PROJEKTAS „Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio sukūrimas ir diegimas“
Projekto tikslas ir uždavinys
Projekto tikslas – didinti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) veiklos efektyvumą,
automatizuojant kontrolės procesų valdymą.
Projekto uždavinys – automatizuoti kontrolės procesų valdymą, kuris prisidėtų prie mokesčių
administravimo efektyvumo didinimo, renkant ir analizuojant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų
informaciją bei operatyviau reaguojant į analizės metu nustatytas rizikas ir trūkumus.
Projekto rezultatai
Šiuo Projektu bus padidintas VMI veiklos efektyvumas, automatizuojant kontrolės procesų valdymą,
sukuriant ir įdiegiant išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemį, leidžiantį efektyviau valdyti
VMI žmogiškuosius išteklius ir užtikrinantį visų naujausių gaunamų duomenų panaudojimą mokesčių
apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės tikslais, tokiu būdu užtikrinant mokestinių pažeidimų
prevenciją bei didinant mokesčių surinkimą į valstybės biudžetą.
Taip pat Projekto įgyvendinimas sumažins mokesčių mokėtojams, dėl jų veiklos priežiūros
(mokestinių prievolių vykdymo kontrolės) funkcijos, tenkančią administracinę naštą.
Projekto įgyvendinimas užtikrins neatitikimų/pažeidimų nustatymą, pagrįstą VMI turimais
duomenimis, greitesnį ir efektyvesnį gaunamų duomenų apdorojimą, tiksliau atliekamą mokestinės
rizikos vertinimą, savalaikį neatitikimų/pažeidimų nustatymą ir eliminavimą, tikslingai nukreipiant
poveikio priemones, atliekant savalaikį pažeidimų nustatymą, leisiantį atlikti rezultatyvius
kontrolės veiksmus bei užkirsti kelią tolimesniems mokestiniams pažeidimams.
Iš esmės pasikeis mokesčių mokėtojų kontrolės vaidmuo šalyje ir VMI, bus pereinama nuo klasikinės
kontrolės prie operatyvia informacija grįsto mokesčių surinkimo užtikrinimo, išlaikant operatyvaus
patikrinimo galimybę su labai greitu reagavimo laiku. Tokiu būdu didės VMI darbo efektyvumas bei
mažės fizinių patikrų pas sąžiningus mokesčių mokėtojus būtinybė ir trukmė.
Projekto įgyvendinimas
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir
viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (projekto vykdytoja,
toliau – VMI prie FM) ir Europos socialinio fondo agentūra (įgyvendinančioji institucija) 2018 m.
birželio 20 d. pasirašė projekto „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos sukūrimas ir
diegimas“ finansavimo sutartį Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0021(1.10-04-2)-22-135/2018

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 20 d.
Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 vasario 20 d.
Kontaktiniai asmenys, kurie gali pateikti daugiau informacijos apie projektą:
Projekto vadovė Vaida Eidimtienė, VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento (MID)
direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 2687 233, el. paštas: Vaida.Eidimtiene@vmi.lt
Projekto administratorė Asta Nakutavičė, VMI prie FM MID Konsultavimo organizavimo ir analizės
skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 2687 570, el. paštas: Asta.Nakutavice@vmi.lt

