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Nr. (32.44-31-3E) RM-22769

DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUSITARIMO DĖL MOKESČIO IR
SU JUO SUSIJUSIŲ SUMŲ DYDŽIO PASIRAŠYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo
Nr. VA-210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su
juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių” pakeitimo“ (TAR, 2017, Nr.2017-12260) nauja
redakcija išdėstytos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir
su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės (toliau - taisyklės).
Esminiai taisyklių pakeitimai:
1. taisyklės papildytos nauju, II skyriumi, reglamentuojančiu darbo grupės, skirtos Susitarimo
pasirašymo pagrįstumui bei tikslingumui vertinti, vesti derybas su mokesčių mokėtoju dėl
mokesčio ir su juo susijusių sumų bei rengti atitinkamo susitarimo projektus, atlikti kitas
taisyklėse nustatytas funkcijas, sudarymą, atnaujinimą ir veiklą;
2. taisyklės papildytos nauja nuostata, reglamentuojančia, kad pakartotinis susitarimo
procedūros inicijavimas tame pačiame ginčo etape galimas tik paaiškėjus naujoms su ginču
susijusioms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos svarstant anksčiau pateiktą prašymą
pradėti susitarimo procedūrą;
3. taisyklės papildytos nauja nuostata reglamentuojančia, kad pasiūlymas pasirašyti susitarimą
mokestinio patikrinimo metu gali būti pateikiamas tik po to, kai mokesčių mokėtojas
supažindinamas su patikrinimo akto projektu arba per rašytinių pastabų pateikimo terminą;
4. taisyklės papildytos nauja nuostata reglamentuojančia, kad pasiūlymas pasirašyti susitarimą
mokestinio tyrimo metu gali būti pateikiamas tik po to, kai mokesčių mokėtojas
supažindinamas su pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą projektu, t.y. iš esmės per
trūkumų ir/ar prieštaravimų pašalinimo terminą;
5. taisyklės papildytos atvejais, kada mokesčių administratorius gali priimti sprendimus
nepradėti derybų (pažymima, kad atvejų sąrašas nėra baigtinis);
6. taisyklių V skyrius, reglamentuojantis derybų dėl susitarimo pasirašymą, papildytas
naujomis nuostatomis dėl susitarimo sąlygų vykstant deryboms.
7. taisyklės papildytos naujomis nuostatomis, reglamentuojančiomis derybų eigos fiksavimą
skaitmeniniais garso įrašais bei derybų rezultatų įforminimą derybų protokoluose.
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