės įrangos webMethods produktų pagrindu
licencijų paketo išplėtimo papildomam procesorių branduolių skaičiui
įsigijimo ir techninio aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas ir
pasirašyta sutartis. Vykdomas Muitinės deklaracijų pateikimo
elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninės
paslaugos teikimui reikalingos Vieno langelio informacinės sistemos
kūrimo ir diegimo paslaugų viešasis pirkimas.
Numatoma projekto pabaigos data – 2015 m. vasario 28 d.
Muitinės departamentas ir UAB „BULL Baltija“ 2011 m. lapkričio 29 d.
pasirašė Integruotos tarifų valdymo sistemos (toliau – ITVS) vystymo
paslaugų teikimo sutartį Nr. 11B-266. Vadovaujantis minėtos sutarties
įgyvendinimo darbų planu, 2013 m. rugsėjo 2 d. pradėtas vykdyti ITVS
vystymo darbas „Išplėstas ISPP funkcionalumas“ (ISPP – nacionalinis
informacinis modulis, skirtas leidimams laikinojo įvežimo perdirbimo,
laikinojo išvežimo perdirbti ar laikinojo įvežimo muitinės procedūroms
išduoti), kuris turėtų būti užbaigtas 2014 m. vasario 28 d. 2013 m. II
pusmetį parengtas minėto ITVS vystymo darbo detalusis įgyvendinimo
darbų planas bei vykdyti poreikių analizės darbai (parengti ir rangovui
UAB „BULL Baltija“ pateikti vartotojų teritorinėse muitinėse ir
Muitinės departamente pageidavimai išplėstam ISPP funkcionalumui).
2. 2013 m. II pusmetį atliktas Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje
(MDAS) atnaujinto funkcionalumo Laikino saugojimo muitinės
formalumams atlikti testavimas, rengiami teisės aktų projektai. Įvykdyti
mokymai pagal principą „mokyk mokytoją“, rengtasi bandomajai
eksploatacijai (bandomajam projektui) vykdyti, atrinkti 3 bandomojo
projekto dalyviai.
3. Vykdomi darbai su rangovu siekiant parengti MDAS funkcionalumą
supaprastintoms muitinės deklaracijoms apdoroti – pateikti poreikiai.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PATVIRTINTŲ ĮSAKYMU NR. 1K-221, VYKDYMAS***
*** priemonių eilės numeris pagal finansų ministro 2013 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 1K-221 (Žin., 2013, Nr. 66-3320).

Eil.
Nr.
***

Priemonės

1.

Parengti ir pateikti finansų
ministrui pasiūlymus (prireikus –
atitinkamų teisės aktų pakeitimų
projektus) dėl finansų ministro
valdymo sričiai priskirtų
valstybės įmonių ir bendrovių,
kurių valstybei priklausančias
akcijas valdo Finansų ministerija
(toliau – įmonės), valdymo
tobulinimo: įmonių valdymo

Vykdytojai
Finansų ministerijos
Įstaigų veiklos
priežiūros skyrius
Finansų rinkų
politikos
departamentas
Ekonomikos
departamentas

Įvykdymo
laikas
2013 m.
III ketvirtis

Laukiami
rezultatai
Sumažės korupcijos
tikimybė Finansų
ministerijai
įgyvendinant įmonių
savininko teises.

Vertinimo kriterijai

Informacija apie priemonių vykdymą

Parengti ir pateikti
finansų ministrui
pasiūlymai (prireikus –
atitinkamų teisės aktų
pakeitimų projektai) dėl
įmonių valdymo
tobulinimo: įmonių
valdymo organų
(valdybų, tarybų)
sprendimų priėmimo ir

Priemonė įvykdyta iš dalies.
Finansų ministerijos Įstaigų veiklos priežiūros skyrius parengė išvadą,
kurioje suformuluoti pasiūlymai dėl finansų ministro valdymo sričiai
priskirtų valstybės įmonių ir bendrovių, kurių valstybei priklausančias
akcijas valdo Finansų ministerija, valdymo tobulinimo. Derinant šią
išvadą su pasiūlymus su kitais šią priemonę vykdantiems Finansų
ministerijos administracijos padaliniais, buvo pateikta pastabų ir
pasiūlymų , kuriuos šiuo metu vertina pirmasis priemonės vykdytojas
Įstaigų veiklos priežiūros skyrius ir rengia patikslintą išvados finansų
ministrui projektą, pagal kurį, prireikus bus rengiami ir teikiami ir
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2.

3.

4.

organų (valdybų, tarybų)
sudarymo, priimamų sprendimų
iniciatyvos, jų derinimo Finansų
ministerijoje, įgaliojimų priimti
sprendimus suteikimo ir apimties,
atsakomybės už priimamus
sprendimus ir interesų konfliktų
prevencijos tvarkos nustatymo
Finansų ministerijos vidaus teisės
aktuose.
Parengti Finansų ministerijos
dalyvavimo ES Dvynių
projektuose inicijavimo, ES
Dvynių projektų administravimo
ir lėšų, gautų pagal ES Dvynių
projektus, naudojimo tvarkos
aprašo projektą ir pateikti jį
tvirtinti finansų ministrui.

Parengti Lietuvos Respublikos
finansų ministro
2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymo
Nr. 1K-271 (Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo
Nr. 1K-356 redakcija) pakeitimo
projektą, papildant šiuo įsakymu
patvirtintus Finansų ministerijos
Ekonomikos departamento ir šio
departamento Programų vykdymo
skyriaus nuostatus funkcijomis,
susijusiomis su Finansų
ministerijoje pagal ES Dvynių
projektus gaunamų lėšų
naudojimu ir kontrole.
Parengti Lietuvos Respublikos
finansų ministro
2008 m. sausio 2 d. įsakymo Nr.
1K-001 (Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2010 m. kovo 15
d. įsakymo Nr. 1K-066 redakcija)
„Dėl valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymų tvirtinimo“

Teisės departamentas
Turto valdymo
departamentas

interesų konfliktų
prevencijos tvarkos
nustatymo Finansų
ministerijos vidaus
teisės aktuose.

atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektai.

Valstybės iždo
departamentas
Finansų ministerijos
Europos Sąjungos ir
tarptautinių santykių
departamentas
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
valdymo
departamentas
Ekonomikos
departamentas
Nacionalinio fondo
departamentas
Turto valdymo
departamentas

2014 m.
II pusmetis

Sumažės korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Finansų ministerijai
rengiant, įgyvendinant
ES Dvynių projektus,
naudojant ir tvarkant
šių projektų lėšas,
skirtas Finansų
ministerijai išlaikyti.

Parengtas Finansų
ministerijos dalyvavimo
ES Dvynių projektuose
inicijavimo, ES Dvynių
projektų
administravimo ir lėšų,
gautų pagal ES Dvynių
projektus, naudojimo
tvarkos aprašo projektas
pateiktas tvirtinti
finansų ministrui.

Priemonė vykdoma.
Rengiamas Finansų ministerijos dalyvavimo ES Dvynių projektuose
inicijavimo, ES Dvynių projektų administravimo ir lėšų, gautų pagal ES
Dvynių projektus, naudojimo tvarkos aprašo projektas.

Finansų ministerijos
Ekonomikos
departamentas

2013 m.
II pusmetis

Išsamus struktūrinio
padalinio atliekamų
funkcijų
reglamentavimas
padidins jo veiklos
skaidrumą ir sustiprins
atsakomybę už
tinkamą pavestų
funkcijų
įgyvendinimą.

Parengtas Lietuvos
Respublikos finansų
ministro 2007 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo
Nr. 1K-271 (Lietuvos
Respublikos finansų
ministro 2011 m.
lapkričio 7 d. įsakymo
Nr. 1K-356 redakcija)
pakeitimo projektas
pateiktas tvirtinti
finansų ministrui.

Priemonė įvykdyta.
Parengtas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 25 d.
įsakymo Nr. 1K-271 271 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011
m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1K-356 redakcija) pakeitimo projektas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 4
d. įsakymu Nr. 1K-382, kuriuo Finansų ministerijos Ekonomikos
departamento Programų vykdymo skyriaus nuostatai papildyti
funkcijomis, susijusiomis su Finansų ministerijoje pagal ES Dvynių
projektus gaunamų lėšų naudojimu ir kontrole.

Finansų ministerijos
Ekonomikos
departamentas

2013 m.
II pusmetis

Išsamaus darbuotojų
atliekamų funkcijų
reglamentavimas ir
aiškiai apibrėžti
įgaliojimai užtikrins
darbuotojų veiklos
kontrolę ir sumažins
galimybę priimti

Parengtas Lietuvos
Respublikos finansų
ministro 2008 m. sausio
2 d. įsakymo
Nr. 1K-001 (Lietuvos
Respublikos finansų
ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymo Nr. 1K-

Priemonė įvykdyta.
Parengtas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 2 d.
įsakymo Nr. 1K-001 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m.
kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-066 redakcija) pakeitimo projektas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 27
d. įsakymu Nr. 1K-414, kuriuo Finansų ministerijos Ekonomikos
departamento Programų vykdymo skyriaus darbuotojų pareigybių
aprašymai papildyti funkcijomis, susijusiomis su Finansų ministerijoje
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5.

pakeitimo projektą, papildant
Ekonomikos departamento
Programų vykdymo skyriaus
vyriausiojo specialisto pareigybės
aprašymą funkcijomis,
susijusiomis su Finansų
ministerijoje pagal ES Dvynių
projektus gaunamų lėšų
naudojimu ir kontrole.
Informaciją apie saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų gamybos licencijavimą
skelbti interneto svetainėje
www.verslovartai.lt.

sprendimus savo
nuožiūra.

066 redakcija)
pakeitimo projektas
pateiktas tvirtinti
finansų ministrui.

pagal ES Dvynių projektus gaunamų lėšų naudojimu ir kontrole.

Priemonė įvykdyta.
2013 m. balandžio 24 d. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos
tarnyba prie Finansų ministerijos pasirašė sutartį Nr. 64-2 „Dėl
naudojimosi paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimų sistema“
su VšĮ „Versli Lietuva“.
Tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1-83 „Dėl
atsakingo asmens už Valstybės dokumentų technologinės apsaugos
tarnybos prie Finansų ministerijos pranešimų dėžutės, suteikiančios
prieigą prie kontaktinio centro pranešimų sistemos, administravimą
skyrimo“ paskirtas asmuo, atsakingas už paskyros administravimą.
2013 m. gegužės 10 d. VšĮ „Versli Lietuva“ pateikė prisijungimo
duomenų perdavimo–priėmimo aktą, tačiau iki šiol nėra sutvarkiusi
Tarnybai prieigos prie paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimų
dėžutės. Apie šią problemą Tarnyba informavo VšĮ „Versli Lietuva“.
Tarnybai gavus prieigą pateikti informaciją per pranešimų dėžutę,
informacija apie saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
gamybos licencijavimą bus nedelsiant paskelbta interneto svetainėje
www.verslovartai.lt.
Priemonė įvykdyta.
Parengtos ir Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1- 54
„Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų
ministerijos vidaus tvarkos taisyklės.

Valstybės dokumentų
technologinės
apsaugos tarnyba prie
Finansų ministerijos

2013 m.
I pusmetis

Informacijos sklaida
visuomenėje užtikrins
verslui keliamų
reikalavimų aiškumą ir
skaidrumą.

Informacija apie
saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų
blankų gamybos
licencijavimą skelbiama
interneto svetainėje
www.verslovartai.lt.

Nustatyti aiškūs
reikalavimai dėl
bendrosios vidaus
tvarkos ir darbuotojų
elgesio sustiprins
korupcijos prevenciją,
pagerins tarnybos
įvaizdį ir santykius su
visuomene, ūkio
subjektais, kitomis
valstybės bei
savivaldybių
įstaigomis ir
institucijomis.
Nustatyta privaloma
Tarnybos išleidžiamų
teisės aktų stebėsenos
atlikimo tvarka ir
numatyti atsakingi
asmenys užtikrins
galimybę laiku
pašalinti atsiradusias

Parengtas Valstybės
dokumentų
technologinės apsaugos
tarnybos prie Finansų
ministerijos vidaus
tvarkos taisyklių
projektas patvirtintas
teisės aktuose nustatyta
tvarka.

6.

Parengti Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos vidaus
tvarkos taisyklių projektą ir
pateikti jį tvirtinti teisės aktuose
nustatyta tvarka.

Valstybės dokumentų
technologinės
apsaugos tarnyba prie
Finansų ministerijos

2013 m.
I pusmetis

7.

Papildyti Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos
procedūrų vadovo Teisės aktų
rengimo ir išvadų pateikimo
procedūros aprašą nuostatomis
dėl Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnybos

Valstybės dokumentų
technologinės
apsaugos tarnyba prie
Finansų ministerijos

2013 m.
I pusmetis

Parengtas ir patvirtintas
Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos
tarnybos prie Finansų
ministerijos procedūrų
vadovo Teisės aktų
rengimo ir išvadų
pateikimo procedūros

Priemonė įvykdyta.
Parengta ir Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1118A „Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 26 d. įsakymo Nr. 1351 „Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos procedūrų vadovo patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtinta Teisės aktų rengimo ir išvadų pateikimo procedūros aprašo
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8.

prie Finansų ministerijos
išleidžiamų teisės aktų stebėsenos
ir atnaujinimo.
Organizuoti teritorinių muitinių
mokestinių prievolių apskaitos ir
kontrolės funkciją atliekančių
pareigūnų mokymus įmonių
finansinės būklės vertinimo
srityje.

Muitinės
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos

2013 m.
I pusmetis

9.

Tobulinti muitinės teikiamas
paslaugas, įdiegiant vienkartinių
garantijų valdymą elektroninėje
erdvėje.

Muitinės
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos

2015 m. II
pusmetis

10.

Parengti Inventorizacijos
Muitinės mokesčių fonde
taisyklių projektą ir pateikti jį
tvirtinti Muitinės departamento
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generaliniam
direktoriui.

Muitinės
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos

2013 m.
I pusmetis

Tobulinti Finansų apskaitos
sistemos sulaikytų prekių
apskaitos modulį, siekiant, kad
pirminė informacija apie
sulaikytas prekes būtų įtraukiama
į apskaitą jų sulaikymo metu:

Muitinės
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos

11.

1) atlikti poreikio tobulinti
Finansų apskaitos sistemos
sulaikytų prekių apskaitos modulį
analizę;

2) parengti Finansų apskaitos

2013 m.
II pusmetis

2014 m.
II pusmetis

teisinio
reglamentavimo
spragas ir kolizijas.
Teritorinių muitinių
pareigūnams suteiktos
teorinės žinios ir
sustiprinti gebėjimai
užtikrins jiems pavestų
funkcijų atlikimo
atitiktį teisės aktų
nuostatoms ir padidins
priimamų sprendimų
skaidrumą.
Atsisakius vienkartinių
garantijų popierinių
dokumentų naudojimo,
sumažės
deklaruojančių asmenų
ir muitinės pareigūnų
asmeninių kontaktų
skaičius ir korupcijos
tikimybė teikiant
muitinės paslaugas.

aprašas.

nauja redakcija.

Vadybos sprendimų
centre organizuotas
seminaras „Įmonių
finansinės būklės
vertinimas“, dalyviai –
25 teritorinių muitinių
pareigūnai.

Priemonė įvykdyta.
Muitinės mokymo centre 2012 m. gruodžio 10 d. organizuoti 8 val.
trukmės teritorinių muitinių mokestinių prievolių apskaitos ir kontrolės
funkciją atliekančių pareigūnų mokymai įmonių finansinės būklės
vertinimo srityje. Mokymuose dalyvavo 25 muitinės pareigūnai.

Įdiegta vienkartinių
garantijų valdymo
elektroninėje erdvėje
paslauga.

Priemonė vykdoma.
2013 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos muitinės informacinių
technologijų ir ryšių bei elektroninės muitinės projektų įgyvendinimo
programos priežiūros komitetas nusprendė, kad Garantijų valdymo
sistema, apimanti visų tipų garantijas ir taikomas visoms muitinės
procedūroms, bus kuriama pagal 2013 m. sausio 14 d. sutartį Nr. 11B-34
tarp Muitinės departamento ir „INTRASOFT International S.A.“. 2013
m. II pusmetį vyko poreikių analizės darbai.

Išsamiai
reglamentavus
Muitinės mokesčių
fondo inventorizacijos
atlikimo tvarką,
sumažės korupcijos
tikimybė mokestinių
prievolių apskaitos ir
kontrolės srityje.

Parengtas
Inventorizacijos
Muitinės mokesčių
fonde taisyklių
projektas pateiktas
tvirtinti Muitinės
departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generaliniam
direktoriui.

Priemonė įvykdyta.
Parengtos ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013 m.
vasario 4 d. įsakymu Nr. 1B-74 patvirtintos Inventorizacijos muitinės
mokesčių fonde taisyklės.

Suformuoti Lietuvos
Respublikos muitinės
poreikiai dėl Finansų
apskaitos sistemos
sulaikytų prekių
apskaitos modulio
tobulinimo.
Nustatytos Finansų
apskaitos sistemos

Nustatytos Finansų
apskaitos sistemos
sulaikytų prekių
apskaitos modulio
tobulinimo apimtys ir
techninės galimybės.
Parengta Finansų
apskaitos sistemos
sulaikytų prekių

Priemonė vykdoma.
Muitinės departamentas ir bendrai veiklai susivienijusių juridinių
asmenų grupė, susidedanti iš UAB „InnoForce“ ir RAB „InnoForceCA“,
2013 m. liepos 10 d. pasirašė sutartį Nr. 11B-560 dėl Lietuvos
Respublikos muitinės finansinių išteklių, jų apskaitos ir kontrolės
sistemos (FAS) priežiūros ir palaikymo. Pagal šią sutartį 2013 m. atlikta
analizė ir pateikti poreikiai dėl Sulaikytų prekių apskaitos modulio
tobulinimo bei priežiūros.
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sistemos sulaikytų prekių
apskaitos modulio tobulinimo
paslaugų viešojo pirkimo techninę
specifikaciją;

2015 m.
II pusmetis

3) atlikti Finansų apskaitos
sistemos sulaikytų prekių
apskaitos modulio pakeitimus
pagal nustatytą poreikį.

sulaikytų prekių
apskaitos modulio
tobulinimo galimybės
pagal Lietuvos
Respublikos muitinės
poreikius.
Visos muitinės įstaigų
sulaikytos prekės
apskaitomos nuo jų
sulaikymo momento.

Vykdyti Lietuvos Respublikos
muitinės konfiskuotų realizuotinų
prekių įvertinimo realizavimo
verte kontrolę.

Muitinės
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos

Nuolat

Lietuvos Respublikos
muitinės konfiskuotų
prekių realizavimo
vertė nustatoma
objektyviai ir skaidriai.

13.

Tobulinti muitinės pareigūnų,
atliekančių funkcijas Muitinės
departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
valstybės kapitalo investicijų
planavimo ir viešųjų pirkimų
veiklos srityse, kvalifikaciją.

Muitinės
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos

2013 m.
II pusmetis

14.

Inicijuoti tipinių (taikytinų visoms
institucijoms) valstybės
informacinių sistemų plėtros ir
techninės priežiūros paslaugų
vertės nustatymo metodinių
rekomendacijų (taisyklių)
rengimą, pateikiant Finansų
ministerijai siūlymą kreiptis į
Informacinės visuomenės plėtros
komitetą prie Susisiekimo
ministerijos dėl tokių metodinių
rekomendacijų (taisyklių)
poreikio ir rengimo.

Valstybinė mokesčių
inspekcija prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
(toliau – VMI prie
FM)

2013 m.
I pusmetis

15.

Parengti kandidatų dirbti VMI
prie FM pagal darbo sutartį
atrankos tvarkos aprašo projektą
ir pateikti jį tvirtinti VMI prie
FM viršininkui.

VMI prie FM

2013 m.
II pusmetis

Muitinės pareigūnams
suteiktos papildomos
teorinės žinios ir
sustiprinti gebėjimai
užtikrins jų veiklos
atitiktį Lietuvos
Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų
reikalavimams.
Nustačius visoms
institucijoms taikytiną
valstybės informacinių
sistemų plėtros ir
techninės priežiūros
paslaugų vertės
nustatymo metodiką,
sumažėtų prielaidos
korupcijai dėl
nepagrįstai didelės
informacinių sistemų
plėtros ir techninės
priežiūros paslaugų
vertės.
Reglamentavus
kandidatų dirbti pagal
darbo sutartį atrankos
procedūras ir nustačius
atrankos kriterijus, bus
skaidriau formuojamas
VMI prie FM

12.

apskaitos modulio
tobulinimo paslaugų
viešojo pirkimo
techninė specifikacija.
Atlikti Finansų
apskaitos sistemos
sulaikytų prekių
apskaitos modulio
programos pakeitimai.

Gautos maksimalios
pardavimo pajamos už
Lietuvos Respublikos
muitinės realizuotas
konfiskuotas prekes,
neturinčias Bendrijos
prekių muitinio statuso.
Apmokyti 8 pareigūnai.

Priemonė įvykdyta.
Atlikta 38 Bendrijos prekių muitinio statuso neturinčių realizuojamų
prekių nuvertinimo aktų kontrolė, per 2013 m. realizuota konfiskuotų
Bendrijos prekių muitinio statuso neturinčių prekių už 3 205 597,81 litų.

Parengtas ir Finansų
ministerijai pateiktas
pasiūlymas dėl
valstybės informacinių
sistemų plėtros ir
techninės priežiūros
paslaugų vertės
nustatymo metodinių
rekomendacijų
(taisyklių) poreikio ir
rengimo.

Priemonė įvykdyta.
VMI prie FM 2013 m. liepos 25 d. raštu Nr. (14.5-20)-R-5754 „Dėl
korupcijos prevencijos priemonių“ Finansų ministerijai pateikė
pasiūlymus kreiptis į Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie
Susisiekimo ministerijos dėl tokių metodinių rekomendacijų (taisyklių)
poreikio ir rengimo.

Parengtas kandidatų
dirbti VMI prie FM
pagal darbo sutartį
atrankos tvarkos aprašo
projektas pateiktas
tvirtinti VMI prie FM
viršininkui.

Priemonė įvykdyta.
2013 m. II pusmetį parengtas Atrankos į darbuotojų, su kuriais sudaroma
darbo sutartis, pareigas aprašo projektas nustatyta tvarka suderintas ir
pateiktas tvirtinti VMI prie FM viršininkui.

Priemonė įvykdyta.
2013 m. kvalifikaciją tobulino 8 muitinės pareigūnai, atliekantys
funkcijas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos valstybės kapitalo investicijų planavimo ir viešųjų pirkimų
veiklos srityse.
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16.

Parengti kandidatų atrankos į
laisvas darbo vietas Finansų
ministerijos mokymo centre
(toliau – FMMC) tvarkos aprašo
projektą ir pateikti jį tvirtinti
FMMC direktoriui.

FMMC

2013 m.
I pusmetis

17.

Organizuoti FMMC darbuotojų
mokymus antikorupcine tematika.

FMMC

2013 m.
I pusmetis

18.

Parengti Asmenų, turinčių teisę
verstis išorės turto arba verslo
vertinimo veikla, sąrašo sudarymo
ir tvarkymo aprašo projektą ir
pateikti jį tvirtinti Turto vertinimo
priežiūros tarnybos direktoriui.

Turto vertinimo
priežiūros tarnyba

2013 m.
II pusmetis

19.

Parengti ir nustatyta tvarka
patvirtinti Audito ir apskaitos
tarnybos direktoriaus 2009 m.
vasario 19 d. įsakymo Nr. V-11
pakeitimo projektą, papildant šiuo
įsakymu patvirtintas Audito ir
apskaitos tarnybos vidaus darbo
tvarkos taisykles nuostatomis dėl
privalomo procesinių dokumentų
derinimo su tarnybos
administracijos padaliniu,
atsakingu už veiklos sritį, dėl
kurios vyksta ginčas teisme arba
ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo
institucijoje.
Sudaryti darbo grupę, kuri
formuotų vienodą praktiką

Audito ir apskaitos
tarnyba

2013 m.
II pusmetis

Viešoji įstaiga
Centrinė projektų

2013 m.
I pusmetis

20.

personalas.
Išsamiai
reglamentavus
darbuotojų atrankos
procedūras ir
kriterijus, sumažėtų
korupcijos apraiškų
tikimybė FMMC
personalo formavimo,
valdymo ir
administravimo
veiklos srityje.
Žinios antikorupcine
tematika sustiprins
darbuotojų
antikorupcinės
elgsenos paskatas.
Reglamentuotos Turto
vertinimo priežiūros
tarnybai teikiamų
dokumentų
nagrinėjimo ir pagal
šiuos dokumentus
priimamų sprendimų
procedūros sumažins
korupcijos tikimybę
sudarant ir
administruojant
asmenų, turinčių teisę
verstis išorės turto arba
verslo vertinimo
veikla, sąrašą.
Reglamentuota
procesinių dokumentų
derinimo tvarka
užtikrins didesnę
atstovavimo tarnybai
kontrolę ir apribos
galimai per plačią
priimamų sprendimų
diskreciją.

Sumažės korupcijos
tikimybė priimant

Parengtas kandidatų
atrankos į laisvas darbo
vietas FMMC tvarkos
aprašo projektas
pateiktas tvirtinti
FMMC direktoriui

Priemonė įvykdyta.
Parengtas, FMMC direktoriaus įsakymu patvirtintas ir įgyvendinamas
FMMC „Darbuotojų priėmimo į laisvas pareigybes tvarkos aprašas“.

Mokymų dalyvių
skaičius.

Priemonė įvykdyta.
2013 m. 22 FMMC darbuotojai dalyvavo mokymuose antikorupcine
tematika.

Parengtas Asmenų,
turinčių teisę verstis
išorės turto arba verslo
vertinimo veikla, sąrašo
sudarymo ir tvarkymo
aprašo projektas
pateiktas tvirtinti Turto
vertinimo priežiūros
tarnybos direktoriui.

Priemonė įvykdyta.
Parengtas ir Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013-12-19 direktoriaus
įsakymu Nr. Bl-92 ,,Dėl asmenų, turinčių teisę verstis išorės turto arba
verslo vertinimo veikla, sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo
patvirtinimo“ patvirtintas asmenų, turinčių teisę verstis išorės turto arba
verslo vertinimo veikla, sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašas.

Parengtas ir pateiktas
tvirtinti Audito ir
apskaitos tarnybos
direktoriaus 2009 m.
vasario 19 d. įsakymo
Nr. V-11 pakeitimo
projektas.

Priemonė įvykdyta.
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 19 d. įsakymas
Nr. V-11 pakeistas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-8 papildant Audito ir apskaitos tarnybos
vidaus darbo tvarkos taisykles nuostatomis dėl privalomo procesinių
dokumentų derinimo su tarnybos administracijos padaliniu, atsakingu už
veiklos sritį, dėl kurios vyksta ginčas teisme arba ikiteisminėje ginčų
nagrinėjimo institucijoje.

Viešosios įstaigos
Centrinės projektų

Priemonė įvykdyta.
Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus
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21.

priimant sprendimus dėl išlaidų,
finansuojamų administruojamų
programų ir projektų lėšomis,
tinkamumo vertinimo.

valdymo agentūra

Parengti ir pateikti tvirtinti
Lietuvos Respublikos azartinių
lošimų įstatymą įgyvendinančių
poįstatyminių teisės aktų
projektus, juose nustatant
procedūras ir kriterijus lošimų
organizavimo vietoms vertinti
priimant sprendimus dėl leidimų
steigti azartinių lošimų įstaigas,
kurios galėtų trukdyti religinėms
organizacijoms skelbti savo
mokslą ir atlikti savo apeigas,
išdavimo.

Lošimų priežiūros
tarnyba prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos

sprendimus dėl išlaidų,
finansuojamų
administruojamų
programų ir projektų
lėšomis, tinkamumo
vertinimo.

2013 m.
II pusmetis

Sumažėtų korupcijos
tikimybė priimant
sprendimus ir
išduodant leidimus
steigti azartinių lošimų
įstaigas.

valdymo agentūros
direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grupė
vienodai praktikai
formuoti priimant
sprendimus dėl išlaidų,
finansuojamų
administruojamų
programų ir projektų
lėšomis, tinkamumo
vertinimo.
Parengti Lietuvos
Respublikos azartinių
lošimų įstatymą
įgyvendinančių
poįstatyminių teisės
aktų projektai pateikti
tvirtinti nustatyta
tvarka.

2013 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 2013/8-18sudaryta darbo grupė
vienodai praktikai formuoti priimant sprendimus dėl išlaidų,
finansuojamų administruojamų programų ir projektų lėšomis,
tinkamumo vertinimo.

Priemonė įvykdyta.
Parengtos rekomendacijos numatomoms steigti azartinių lošimų
organizavimo vietoms vertinti, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m.
gruodžio 27 d. įsakymu Nr. DI-522: nustatytos procedūros ir kriterijai
azartinių lošimų organizavimo vietoms vertinti priimant sprendimus dėl
leidimų steigti azartinių lošimų įstaigas, kurios galėtų trukdyti
religinėms organizacijoms skelbti savo mokslą ir atlikti savo apeigas,
išdavimo.

_________________________________________________________________

