
Kodėl VMI rūpi skaidraus verslo 

sėkmė. Kaip prie jos 

prisidedame?



Vizija

VMI - moderni veiklių, 

drąsių ir kūrybingų 

žmonių organizacija, 

sąžiningų mokesčių 

mokėtojų partnerė



Mokestinių prievolių vykdymas

• Tobuliname paslaugas klientui

• Vykdome prevenciją

• Reaguojame



Interaktyvus vedlys

 Suorientuos, kokius duomenis ir kaip deklaruoti.

Nebesiaiškinsite, kokias pajamas, išlaidas ir kaip (kokiame

deklaracijos priede, laukelyje) turite deklaruoti

 Iš karto patogiau sumokėsite apskaičiuotą mokėtiną mokesčio

sumą

 Pildysite visais mob. įrenginiais



Interaktyvus vedlys (2)



Nauja VMI svetainė



Glaudesnis bendradarbiavimas su 

didžiaisiais mokesčių mokėtojais (DMM)

• Paskirti DMM kuratoriai, MAD, NAD ir AAD atsakingi 

specialistai

• Kontrolės veiksmų metu organizuojami susitikimai su 

tikrinamais/tiriamais DMM

• Organizuojami susitikimai gautų DMM paklausimų 

pagrindu, siekiant skatinti DMM atskleisti galima rizikas 

bei mums identifikavus atitinkamas rizikas

• MID atsakymai į nesudėtingus DMM paklausimus per 1 d.



i.SAF-T mokėtojui

Trumpesni kontrolės 

veiksmai

Mažesnė korupcijos 

tikimybė

Aiškios, vienodos ir 

skaidrios kontrolės 

procedūros

Identifikuojami 

rizikingiausi 

mokesčių mokėtojai

Mažesnės 

sąnaudos

Informacijos 

pateikimas 

nuotoliniu būdu



i.SAF-T mokesčių administratoriui

Greitesni kontrolės 

veiksmai

Kokybiškesni ir efektyvesni

mokesčių apskaičiavimo,

deklaravimo ir sumokėjimo

kontrolės veiksmai

Standartizuojami 

veiklos procesai

Tos pačios tikrinimo 

taisyklės visiems

Mažesnė 

žmogiškųjų klaidų 

tikimybė

Mažiau laiko duomenų 

surinkimui, daugiau –

analizei

Kontrolės išvados 

pagrįstos visų 

duomenų aibe
Efektyvesnis biudžeto 

pajamų surinkimas



Minimalūs patikimo kliento kriterijai (I)

JA arba IDV 

užsiimančiam 

asmeniui per 

paskutinius 3 metus 

nebuvo skirta bauda 

už:

• nepagrįstą PVM atskaitą ir leidžiamų atskaitymų didinimą

• neapskaitytas pajamas

• už neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimą

• privačių poreikių tenkinimą

• paramos panaudojimą ne pagal paskirtį

Nebuvo apskaičiuota

>15 000 eurų 

mokesčių



JA vadovui, atsakingam 

asmeniui, IDV užsiimančiam 

asmeniui per paskutinius metus 

nebuvo paskirta:

Minimalūs patikimo kliento kriterijai (II)

Per paskutinius 3 metus nebuvo 

baustas už nelegalų darbą pagal 

Užimtumo Įstatymą

JA ir/ar jo vadovas, IDV 

užsiimantis asmuo paskutinius 3 

metus nebuvo nuteistas už:

• sukčiavimą

• neteisėtą praturtėjimą

• nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai

• nusikalstamą veiką finansų sistemai

• 1 500 Eur ar didesnė bauda už padarytą administracinį 

nusižengimą (sąrašas MAĮ) ir/ar

• bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą



Jei MM neatitinka minimalių patikimo 

kliento kriterijų

• Viešai matoma informacija

• Nuo 2020 01 01 atliekant kontrolės veiksmus, 

bus taikomi ilgesni senaties terminai

• Negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 

• Negali įgyti paramos gavėjo statuso, statusą 

turintys –neteks



Ką skelbsime vmi.lt? Vieša kliento kortelė

Pagrindiniai 

registriniai 

duomenys, 

priklausymas 

MM grupėms 

VMI 

sprendimais 

patvirtinome 

papildomai 

mokėtinas 

sumas

Nuoroda į Sodros 

svetainę, 

kurioje 

informacija apie 

įmonės 

darbuotojų 

skaičių, VDU

Patenkate į 

ilgalaikių 

skolininkų 

sąrašą

Davėme 

nurodymą 

atsiskaityti 

negrynaisiais 

pinigais



Nepriklauso 

tinkamai 

mokestines 

prievoles 

vykdančių įm. 

sąrašui (PVM 

mokėtojas)

Įmonė turi 

PVM atotrūkį 

ir / ar GPM 

atotrūkį

MM 

deklaruotų 

mokesčių 

nepriemoka

Atitinka/ 

neatitinka 

minimalius 

patikimo MM 

kriterijus

Ką skelbsime Manovmi? Individuali kliento rizika

Rizikos 

rodikliai, 

konkretūs

kliento 
kriterijai



Registrai

Valstybės įstaigų (SODROS, 

Muitinės, FNTT, VDI, Darbo 

biržos ir kt.) duomenys

Informacija pagal 

tarptautinius 

susitarimus bei 

direktyvas

Deklaracijos / ataskaitos, vienkartinės 

deklaracijos ir pranešimai

i.MAS (i.SAF, i.VAZ, SAF-T)

Pranešimai dėl registrinių 

duomenų pasikeitimo

Preliminarios / pakaitinės 

deklaracijos

Informacija Mano VMI, 

interneto svetainės 

rinkmenose, kitose VMI 

vidinės ir išorinėse sistemose

Automatinis duomenų 

kryžminimas

i.APS

Informacijos dalijimasis (vieno 

langelio principas) su kitomis 

valstybės institucijoms (Sodra, 

Muitinė ir kt.)

Mokesčių apskaita / 

nepriemokos 

administravimas

Mokesčių mokėtojų 

mokestinių prievolių 

vykdymo užtikrinimas

Mokesčių mokėtojų 

rizikingumo 

vertinimas

Mokesčių lengvatų 

nustatymas ir pritaikymas



Išankstinė perspėjimo sistema DMM 

priežiūroje - įdiegti kriterijai
• PVM:
 Ženklus mokėtino sumažėjimas arba grąžintino padidėjimas

 Ženklus neapmokestinamų sandorių padidėjimas,  lyginant su 

ankstesniu laikotarpiu

 Deklaruotos prievolės sumažinimas

• Vykstant kontrolės veiksmui MM parduoda turtą, kuriam 

privaloma teisinė registracija

• Tikslinamos deklaracijas, kurios prieš kelis mokestinius 

laikotarpius patikslintos MT veiksmų metu

• Registrinių duomenų pasikeitimai (pvz. pavadinimas,  

teisinis statusas)

• MM turėjo notarinių sandorių



1. Platforma – atrenkamos populiariausios Lietuvos ar tarptautinės platformos. Analizuotos Upwork, AirBnb, Booking,

Ebay, Etsy, Allegro, Amazon, Youtube, Pokerstars, LocalBitcoins platformos.

2. Eksportavimas - programinių priemonių pagalba iš interneto svetainės ištraukiami ir struktūrizuojami reikalingi

duomenys. Naudojamos programos: HTT Tracker, Web Content Extractor, taip pat Verslo elektroninėje erdvėje

kontrolės skyriaus specialistų sukurta specializuota programinė įranga.

3. Identifikacija – identifikuojamas realus veikiantis asmuo

4. Rizikos įvertinimas – informacija iš interneto svetainių apie identifikuotų asmenų veiklą (pardavimų skaičius,

reitingas, atsiliepimų skaičius, vidutinė prekių/paslaugų kaina) lyginama su internetinėse duomenų bazėse esančia

informacija (SocialBlade, PocketFives, Alexa), asmens pateiktomis deklaracijomis (EDS, I-MAS posistemiai I-SAF ir I-VAZ)

ir turimais iš užsienio valstybių gautais duomenimis (Spontaninė informacija, DAC 2).

Nedeklaruotos pajamos elektroninėje erdvėje
2017-2018 m. nustatyta virš 7,7 mln. eurų nedeklaruotų pajamų



Kaip panaudojame i.VAZ duomenis

Kontrolės 
veiksmai 
keliuose 

pradėti praėjus 
3 mėnesiams po 

i.VAZ starto

Nuo 2017 m. 
keliuose atlikta 

apie 2500 
kontrolės 

veiksmų (~15% 
pažeidimų)

Efektyviam 
pajamų 

apskaitymo 
kontrolės 
procesui 

Efektyviam MM 
rizikingumo 
vertinimo 
procesui

Kartu su Policijos, 

Muitinės, 

Transporto saugos 

administracijos 

atstovais

Operatyviai 

reaguoti

Minimizuoti 

riziką dėl 

pajamų 

neapskaitymo

Identifikuoti 

rizikingus MM 

Nustatyti 

neapskaitytus 

statybų 

objektus 

Analizuoti 

galimų 

pajamų 

srautus 

Prevencija –

pažeidimų 

mažėjimo 

tendencija



Viešojo maitinimo priežiūra

2244 mokėtojai           
sumokėjo 11,4 mln. 

eurų daugiau

373 stebėti/kontroliuoti 
MM sumokėjo 6,4 mln. 
eurų daugiau

• 92 proc. MM įsipareigojo 
gerinti veiklos rodiklius

• Sparčiau auga stebimų 
MM rodikliai

• Stebimų/kontroliuojamų 
MM pajamos auga, 
pirkimai - ne



PVM prievolė po I.MAS starto įgavo kur kas didesnius 

augimo tempus (mln. eurų)
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Šešėlinė ekonomika: LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenys

Neapskaitytos ekonomikos dalis BVP: Statistikos departamento duomenys

Šešėlinė ekonomika: Friedrich Schneider tyrimas

Visų žinomų vertinimų duomenimis, 

šešėlinė ekonomika mažėja



Įgyvendindami mokestinių prievolių vykdymo 

priežiūrą, siekiame:

• kuo mažiau trukdyti sąžiningus mokesčių 

mokėtojus

• vykdyti efektyvią kontrolę, užtikrinant vienodas 

konkurencijos sąlygas  



Ateitis – moderni MA sistema 

Jokių 
deklaracijų, 

tik 
duomenys

Mažesni 
prievolių 

užtikrinimo
kaštai -

greičiau, 
pigiau, 

paprasčiau

Auditai –
mažas 

skaičius 
labiausiai 

rizikingiems

Daugiau 
laiko 

kūrybai, 
analitikai, 
strategijai

Kliento patirtis

MA patirtis

Inovacijos

Klientų 

segmentavimas

On-line sandorių 

priežiūra



Ko tikimės iš Jūsų? 
 Laiku pateikite deklaracijas 

 Sumokėkite mokesčius

 Įsitraukite kuriant e. 

paslaugas, tobulinant mūsų 

veiklą

 Būkite patikimi mūsų 

partneriai



Mokesčiai sugrįžta kiekvienam!


