NPP
tikslas

PROBLEMOS PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ

Problema

NPP
užd.

8. Didinti teisinės sistemos ir
viešojo valdymo veiksmingumą
8.6. Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą

Neoptimalus viešųjų finansų planavimas, paskirstymas,
naudojimas ir atsiskaitymas

Neefektyvus viešųjų
finansų (tęstinių ir
pokyčio išlaidų)
planavimas

Nepakankamai
užtikrinamas
biudžeto planavimo
ir pasiektų rezultatų
skaidrumas

Netinkamas
investicijų
įgyvendinimas

Neefektyvus valstybės nekilnojamojo turto (VNT) valdymas

Nepakankamai subalansuota mokesčių sistema ir mokestinio atotrūkio buvimas

Nepakankamas mokestinių
prievolių vykdymas

Mokesčių struktūra vis dar nėra
palanki ekonomikos augimui

Mokesčių sistema nepakankamai
adaptyvi užimtumo rinkos
pokyčiams ekonomikos
skaitmenizacijos sąlygomis

Ne visada pasiekiamas
politinis sutarimas

Nepradėtos įgyvendinti centralizuotai
valdomo administracinės paskirties
valstybės nekilnojamojo turto (AVNT)
optimizavimo priemonės

Žr. Priežasčių analizė (II schema)

Žr. Priežasčių analizė (I schema)

Priežasčių analizė

Išlieka vis dar santykinai didelis
šešėlinės ekonomikos ir kontrabandos
mastas

Neišnaudotos visos
galimybės skatinti
savanorišką mokesčių
mokėjimą, grindžiamą
bendradarbiavimu,
teigiamais ir darniais
santykiais tarp
mokesčių mokėtojų ir
mokesčių
administratoriaus

Konsultavimo ir
švietimo sistema
nepilnai atliepia
visus mokesčių
mokėtojų
poreikius

Mokestinės
procedūros vis
dar nėra
pakankamai
supaprastintos ir
patogios
vartotojams

Nesukurta švietimo, sporto, sveikatos,
socialinės apsaugos, kultūros, teisingumo,
vidaus reikalų srityse naudojamo VNT
efektyvaus centralizuoto valdymo sistema

Nesudarytos
pakankamos
prielaidos užkardyti
sąmoningai
pasirinktą šešėlinę
veiklą ir mokestinį
sukčiavimą

Nepilnai
užtikrinamas
mokestinių
rizikų
valdymas

Fragmentiškas
duomenų
analitinių
išteklių
naudojimas

Didelis
visuomenės
tolerancijos
šešėliui lygis

Nesubalansuot
i institucijų
veiksmai
nukreipti prieš
mokestinį
sukčiavimą

Atsiranda nauji mokesčių vengimo būdai,
sąlygoti besikeičiančios skaitmenėjančios ir
globalėjančios ekonomikos

Nepakankam
os
tarptautinių
duomenų
mainų
aprėptys

Nepakankamas
mokesčių
mokėtojų
sąmoningumo
ugdymas

Nepilnai
išnaudojama
s iš kitų
valstybių
gautos
informacijos
ir
tarptautinio
bendradarbi
avimo
potencialas

Mokesčių
administrato
rių
kompetencij
ų trūkumas
tarptautinių
sandorių
apmokestini
mo srityje

Nepakankamai išnaudotas šaltinių, kurių
apmokestinimas mažiau kenkia ekonomikos
augimui, potencialas, kas sukelia įtampas
užtikrinant ekonomikos augimui palankią
mokesčių struktūrą

Nepakankama
nekilnojamojo
turto
apmokestinimo
bazė (pajamos iš
šio mokesčio
sudaro tik 0,3
proc. BVP, kai ES
vidurkis –
1,5proc.)

Netiesioginiai
mokesčiai
nepakankamai
prisideda prie
aplinkos
apsaugai ir
klimato kaitai
keliamų
uždavinių
sprendimo

Mokestinių
lengvatų
taikymas
aplinkai
nedraugiškiem
s produktams
(iškastiniam
kurui, dyzeliui,
ir kt.)

Dalijimosi ekonomikos skaitmenėjimo amžiuje
nepakankamai užtikrinamas subalansuotas
alternatyvią darbo santykiams veiklos formą
besirenkančių asmenų apmokestinimas

Nepakankama
aplinkosaugini
ų mokesčių
bazė (pajamos
iš šių mokesčių
sudaro tik 2
proc. BVP, kai
ES vidurkis –
2,4 proc.)

Neužtikrinamo
s socialinės
garantijos dėl
galimybės
draudimo
įmokas mokėti
nuo bet kokio
dydžio pajamų

Netolygus socialinio
draudimo įmokų
savarankiškai dirbantiems
asmenims taikymas

Nepakankamai
subalansuota pajamų
mokesčio našta taikant
mokestinius režimus
savarankiškai dirbantiems
asmenims

Neužtikrinama
s trumpalaikių
draudimo
išmokų
mokėjimo
teisingumas ir
savalaikiškum
as

Skirtingai nei
pajamoms iš darbo
santykių,
savarankiškai
dirbantiems
asmenims taikomas
pajamų mokesčio
tarifas neapima
bazinės pensijos
dalies rodikliai yra
skirtingose
sistemose (AFIS ir
SIS, VTIPS, VBAMS,
VSAKIS)

Savarankiškai
dirbantys
asmenys
draudžiami ne
visomis
socialinio
draudimo
rūšimis

Galiojanti
apmokestinimo
fiksuotu pajamų
mokesčiu tvarka tam
tikrais atvejais savo
esme neatitinka šio
mokesčio tikslo – itin
paprastą
apmokestinimo
sistemą taikyti tik
pačiam smulkiausiam
verslui

I schema

Neefektyvus viešųjų finansų (tęstinių ir pokyčio išlaidų)
planavimas

Biudžeto
išlaidos
kasmet
auga,
nesubala
nsuojant
su
pajamo
mis t. y.,
„suprogr
amuoja“
didesnį
lėšų
poreikį

Neskaičiu
ojami ir
neprogno
zuojami
kuriamo
turto
(infrastruk
tūros)
ateities
išlaikymo
kaštai

Biudžetas
planuoja
mas ne
siekiamų
tikslų
pagrindu,
bet
institucin
iu
principu
biudžeto
planavim
as

Netolygus
finansų
paskirstyma
s – finansai
paskirstomi
neatsižvelgi
ant
į
problemos
mastą
ir
siekiamą
pokytį

Planuojant
investicijas
nesilaikoma
intervencijų
logikos

Nepakankamai užtikrinamas biudžeto planavimo ir pasiektų rezultatų skaidrumas

Netinkamas investicijų įgyvendinimas

Biudžeto
planavimo
metu
nėra
galimybės
kompleksiškai
vertinti visas
investicijas į
objektą/
sektorių
/
teritoriją
ir
suprasti naujo
turto poreikius

Neambicing
as
ir
netikslus
planavimas

Nepakankam
as taikomų
intervencijų
papildomum
as
ir
suderinamu
mas

Priemonės
įgyvendina
mos
neatsižvelg
iant
į
besikeičian
čią
socialinę,
ekonominę
ir
demografi
nę
situaciją,
lėtai
priimami
sprendimai

Taikomi
netinkami
priemonių
įgyvendini
mo būdai
ir formos

Neoptimaliai
išnaudojami
išlaidų
pagrindimo
ir
išlaidų
peržiūros
įrankiai

Nepakankam
ai dinamiška
valstybės
piniginių
išteklių
valdymo
sistema

Neoptimali
finansinių
šaltinių
administrav
imo
sistema

Nėra
įrankio
paprastai
ir
greitai
gauti
informaciją apie
biudžeto
lėšų
panaudojimo
efektyvumą

Nėra
sudaryta
modelio,
kuris leistų
kokybiškai
atskleisti
biudžeto
planavimo
procesą

Nėra tinkamos
teisinės bazės,
nėra tinkamo
instrumento
biudžeto
planavimo
proceso
viešinimui

Neoptimali
ataskaitų
struktūra ir
nepakanka
ma kokybė

Nepakank
amas
ataskaitų
operatyvu
mas

Nepakankam
a
komunikacija
, edukacija
viešųjų
finansų
klausimais

Priežasčių analizė

II schema

Nepradėtos įgyvendinti centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (AVNT) optimizavimo
priemonės

Centralizuotai valdomo AVNT
portfelis turi būti baigtas formuoti
2021 m. sausio mėn.

Nėra įvertinta,
kiek AVNT
tikslinga
valdyti ir
atnaujinti, kiek
jo parduoti
arba likviduoti

Nėra įvertinta
kaip
maksimaliai
galima
išnaudoti
laisvus,
nenaudojamus
AVNT plotus

Teisinis reguliavimas galimybes pradėti taikyti valdymo
priemones nustato tik baigus AVNT centralizavimą

Nėra įvertinta
viso
centralizuotai
valdomo
AVNT
portfelio
būklė

Nėra
galimybių
stambinti
AVNT turto
vienetus,
atsisakyti
pavienių
patalpų

Nepakankamas
valstybės
įstaigų
aprūpinimas
AVNT, dalis jų
patalpas
nuomojasi
rinkoje

Nėra
įvertintas
AVNT
energetinio
efektyvumo
didinimo
poreikis

Riboti finansavimo šaltiniai AVNT
atnaujinimo priemonėms
įgyvendinti

Ribotos
galimybės
optimizuoti
AVNT kaštų

Valstybės finansinės
galimybės ir
apribojimai
valstybės finansams
turi įtakos
atnaujinimo
projektų
įgyvendinimui

Nesukurta švietimo, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, teisingumo, vidaus reikalų srityse naudojamo VNT
efektyvaus centralizuoto valdymo sistema

Nebuvo nustatytos ilgalaikės VNT valdymo politikos gairės nurodytose srityse

Nebuvo atlikta
kiekvienos
srities VNT
panaudojimo
analizė

Nebuvo
įvertinta
kiekvienos
srities VNT
valdymo
specifika

Nebuvo atlikta VNT
valdymo būdų
tinkamumo analizė

Nebuvo įvertintos VNT
valdymo centralizavimo
galimybės ir užsienio
valstybių praktika

VNT centralizuoto valdymo reformos pradžioje
strateginis tikslas buvo AVNT ir nenaudojamo
valstybės funkcijoms VNT centralizuoto
valdymo įgyvendinimas

Nebuvo įvertinta kiek
perteklinio VNT gali
būti atskirose srityse

Nebuvo įvertintos VNT
išlaikymo kaštų
optimizavimo galimybės

