PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr.
ŠEŠĖLINĘ EKONOMIKĄ IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ATOTRŪKĮ MAŽINANČIŲ VEIKSMŲ PLANAS
I SKYRIUS
VARTOJAMI TRUMPINIAI
Sąvokos / santrumpos

Aprašymas

AM

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

BVP

Bendrasis vidaus produktas

EIM

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

FM

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

FNTT

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

GPM

Gyventojų pajamų mokestis

i.EKA

Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

KM

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

LRVK

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

LSD

Lietuvos statistikos departamentas

LTSA

Lietuvos transporto saugos administracija

MD

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Muitinė

Lietuvos Respublikos muitinė

NTAKD

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

PD

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PVM

Pridėtinės vertės mokestis
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Sąvokos / santrumpos

Aprašymas

RAC

Rizikos analizės centras

RC

Valstybės įmonė Registrų centras

SADM

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SAM

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

SM

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

SODRA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

STT

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

ŠMSM

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

TM

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

UT

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

VDI

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

VMI

Valstybinė mokesčių inspekcija

VMI prie FM

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

VMVT

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

VSAT

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
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II SKYRIUS
ŠEŠĖLINĘ EKONOMIKĄ IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ATOTRŪKĮ MAŽINANTYS VEIKSMAI
PIRMASIS SKIRSNIS
PREVENCINĖS PAŽEIDIMŲ UŽKARDYMO PRIEMONĖS
Rizikingų veiklų teisinio reguliavimo tobulinimas
Eil.
Nr.

Veiksmo / priemonės pavadinimas

1.

Įvertinti pajamų natūra šiuo metu galiojantį
teisinį reguliavimą ir, atsižvelgiant į vertinimo
rezultatus, parengti reikalingus teisės aktų,
kuriais būtų ribojamas privačių poreikių
tenkinimas juridinių asmenų sąskaita, projektus.

2.

Atlikti atsiskaitymo grynaisiais pinigais šiuo
metu galiojančio teisinio reguliavimo išsamią
analizę ir, atsižvelgiant į analizės rezultatus,
parengti reikalingus teisės aktų, nustatančių
atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimą
rizikinguose ekonomikos sektoriuose arba
atskirų rūšių mokėjimams, projektus.
Parengti teisės aktų, kuriais suteikiamos
mokesčių administratoriams didesnės kontrolės
galimybės užkardant mokestinius pažeidimus ir
tobulinamas teisinės atsakomybės klausimų
reglamentavimas, kiek tai susiję su mokesčių
administratorių veikla, projektus.
Atlikti ūkio subjektų finansinių ataskaitų ir
informacijos apie ūkio subjektų faktiškai
vykdomą veiklą ir jos vykdymo vietą teikimo
valstybės registrams šiuo metu galiojančio
teisinio reguliavimo analizę ir pateikti

3.

4.

Veiksmo / priemonės detalizavimas

Vykdymo
pradžia

Įvykdymo
pabaiga

Įgyvendinantys
subjektai

Numatoma nustatyti lengvųjų
automobilių įsigijimo kainos,
eksploatavimo, remonto ir nuomos
išlaidų atskaitymo iš įmonių pajamų,
apskaičiuojant pelno mokestį,
apribojimus.
Numatoma riboti atsiskaitymą
grynaisiais pinigais ekonomikos
sektoriuose arba atskiroms mokėjimo
rūšims (pavyzdžiui, perkant /
parduodant nekilnojamąjį turtą).

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
III ketv.

FM, VMI prie
FM

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

FM, VMI prie
FM, MD, VRM
FNTT, EIM

Numatoma suteikti VMI teisę stabdyti
transporto priemones; griežtinti
atsakomybę už neregistruotą veiklą,
nelegalų darbą; peržiūrėti baudų už
mokestinius pažeidimus proporcingumą
ir kt.
Numatoma Administracinių
nusižengimų kodeksą (ANK) papildyti
nuostatomis, numatančiomis automatinį
administracinių nusižengimų protokolų
su administraciniu nurodymu už

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
I ketv.

FM

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

VMI prie FM,
TM, RC, FM
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5.

6.

7.

8.

Vyriausybei pasiūlymus dėl jo tobulinimo, kartu
įvertinant sankcijų už informacijos ir finansinių
ataskaitų nepateikimą ir (ar) pateikimą ne laiku
efektyvumą.
Atlikti analizę ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus
dėl veiklų ekonominės veiklos srityse, kuriose
keliama daug skirtingo pobūdžio reikalavimų,
licencijavimo (ar tapačių priemonių) nustatymo,
jo atsisakymo ar perteklinio reguliavimo
atsisakymo poreikio ir Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 401
straipsnyje įtvirtinto patikimų mokesčių
mokėtojų instituto taikymo plėtros poreikio.
Peržiūrėti šiuo metu galiojantį teisinį
reguliavimą statybos sektoriuje, siekiant
nustatyti teisėkūros spragas, sudarančias
prielaidas šešėlinei veiklai naudojantis statybos
ūkio būdu teikiamomis galimybėmis ir pateikti
Vyriausybei pasiūlymus dėl jo tobulinimo,
peržiūrint jo nuostatas, reglamentuojančias
statybų užbaigimo procedūras.
Pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl papildomų
statytojo (užsakovo) pareigų, įpareigojant jį
pateikti papildomą informaciją apie naują statybą
informacinėje lentoje prie sklypo ribos, t. y.
statybos leidimo numeris ir data, nurodomas
savininkas – fizinis asmuo (gali būti tik inicialai)
arba juridinis asmuo, nurodomas statytojas arba
kad statoma ūkio būdu.
Pakeisti Aplinkos apsaugos reikalavimų
transporto priemonių techninei priežiūrai ir
remontui aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13
d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos
reikalavimų transporto priemonių techninei

finansinių ataskaitų nepateikimą
suformavimo procesą.
Numatoma peržiūra veiklų, jas
papildomai licencijuojant arba,
atvirkščiai, atsisakant licencijų. Taip pat
bus įvertinta, kurias licencijuojamas
veiklas sieti su patikimo mokesčių
mokėtojo statusu, t. y. dėl kurių veiklų
neišduoti licencijų nepatikimiems
mokesčių mokėtojams.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

EIM, VRM,
SAM, FM, VMI
prie FM, FNTT

Numatoma svarstyti privalomos
rašytinės rangos sutarties tarp fizinio ir
juridinio asmens įteisinimą, statytojo
pareigos įregistruoti statinį
Nekilnojamojo turto registre iki jo
nuosavybės perleidimo sandorio
sudarymo ir kt.

2021 m.
IV ketv.

2022m.
II ketv.

AM, VMI prie
FM, FNTT

Numatoma įpareigoti statytoją
papildomai pateikti informaciją apie
statybos leidimo datą ir numerį,
savininką ir kt.

2021 m.
IV ketv.

2022m.
II ketv.

AM, FNTT, VMI
prie FM

Numatoma griežtinti naudotų
automobilių ardymo ir prekybos
naudotomis autodetalėmis kontrolę.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

AM, FNTT, VMI
prie FM
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9.

10.

11.

12.

priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“,
reglamentuojant efektyvesnį transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto
veiklos vykdytojų nustatymą.
Pakeisti Transporto priemonių techninio
aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.
2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio
aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, tobulinant Transporto
priemonės techninio aptarnavimo ir remonto
paslaugų užsakymo paraiškų pildymą,
registravimą ir saugojimą.
Išnagrinėti deklaruotino turto sąrašo išplėtimo
poreikį, papildomai numatant pareigą deklaruoti
investicinius vienetus, virtualiąsias valiutas, ne
tik nuosavybės teise turimą, bet ir faktiškai
valdomą turtą (išperkamosios nuomos būdu
įsigyjamą turtą), ir pateikti Vyriausybei išvadas.
Įvertinti verslo liudijimo, individualios veiklos
pažymėjimo ir būtinų leidimų ar licencijų
duomenų privalomo nurodymo viešai
skelbiamuose prekių pardavimo ir paslaugų
teikimo skelbimuose, kartu nustatant pareigą
informacijos skleidėjui užtikrinti tokių
reikalavimų įvykdymą, poreikį, efektyvumą ir
pateikti Vyriausybei pasiūlymus.
Įvertinti pareigos keleivių vežimo už atlygį
lengvaisiais automobiliais taksi veikla
užsiimantiems ūkio subjektams kartu su
taksometru privalomai naudoti spausdintuvą,
atitinkantį VMI prie FM nustatytus techninius
reikalavimus, nustatymo poreikį ir pateikti

Numatoma griežtinti reikalavimus
Transporto priemonės techninio
aptarnavimo ir remonto paslaugų
užsakymo paraiškų pildymui,
registravimui ir saugojimui.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

LTSA, SM,
FNTT, VMI prie
FM

Numatoma išnagrinėti poreikį į
privalomai deklaruotino turto sąrašą
įtraukiant investicinius vienetus,
virtualiąsias valiutas, išperkamosios
nuomos būdu įsigyjamą turtą.

2022 m.
I ketv.

2022 m.
III ketv.

FM, VMI prie
FM

Numatoma įvertinti poreikį nustatyti
pareigą privalomai nurodyti verslo
liudijimo, individualios veiklos
pažymos, leidimų duomenis,
prekiaujant per skaitmenines
platformas, portalus.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

EIM

Numatoma įvertinti poreikį nustatyti
pareigą Taksi automobiliuose
privalomai naudoti kvitų spausdintuvus.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

SM, VMI prie
FM
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13.

14.

Vyriausybei išvadas.
Įvertinti neteisėto (nelegalaus) darbo, įskaitant
laikinąjį asmenų, atvykusių iš trečiųjų šalių,
įdarbinimą, užkardymo ir prevencijos rezultatus
ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl teisinio
reguliavimo tobulinimo poreikio.
Atlikti analizę ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus
dėl galimybių nustatyti skatinančias priemones
gyventojams, turintiems skolų, neįvykdytų
įsipareigojimų kitiems asmenims ir valstybei,
grįžti į oficialią darbo rinką.

Numatoma įvertinti poreikį griežčiau
reglamentuoti laikinąjį asmenų
įdarbinimą, siekiant išvengti
piktnaudžiavimų.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

SADM, VDI,
VMI prie FM,
SODRA

Numatoma atlikti analizę ir nustatyti
skatinančias priemones gyventojams,
turintiems skolų, grįžti į darbo rinką,
pavyzdžiui, švelninant išieškojimo iš
darbo užmokesčio sąlygas.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

SADM, TM,
EIM, VMI prie
FM

Rizikingų veiklų nustatymo gerinimas ir užkardymas laiku, skaitmeninant institucijų veiklos procesus
Eil.
Nr.
1.

2.

Veiksmo / priemonės pavadinimas
Sukurti ir įdiegti mokesčių deklaracijų (PVM,
GPM) teisingumo ar rizikingumo vertinimą jų
pateikimo VMI momentu pagal turimus
duomenis (gautus iš mokesčių mokėtojo ir
trečiųjų šaltinių).
Įgyvendinti VMI veiklos procesų robotizavimo
programą, sudarysiančią sąlygas automatizuoti
įvairius pasikartojančius veiksmus, atliekamus
informacinėse sistemose.

Veiksmo / priemonės detalizavimas

Vykdymo
pradžia

Įvykdymo
pabaiga

2022 m.
I ketv.

2025 m.
IV ketv.

VMI prie FM

Numatoma automatizuoti:
2021 m.
- mokesčių mokėtojo įregistravimo į
IV ketv.
PVM mokėtojus, mokestinių prievolių
vykdymo ir išregistravimo iš PVM
mokėtojo procedūras;
- VMI teikiamų PVM sąskaitų faktūrų
duomenų ir PVM deklaracijų pateikimo
kokybės bei teisingumo užtikrinimo
procedūrą;
- mokesčių administratoriaus turimų
duomenų pagrindu suformuoti PVM
deklaracijas laiku jų nepateikusiems
PVM mokėtojams.

2025 m.
IV ketv.

VMI prie FM,
FM

Įdiegti išankstinį automatizuotą
pateikiamų mokesčių deklaracijų
teisingumo vertinimą.

Įgyvendinantys
subjektai
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3.

Sudaryti teisines prielaidas duomenims iš
skaitmeninių prekybos ir paslaugų teikimo
platformų bei mokėjimo tarpininkų gauti.

4.

Sukurti ir įdiegti didelės vertės turtu
disponuojančių fizinių asmenų priežiūros
modelį.
Įgyvendinti duomenų analitikos potencialo
padidinimo ir rizikingų subjektų profiliavimo
optimizavimo projektą, apimantį naujų duomenų
analizės ir duomenų kokybės priemonių VMI ir
Muitinėje diegimą bei VMI ir Muitinės valstybės
tarnautojų (darbuotojų) kompetencijų ugdymą.

5.

6.

7.

Įveiklinti VMI prie FM kuriamos Išmaniosios
mokesčių administravimo sistemos (i.MAS)
potencialą ir sukauptus analitinius gebėjimus,
dalijantis (per RAC ir kitais būdais) su kitomis
kontrolės institucijomis duomenimis ir
įgyvendintais ūkio subjektų elgsenos bei
rizikingumo vertinimo sprendimais.
Įdiegti pažangias technines priemones, siekiant
didinti ES išorės sienos kontrolės veiksmingumą
ir sustiprinti pažeidimų prevenciją.

8.

Aprūpinti muitinę tinkama tikrinimo įranga,
reikalingiausiuose muitinės postuose įrengti
rentgeno kontrolės sistemas.

9.

Patobulinti informacinę sistemą „Keltra“ taip,
kad negaliojant krovininės transporto priemonės
techninei apžiūrai nebūtų galimybės jai priskirti

Numatoma Mokesčių administravimo
įstatyme nustatyti pareigą prekybos ar
paslaugų skaitmeninių platformų
valdytojams ir mokėjimo tarpininkams
pateikti duomenis apie asmenų vykdytas
operacijas mokesčių administratoriui.
Numatoma įdiegti susistemintą
priežiūros procesą.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
IV ketv.

FM

2021 m.
IV ketv.

2023 m.
IV ketv.

VMI prie FM

Numatoma VMI ir Muitinėje įdiegti
specializuotą programinę įrangą, sukurti
sąsajas su duomenų šaltiniais,
sudarysiančias sąlygas taikliau nustatyti
rizikingus mokesčių mokėtojus. Taip
pat bus diegiama programinė įranga,
susijusi su VMI ir Muitinės darbuotojų
kompetencijų ugdymu.
Numatoma VMI turimus
nenuasmenintus duomenis teikti
kontroliuojančioms institucijoms jų
kompetencijų srities priežiūros ir
kontrolės, susijusių su šešėlinės
ekonomikos mažinimu, funkcijoms
atlikti.
Numatoma toliau diegti stebėjimo,
signalizacijos ir kitas ankstyvojo
valstybės sienos pažeidimų užkardymo
sistemas.
Muitinė įsigis tikrinimo įrangos, įrengs
rentgeno kontrolės sistemas, prioritetą
teikiant tokių sistemų įrengimui
geležinkelio postuose.
Numatoma automatizuotai nepriskirti
vežimo licencijos krovininei transporto
priemonei, kol neatlikta transporto

2022 m.
I ketv.

2026 m.
II ketv.

VMI prie FM,
MD, FM

2021 m.
IV ketv.

2026 m.
IV ketv.

VMI prie FM,
FM

2021 m.
IV ketv.

2024 m.
IV ketv.

VRM, VSAT

2021 m.
IV ketv.

2024 m.
III ketv.

MD, FM

2021 m.
IV ketv.

Nuolat

LTSA, SM
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licencijos kopijos. Tai užtikrintų krovininių
transporto priemonių techninės priežiūros
atlikimą laiku ir nustatyto mokesčio už Lietuvos
Respublikoje įregistruotas krovinines transporto
priemones sumokėjimą.

priemonės valstybinė techninė apžiūra,
kuri savo ruožtu gali būti atlikta tik
sumokėjus mokestį už Lietuvos
Respublikoje įregistruotas krovinines
transporto priemones.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Veiksmo / priemonės pavadinimas

Veiksmo / priemonės detalizavimas

Intensyvinti tarpinstitucinę bendrą veiklą
mažinant šešėlinę ekonomiką, RAC nustatant
bendradarbiavimo prioritetus ir kryptis, atliekant
bendradarbiavimo stebėseną ir jungtinių
operacijų centruose nustatant konkrečių veiksmų
kryptis ir pačius veiksmus, atsižvelgiant į
atrinktus rizikingiausius sektorius ir mokesčių
mokėtojus.
Vertinti ir skelbti oficialiai neapskaitytos
ekonomikos dalį BVP.
Atlikti VMI valstybės tarnautojų (darbuotojų)
apklausą ,,Oficialiai neapskaitytos pajamos“
pagal su LSD suderintą klausimyną ir jos
rezultatus pateikti LSD.
Atlikti
arba
organizuoti
nepriklausomus
mokslinius į apskaitą neįtrauktų tabako gaminių
vartojimo vertinimo tyrimus.
Įvertinti poreikį ir galimybes atlikti į apskaitą
neįtrauktų alkoholinių gėrimų ir su tabako
gaminiais susijusių gaminių vartojimo vertinimo
tyrimus.
Vertinti antikorupcinės aplinkos ir šešėlinės
ekonomikos masto sąsajas, tendencijas ir poveikį

Vykdymo
pradžia

Įvykdymo
pabaiga

Įgyvendinantys
subjektai

Numatoma intensyviau bendradarbiauti
nustatant priežiūros ir kontrolės
institucijų bendros veiklos prioritetus,
kryptis ir veiksmus.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
I ketv.,
vėliau
nuolat

VMI prie FM,
FNTT, VDI, MD,
PD, VSAT,
VMVT

Numatoma nuolat periodiškai skelbti
oficialiai neapskaitytos ekonomikos dalį
BVP.
Numatoma, vertinant oficialiai
neapskaitytos ekonomikos dalį BVP,
papildomai naudotis VMI atliekamos
apklausos rezultatais.
Numatoma atlikti nepriklausomus į
apskaitą neįtrauktų tabako gaminių
vartojimo vertinimo tyrimus,
pavyzdžiui, atliekant ,,tuščių pakelių“
tyrimus ar vertinant tabako gaminius
vartojančių gyventojų apklausų
rezultatus.
Numatoma nuolat periodiškai vertinti
antikorupcinę aplinką ir tendencijas.

2022 m.
IV ketv.

Kasmet

LSD

2022 m.
II ketv.

Kas antri
metai

VMI prie FM,
LSD

Periodiškai

NTAKD, SAM

Kasmet

STT, LRVK
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valstybės prestižui bei finansų ir ekonominei
sistemai.
ANTRASIS SKIRSNIS
SAVANORIŠKĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ SKATINANČIOS PRIEMONĖS
Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo supaprastinimas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Veiksmo / priemonės pavadinimas
Taikyti vieno langelio principą savarankiškai
dirbantiems asmenims mokesčių
administratoriams deklaruojant valstybiniam
socialiniam draudimui praėjusių metų pajamas.
Sukurti ir įdiegti VMI teikiamų paslaugų ir
klientų aptarnavimo modelį pagal klientų
segmentus.

Pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl smulkiajam
ir vidutiniam verslui mokesčių administratorių
teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, siekiant
mažinti administracinę naštą.

Veiksmo / priemonės detalizavimas

Vykdymo
pradžia

Įvykdymo
pabaiga

Įgyvendinantys
subjektai

Numatoma sudaryti sąlygas GPM ir
SODROS įmokas deklaruoti per vieną
mokesčių administratorių.

2021 m.
IV ketv.

2021 m.
IV ketv.

SODRA, VMI
prie FM

Numatoma tobulinti VMI teikiamas
paslaugas ir aptarnavimą pagal klientų
segmentus, paslaugas ir aptarnavimo
kanalus vystyti pagal klientų segmentų
elgseną / poreikius, pavyzdžiui,
gyventojams, verslui, viešajam
sektoriui, PVM mokėtojams,
individualią veiklą vykdantiems
gyventojams ir kt.
Numatoma sudaryti prielaidas
automatizuoti individualią veiklą
vykdančių asmenų ir labai mažų įmonių
mokamus GPM ir SODROS įmokas –
mokesčių administratoriai siųstų
mokėjimo pranešimą, kurį mokesčių
mokėtojas turėtų tik patvirtinti ir nuo jo
nurodytos banko sąskaitos būtų
nuskaičiuojama pranešime nurodyta
mokesčių suma.

2021 m.
IV ketv.

2025 m.
IV ketv.

VMI prie FM

2022 m. I
ketv.

2022 m.
II ketv.

FM, VMI prie
FM, SADM
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Kitų elektroninių paslaugų plėtra
Eil.
Nr.
1.

2.

Veiksmo / priemonės pavadinimas

Veiksmo / priemonės detalizavimas

Sukurti sąsajas tarp informacinių sistemų ir
užtikrinti elektroninių sąskaitų judėjimą tarp
privataus ir viešojo sektoriaus subjektų, įgalinant
automatinį apdorojimą be žmogaus įsikišimo.
Įdiegti elektronines paslaugas, padedančias
mokesčių mokėtojams kuo paprasčiau
apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius.

Numatoma tobulinti E. sąskaitos
informacinę sistemą, naudojamą PVM
sąskaitų faktūrų išrašymui / pateikimui
viešųjų pirkimų srityje.
Numatytas elektroninių paslaugų,
padedančių mokesčių mokėtojams kuo
paprasčiau apskaičiuoti ir sumokėti
mokesčius, plėtojimas: vieningas
savitarnos portalas; mokesčių
deklaracijų (NTM, GPM ir kt.)
preliminarus užpildymas pagal VMI
turimus trečiųjų šaltinių, įskaitant ir
užsienio valstybių pateiktus bei
skaitmeninių platformų duomenis;
apskaičiuotų mokesčių permokų
automatinis gražinimas į mokesčio
mokėtojo sąskaitas; „vieno kontakto“ ir
„vieno paspaudimo“ principų įdiegimas
ir pan.
Numatoma įdiegti Išmaniųjų
elektroninių kasos aparatų posistemį, į
kurį būtų teikiami kasos aparatais
užfiksuoti ūkinių operacijų duomenys,
kartu sudarant sąlygas atsisakyti
popierinių kasos operacijų žurnalų ir
privalomo kasos aparatų naudojimo,
jeigu ūkinės operacijos fiksuojamos
(ūkinių operacijų duomenys
perduodami) i.EKA.
Numatoma įdiegti funkcines galimybes,

3.

Įdiegti i.EKA.

4.

Sukurti elektroninių prekių (paslaugų) pirkimo–

Vykdymo
pradžia

Įvykdymo
pabaiga

Įgyvendinantys
subjektai

2021 m.
IV ketv.

2023 m.
III ketv.

FM, EIM

2021 m.
IV ketv.

2025 m.
IV ketv.

VMI prie FM,
FM

2023 m.
II ketv.

VMI prie FM,
FM

VMI prie FM,
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pardavimo ir vežimo dokumentų ekosistemą:
1) įgyvendinti projektą „Tarpvalstybinė
elektroninės krovinių vežimo informacijos
apsikeitimo platforma“, sukuriant e.CMR
naudojimo funkcijas;
2) įgyvendinti projektą „Ekosistemos, kurioje
prekių ir (ar) paslaugų pirkimo–pardavimo
dokumentus (e. kvitus (angl. e–receipt)
pirkėjams būtų galima gauti elektroniniu
formatu, vystymas“.

sudarančias sąlygas krovinių vežimo
informaciją pateikti elektroniniu
formatu; taip pat numatoma sukurti
sąlygas pardavimo–pirkimo metu
sugeneruotą transakcijos įrodymą
(kvitus) pirkėjams perduoti elektroniniu,
kompiuterinėmis priemonėmis
nuskaitomu formatu.

SM, FM
2021 m.
IV ketv.

2026 m.
II ketv.

2021 m.
IV ketv.

2025 m.
IV ketv.

Visuomenės švietimas
Eil.
Nr.
1.

2.

Veiksmo / priemonės pavadinimas

Veiksmo / priemonės detalizavimas

Sudaryti sąlygas augti mokestinei drausmei ir
pasitikėjimui tarp VMI ir kiekvieno mokesčių
mokėtojo, sukuriant mokesčių mokėtojui
prieinamą jo rizikos profilį, informuojant
mokesčių mokėtoją apie rizikos profilio
sudarymo kriterijus ir individualiai jam priskirtą
rizikos profilį.
Parengti visapusę visuomenės švietimo
programą ir jos įgyvendinimo planą, skirtus
šešėlinės ekonomikos toleravimui visuomenėje
mažinti.

Numatoma sukurti mokesčių mokėtojo
individualų rizikos profilį, kartu
suteikiant mokesčių mokėtojui
informaciją apie rizikos profilio
sudarymo kriterijus ir individualiai jam
priskirtą rizikos profilį.

2022 m.
I ketv.

2025 m.
IV ketv.

VMI prie FM,
FM

Numatoma parengti visuomenės
švietimo programą ir išsamų jos
įgyvendinimo planą, skirtus šešėlinės
ekonomikos toleravimui visuomenėje
mažinti.

2021 m.
IV ketv.

2022 m.
II ketv.

LRVK, SADM,
SAM, FM,
VRM, KM,
ŠMSM, VMI
prie FM, MD,
VDI, SODRA,
UT, JRD, PD,
FNTT, VSAT

___________________________________

Vykdymo
pradžia

Įvykdymo
pabaiga

Įgyvendinantys
subjektai

