VALSTYBINö MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSŲ MINISTERIJOS
2010 M. RUGSöJO 30 D. VALSTYBINöS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
MOKESČIŲ FONDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – centrinis
mokesčių administratorius (toliau vadinama – VMI prie FM) yra biudžetin÷ įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto,
VMI prie FM kodas 18865975, adresas: Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, Lietuvos
Respublika, interneto tinklalapio adresas: www.vmi.lt.
Svarbiausi VMI prie FM uždaviniai yra:
- pad÷ti mokesčių mok÷tojams ir mokesčius išskaičiuojantiems asmenims įgyvendinti savo
teises ir pareigas;
- įgyvendinti mokesčių įstatymus;
- užtikrinti mokesčių į biudžetą sumok÷jimą;
- užtikrinti efektyvų teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų darbą koordinuojant,
kontroliuojant bei metodiškai jam vadovaujant.
Viena iš VMI prie FM funkcijų - nustato į biudžetą mokamų mokesčių apskaitos politiką ir
tvarko į biudžetą mokamų mokesčių apskaitą bei aptarnauja biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą surenka, paskirsto ir perveda į valstyb÷s, savivaldybių biudžetus bei valstyb÷s pinigų fondus
mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.
VMI prie FM, vykdydama valstybin÷s mokesčių inspekcijos mokesčių fondo (toliau –
mokesčių fondas) apskaitą, kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų neturi.
VMI prie FM filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.
VMI prie FM ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 547 etatai (tame skaičiuje 6 etatai
specialiosios banderolių ir apskaitos platinimo programos). Ataskaitinio laikotarpio vidutinis
darbuotojų skaičius – 495 (tame skaičiuje specialiosios banderolių ir apskaitos platinimo programos 4
darbuotojai).
II. APSKAITOS POLITIKA
VMI prie FM parengtos mokesčių fondo finansin÷s ataskaitos neatitinka Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartų (toliau– VSAFAS).
VMI prie FM, vykdydama Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymą
(Žin., 2007, Nr. 77-3046), bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais
patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartais, kuria naują
Mokesčių apskaitos informacinę sistemą, kuri įgyvendintų min÷tų teis÷s aktų nuostatas ir
reikalavimus.
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Pagal pirminį Mokesčių apskaitos informacin÷s sistemos projekto grafiką, kuris buvo
parengtas pradedant projekto įgyvendinimo darbus, informacin÷s sistemos paleidimas buvo numatytas
2009 m. liepos 1 diena.
Gavus Vilniaus apygardos teismo 2009 m. geguž÷s 11 d. nutartį, projekto įgyvendinimo
darbai buvo sustabdyti, nes teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemon÷s, t. y.
draudimas atsakovui VMI prie FM atlikti bet kokius veiksmus susijusius su Mokesčių apskaitos
informacin÷s sistemos sukūrimo sutarties vykdymu.
D÷l teismo proceso įtakotų projekto darbų sustabdymo, taip pat d÷l atskirų informacin÷s
sistemos funkcionalumų tikslinimo ir derinimo yra objektyvus atsilikimas nuo pirminio projekto
grafiko ir šiuo metu sistemos paleidimas numatytas 2011 m. sausio 1 dieną.
D÷l nurodytų priežasčių laiku neįdiegus naujos Mokesčių apskaitos informacin÷s sistemos,
VMI prie FM neturi galimyb÷s pateikti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos mokesčių fondo finansinių
ataskaitų pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartų reikalavimus, nes
šiuo metu veikiančioje integruotoje mokesčių informacin÷je sistemoje (IMIS) mokesčių apskaita
vykdoma pinigų principu, be dvejybinio įrašo ir nesilaikant kaupimo principo.
VMI prie FM finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
VMI prie FM, vykdydama mokesčių apskaitą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokesčių
įstatymais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir kitais teis÷s aktais.
Mokesčių fondo apskaitoje nematerialus turtas neapskaitomas.
Mokesčių fondo apskaitoje ilgalaikis materialus turtas neapskaitomas.
Mokesčių fondo apskaitoje duomenys pagal ilgalaikį finansinį turtą bus pateikti metin÷je už
2010 m. ataskaitoje.
Mokesčių fondo apskaitoje gautinos mokesčių sumos, gautinos socialin÷s įmokos ir
gautinos sumos už turto naudojimą šiuo metu neapskaitomos, nes veikiančioje integruotoje mokesčių
informacin÷je sistemoje (IMIS) mokesčių apskaitoje gautinų sumų pajamavimas nenumatytas.
Mokesčių fondo apskaitoje pervestinos ir pervestos mokesčių, socialinių įmokų ir turto
naudojimo pajamų sumos į valstyb÷s biudžetą, savivaldybių biudžetus ir kitus valstyb÷s pinigų
fondus apskaitomos pinigų principu.
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos finansin÷se ataskaitose įvertintos tikrąja verte.
Mokesčių fondo apskaitoje per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų nuvert÷jimas per 2010
m. I-III ketvirtį nebuvo skaičiuojamas. Nuvert÷jimo sumos bus apskaičiuotos už metus ir pateiktos
metin÷je ataskaitoje.

III. PASTABOS

1. Per 2010 m. I-III ketvirtį mokesčių fonde iš viso gauta 11 665 451 525 Lt pervestinų
mokesčių suma, kurią sudaro;
- Valstybin÷s mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių pajamos 10 260 857 669 Lt,
- Valstybin÷s mokesčių inspekcijos administruojamų socialinių įmokų 97 503 803 Lt,
- Valstybin÷s mokesčių inspekcijos neadministruojamų mokesčių bei įmokų 1 307 090 053 Lt
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2. Per 2010 m. I-III ketvirtį mokesčių fonde gauta 10 260 857 669 Lt pervestinų Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių pajamų suma paskirstyta pagal patvirtintus
įskaitymo į biudžetus ir fondus normatyvus ir pervesta į valstyb÷s, savivaldybių biudžetus ir valstyb÷s
pinigų fondus. Į valstyb÷s biudžetą pervesta 8 162 673 975 Lt, į savivaldybių biudžetus –
1 680 632 160 Lt, valstyb÷s pinigų fondus (Privalomas sveikatos draudimo fondas) – 1 505 730 Lt ir į
valstyb÷s iždą – 416 046 804 Lt. Mokesčių sumos pagal atskirus mokesčius pateiktos pagal 9-ojo
VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ 4 priedo ,,Mokesčių pajamos ir gautinos sumos
pagal atskirą mokestį“ formą.
3. Per 2010 m. I-III ketvirtį mokesčių fonde iš viso gauta 97 503 803 Lt pervestinų
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos administruojamų socialinių įmokų. Dalis šios sumos - 11 897 134
Lt pervesta į Garantinį fondą, o 85 606 668 Lt pervesta į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą.
Įmokų sumos pagal atskirus mokesčius pateiktos pagal 9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų
pajamos“ 5 priedo ,, Socialinių įmokų pajamos ir gautinos sumos pagal atskirą socialinę įmoką“
formą.
4. Duomenys apie per 2010 m. I-III ketvirtį mokesčių fonde gautų Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos administruojamų mokesčių sumų paskirstymą ir pervestas sumas į valstyb÷s, savivaldybių
biudžetus, iždą ir kitus valstyb÷s pinigų fondus pateikti pagal 9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių
įmokų pajamos“ 6 priedo ,, Mokesčių pajamos grynąja verte“ formą.
5. Duomenys apie per 2010 m. I-III ketvirtį mokesčių fonde gautų Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos administruojamų socialinių įmokų paskirstymą ir pervestas sumas į valstyb÷s,
savivaldybių biudžetus, iždą ir kitus valstyb÷s pinigų fondus pateikti pagal 9-ojo VSAFAS „Mokesčių
ir socialinių įmokų pajamos“ 7 priedo ,,Socialinių įmokų pajamos grynąja verte“ formą.
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Nuo 2009 m. vietoje buvusių 60 biudžeto pajamų
surenkamųjų sąskaitų, kurias aptarnavo apskričių valstybin÷s mokesčių inspekcijos, buvo įvesta viena
biudžeto pajamų surenkamoji sąskaitą VMI prie FM.
L÷šų gav÷jas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie LR FM,
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 bankas „Swedbank“, AB,
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22.
2010 m. rugs÷jo 30 d. VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamojoje sąskaitoje buvo
299 636 275,08 Lt. Nurodyta suma – tai tą dieną gautos mokesčių, rinkliavų įmokos, kurios kitą dieną
buvo pervestos į atitinkamus biudžetus ir pinigų fondus.

Viršininko pavaduotoja,
atliekanti viršininko funkcijas

Vilma Vildžiūnait÷

Mokesčių apskaitos ir nepriemokų išieškojimo skyriaus ved÷ja

Lolita Petrutyt÷
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9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių
įmokų pajamos“
4 priedas

MOKESČIŲ PAJAMOS IR GAUTINOS SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil.
Nr.

Mokestis

1
1.

2
Pajamų ir pelno mokesčių iš viso:

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

1.2.

Pelno mokestis

1.3.

Socialinis mokestis

2.

Turto mokesčių iš viso:

2.1.

Žem÷s mokestis

2.2.

Paveldimo turto mokestis

2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

3.

Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso:

3.1.

Prid÷tin÷s vert÷s mokestis

3.2.

Akcizai

3.3.

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos

Apskaičiuota
mokesčių
pajamų per
ataskaitinį
laikotarpį
suma bendrąja
verte (Lt)

Gautinos
mokesčių sumos
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje (Lt)

Mokesčiai,
gauti
avansu, ir
grąžintini
mokesčiai
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(Lt)

3

4

5

3.074.135.966
2.454.867.391
619.268.575
0
276.288.586
4.773.430
3.100.900
268.414.256
6.818.188.000
4.612.048.684
2.154.438.252
26.422.796
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Eil.
Nr.

Mokestis

Apskaičiuota
mokesčių
pajamų per
ataskaitinį
laikotarpį
suma bendrąja
verte (Lt)

Gautinos
mokesčių sumos
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje (Lt)

Respublikos miškų įstatymą
3.4.

3.5.
4.

Cukraus sektoriaus mokesčiai
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

22.265.160

Tarptautin÷s prekybos ir sandorių
mokesčių iš viso:

4.1.

Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus
PVM ir akcizus

4.2.

Eksporto mokesčiai

4.3.

Kiti tarptautin÷s prekybos ir sandorių
mokesčiai

5.

3.013.108

Kitų mokesčių iš viso:

5.1.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

5.2.

Naftos ir dujų išteklių mokestis

5.3.

Mokestis už aplinkos teršimą

5.4.

Mokestis už valstyb÷s turto naudojimą
patik÷jimo teise

92.245.117
22.485.609
15.349.721
23.333.641

31.076.146

Mokesčiai,
gauti
avansu, ir
grąžintini
mokesčiai
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(Lt)
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9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių
įmokų pajamos“
5 priedas
SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS IR GAUTINOS SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ

Eil.
Nr.

Socialin÷ įmoka

Apskaičiuota
socialinių įmokų
pajamų per
ataskaitinį
laikotarpį suma
bendrąja verte
(Lt)

1

2

3

1.

Valstybinio socialinio draudimo
įmokų iš viso:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
2.
2.1.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Gautinos
socialinių įmokų
sumos ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje (Lt)

Socialin÷s įmokos,
gautos avansu, ir
grąžintinos
socialin÷s įmokos
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje (Lt)

4

5

Draud÷jų valstybinio socialinio
draudimo įmokos
Apdraustųjų valstybinio socialinio
draudimo įmokos
Savarankiškai dirbančių asmenų
valstybinio socialinio draudimo
įmokos
Valstybinio savanoriškojo
socialinio draudimo įmokos
Įmokų į Garantinį fondą iš viso:

11.897.134

Įmokos į Garantinį fondą

11.897.134

Privalomojo sveikatos draudimo
įmokų iš viso:

85.606.668

Apdraustųjų privalomojo sveikatos
draudimo įmokos bei už juos
mokamos įmokos
Valstyb÷s biudžeto įmokos už
apdraustuosius, draudžiamus
valstyb÷s l÷šomis
Savanoriškos juridinių ir fizinių
asmenų įmokos

85.606.668
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9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“
6 priedas
MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNĄJA VERTE*
Pajamų grynąja verte apskaičiavimas 2010 m. sausio – rugs÷jo m÷nesiais (litais)

Eil.
Nr.

1
1.
1.1.

Mokestis

2
Pajamų ir pelno
mokesčių iš viso:
Gyventojų pajamų
mokestis

1.2.

Pelno mokestis

1.3.

Socialinis mokestis
Turto mokesčių iš
viso:

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Žem÷s mokestis
Paveldimo turto
mokestis
Nekilnojamojo turto
mokestis
Prekių ir paslaugų
mokesčių iš viso:
Prid÷tin÷s vert÷s
mokestis
Akcizai
Atskaitymai nuo
pajamų pagal Lietuvos
Respublikos miškų
įstatymą

Pajamos
bendrąja verte
2010 m.
01-09 m÷n.

Pervestinos sumos į
valstyb÷s biudžetus
(-) 2010 m.
01-09 m÷n.

Pervestinos
sumos į
savivaldybių
biudžetus
(-) 2010 m 01-09
m÷n.

Pervestinos
sumos į
fondus
(-) 2010 m.
01-09 m÷n.

Pervestinos
sumos į
valstyb÷s iždą
(-) 2010 m. 0109 m÷n.

Pajamų
sumaž÷jimas d÷l
grąžintinų
mokesčių
(-) 2010 m.

3

4

5

6

7

8

3.074.135.966

1.266.611.877

1.389.972.555

1.504.730

416.046.804

2.454.867.391

647.343.302

1.389.972.555

1.504.730

416.046.804

619.268.575

619.268.575

0

0

0

0

0

276.288.586

0

276.288.586

0

0

4.773.430

0

4.773.430

0

0

3.100.900

0

3.100.900

0

0

268.414.256

0

268.414.256

0

0

6.818.188.000

6.818.187.284

716

0

0

4.612.048.684

4.612.048.684

0

0

0

2.154.438.252

2.154.438.252

0

0

0

26.422.796

26.422.796

0

0

0

Gautinų
sumų
nuvert÷jimo
nurašymo
kompensavimas
2010 m.
9

Iš viso
pajamų
grynąja
verte
2010 m. .

Iš viso
pajamų
grynąja verte
201(0-1) m.
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Pajamų grynąja verte apskaičiavimas 2010 m. sausio – rugs÷jo m÷nesiais (litais)

Eil.
Nr.

3.4.
3.5.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Mokestis

Cukraus sektoriaus
mokesčiai
Loterijų ir azartinių
lošimų mokestis
Tarptautin÷s
prekybos ir sandorių
mokesčių iš viso:
Muitai ir kiti importo
mokesčiai, išskyrus
PVM ir akcizus
Eksporto mokesčiai
Kiti tarptautin÷s
prekybos ir sandorių
mokesčiai
Kitų mokesčių iš viso:
Mokestis už
valstybinius gamtos
išteklius
Naftos ir dujų išteklių
mokestis
Mokestis už aplinkos
teršimą
Mokestis už valstyb÷s
turto naudojimą
patik÷jimo teise

Pajamos
bendrąja verte
2010 m.
01-09 m÷n.

Pervestinos sumos į
valstyb÷s biudžetus
(-) 2010 m.
01-09 m÷n.

Pervestinos
sumos į
savivaldybių
biudžetus
(-) 2010 m 01-09
m÷n.

3.013.108

3.013.107

0

0

0

22.265.160

22.264,444

716,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92.245.117

77.874.815

14.370.302

22.485.609

18.069.196

4.416.413

0

0

15.349.720

15.349.720

0

0

0

23.333.641

13.369.553

9.964.088

0

0

31.076.146

31.086.345

-10.199

0

0

Pervestinos
sumos į
fondus
(-) 2010 m.
01-09 m÷n.

Pervestinos
sumos į
valstyb÷s iždą
(-) 2010 m. 0109 m÷n.

Pajamų
sumaž÷jimas d÷l
grąžintinų
mokesčių
(-) 2010 m.

Gautinų
sumų
nuvert÷jimo
nurašymo
kompensavimas
2010 m.

Iš viso
pajamų
grynąja
verte
2010 m. .

Iš viso
pajamų
grynąja verte
201(0-1) m.
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9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“
7 priedas

Eil.
Nr.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1
3.
3.1.

3.2.
3.3.

Socialin÷ įmoka

2
Valstybinio socialinio
draudimo įmokos iš viso:
Draud÷jų valstybinio socialinio
draudimo įmokos
Apdraustųjų valstybinio
socialinio draudimo įmokos
Savarankiškai dirbančių asmenų
valstybinio socialinio draudimo
įmokos
Valstybinio savanoriškojo
socialinio draudimo įmokos
Įmokos į Garantinį fondą iš
viso:
Įmokos į Garantinį fondą
Privalomojo sveikatos
draudimo įmokos iš viso:
Apdraustųjų privalomojo
sveikatos draudimo įmokos ir už
juos mokamos įmokos
Valstyb÷s biudžeto įmokos už
apdraustuosius, draudžiamus
valstyb÷s l÷šomis
Savanoriškos juridinių ir fizinių
asmenų įmokos

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS GRYNĄJA VERTE*
Pajamų grynąja verte apskaičiavimas 2010 m. sausio – rugs÷jo m÷nesiais (litais)
Pervestinos
Gautinų sumų
Pervestino
Pajamų
Pajamos
sumos į
Pervestinos
nuvert÷jimo
s sumos į
Pervestinos
sumaž÷jimas
bendrąja verte
savivaldybi
sumos į
nurašymo
valstyb÷s
sumos į fondus
d÷l grąžintinų
2010 m.
ų
valstyb÷s iždą
kompensabiudžetus
(-) 2010 m.
mokesčių
biudžetus
(-) 2010 m.
vimas
(-) 2010 m.
(-) 2010 m.
(-) 2010 m.
2010 m.
3
4
5
6
7
8
9

11.897.134

0

0

11.897.134

0

11.897.134

0

0

11.897.134

0

85.606.668

0

0

85.606.668

0

85.606.668

0

0

85.606.668

0

____________________________________

Iš viso
pajamų
grynąja
verte 2010
m.

Iš viso
pajamų
grynąja
verte
2010 m.
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