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1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Elektroninio deklaravimo paslaugos plėtra ir PVM grąžinimo ES
šalių mokesčių mokėtojams el. paslaugos sukūrimas
Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-002
Projekto kodas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Pavadinimas Respublikos finansų ministerijos
Projekto vykdytojo rekvizitai
188659752
Kodas

Projekto pavadinimas

2. PROJEKTO TĘSTINUMAS
Apibūdinti, kaip toliau bus naudojami projekto įgyvendinimo metu sukurti produktai ir pasiekti
rezultatai.
Įgyvendinant projektą sukurtos 2 interaktyvios el. valdžios paslaugos. Patobulinta el. deklaravimo
paslauga ir PVM grąžinimo el. paslaugos yra sukurtos ir veikia, produkto stebėsenos rodiklis pasiektas.
Elektroninio deklaravimo paslauga perkelta į personalizuotą lygmenį, mokėtojai gali teikti ir priimti
saugiu el. parašu pasirašytus dokumentus. Iš priimtų el. dokumentų galima surinkti, kaupti ir duomenų
apdorojimo sistemoms (ITIS_EU, GYPAS, Akcizų IS, IMIS, MAIS, ESKIS) perduoti vientisus ir kokybiškus
duomenis, tuo būdu mažinant veiklos išteklių poreikius. Padidintas mokesčių mokėtojų duomenų
saugumas, patikimumas ir kokybė.

Apibūdinti projekto tęstinumą instituciniu, finansiniu ir organizaciniu aspektais.
El. deklaravimo ir PVM grąžinimo el. paslaugų įdiegimas ir plėtra gyvybiškai svarbūs automatizuotų
paslaugų kokybei, mokestinių procedūrų užtikrinimo veiklos procesams, kitų VMI IS veikimui.
VMI prie FM lieka atsakinga už valstybės informacinių sistemų EDS Ir ITIS_EU tęstinumą ir tinkamą
veikimą. Projekto metu dirbti su naujomis funkcijomis buvo apmokyti VMI darbuotojai, parengti
darbuotojai - ekspertai, galintys mokyti dirbti kitus (naujus)darbuotojus. Sukurti produktai yra ir bus
naudojami VMI, sudarytos sąlygos šiomis paslaugomis naudotis ir mokesčių mokėtojams.

Ar kitos institucijos ir asmenys gali naudoti projekto įgyvendinimo rezultatą?
Taip. El. deklaravimo paslauga naudojasi Vyriausioji rinkimų komisija, Aplinkos ministerija, Socialinio
draudimo valdyba „Sodra“, Statistikos departamentas, gaudami duomenis iš VMI (sudarytų duomenų
teikimo sutarčių pagrindu). 2012 m. I pusmetį įgyvendinta galimybė per EDS pateikti Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje deklaracijas.

Kas atsakingas už tęstinę veiklą po projekto pabaigos?
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko pavaduotojas Gediminas
Vyšniauskis, projekto vadovas

Kaip bus stebimi projekto rezultatai po projekto įgyvendinimo pabaigos?
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1. Sukurtų elektroninio deklaravimo paslaugų vartotojų dalis bus įvertinta po 2 metų nuo projekto
įgyvendinimo pabaigos. PVM grąžinimo atveju el. paslauga naudojasi visi 100 procentų mokėtojų.
2. Vartotojų, pateikiančių teigiamą sukurtų el. paslaugų įvertinimą, skaičius bus nustatomas
atliekant mokėtojų apklausą VMI interneto portale

3. PAJAMOS: (Nepildoma, jei projektui taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės, kaip
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, įskaitant
de minimis pagalbą, arba projekto išlaidų bendra suma neviršija 1 000 000 eurų.)
4. PROJEKTO METU KILUSIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO PRIEMONĖS
Problema
Priemonės, kurių buvo imtasi
Rezultatas
problemai spręsti
1.

Buvo nežymus
vėlavimas įgyvendinant
dvi projekto veiklas

Buvo patikslintas ir su mokesčių
administravimo veiklos kritiniais
laikotarpiais suderintas naujo
funkcionalumo diegimo planas

Projekto veiklos buvo įgyvendintos
iki projekto administravimo ir
finansavimo sutartyje numatyto
pabaigos termino

5. ĮGYVENDINTOS ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠUMO PRIEMONĖS
Pastatytas (-i) nuolatinis (-iai) aiškinamasis (-ieji) stendas (-ai), esant
sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 2 dalyje

Įgyvendintos
ES
struktūrinės
paramos
viešumo
priemonės

Pastatytas (-i) informacinis (-iai) stendas (-ai), esant sąlygoms, nurodytoms
Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje
Paskelbta, kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų,
nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento Nr.
1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas
Dalyvaujantiems projekte pranešta apie projekto finansavimą iš ES fondų,
nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją
pateikiant dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose
pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas

6. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOMS SRITIMS
Parametras
Pagrindimas
(kaip vykdant projektą buvo įgyvendinami projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje numatyti įsipareigojimai dėl darnaus vystymosi,
lyčių lygybės ir nediskriminavimo)

Darnus vystymasis

Buvo siekiama sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir
regionų viduje įgyvendinant lygių galimybių principą - nesvarbu, kur veiklą
vykdytų ar gyventų mokesčių mokėtojas, VMI teikiamas el. paslaugas jis gali
gauti nuotoliniu būdu, jam nereikės atvykti į VMI. Nuotoliniu būdu paslaugos
pasiekiamos patogiu būdu ir laiku. Įdiegtos el. paslaugos skatina interaktyvų
bendravimą, kartu tai yra antikorupcinė priemonė. Siekiant įgyvendinti
darnaus vystymosi politiką viešųjų pirkimų procedūros buvo vykdomos el.
būdu, projekto dokumentai su kitomis institucijomis ir projekto vykdytojais
buvo derinami el. būdu (siekiant racionalaus gamtos išteklių naudojimo),
buvo reikalaujama, kad vykdytojas VMI teikiamus projekto dokumentus
spausdintų ant perdirbto popieriaus, siunčiant el. laiškus buvo naudojamas
prierašas apie gamtos išsaugojimą
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Lyčių lygybė ir
nediskriminavimas

El. deklaravimo sistemos ir PVM grąžinimo ir deklaravimo projekte įdiegtos
paslaugos prieinamos visiems mokesčių mokėtojams nepriklausomai nuo jo
buveinės/ gyvenamosios vietovės, asmens išsilavinimo, amžiaus, lyties,
specialių poreikių. Projekte sukurtos ir interaktyviai teikiamos el. paslaugos
pritaikytos neįgaliesiems, žmonėms, kurie pirmą kartą naudojasi VMI
teikiamomis paslaugomis (įdiegti paslaugų vedliai). Lyčių lygybei ir nediskriminavimui užtikrinti į projekto komandą buvo įtraukti VMI darbuotojai,
vertinant jų kvalifikaciją, žinias ir patirtį. Projekto įgyvendinimas nesuteikė
pranašumų nė vienai lyčiai, neigiamai nepaveikė moterų ar vyrų padėties

7. KITA INFORMACIJA
Nr.
1.

Atsiskaitymo objektas
Ar projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į
Reglamento Nr. 1083/2006 90 straipsnio ir
Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu
Nr. 1443, 200 punkto nuostatas, su projekto
įgyvendinimu susijusius dokumentus saugo
nustatyta tvarka ir sudaro galimybę 201 ir 202
punktuose nurodytiems institucijų atstovams
susipažinti su 203 punkte nurodytais
dokumentais?

Taip/Ne
Pastabos
Su projekto įgyvendinimu susiję
taip

2.

Ar projekto vykdytojas užtikrina, kad
dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip 3
(trejus) metus nuo veiksmų programos, pagal
kurią įgyvendintas projektas, užbaigimo?

taip

3.

Ar turtas buvo perleistas, parduotas, įkeistas, ar
kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į turtą,
kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto
finansavimo lėšos?
Ar pasikeitė veiklos, kuriai buvo skirtos
projekto finansavimo lėšos, pobūdis ar
įgyvendinimo sąlygos, ar nutrauktos šios
veiklos?
Ar projekto vykdytojas yra (buvo)
reorganizuojamas arba likviduojamas?
Ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma?
Ar projekto vykdytojas perleido tretiesiems
asmenims savo įsipareigojimus ir teises,
kylančius iš projekto finansavimo ir
administravimo sutarties?

ne

4.

5.
6.
7.

8. ATASKAITOS PRIEDAI
Nr. Priedas

dokumentai (susirašinėjimas),
projekto finansavimo ir administravimo sutarties originalas, pirkimų
sutarčių originalai yra saugomi VMI
Bendrųjų reikalų departamento
kanceliarijoje. Sąskaitų faktūrų ir
perdavimo-priėmimo aktų originalai
saugomi VMI Finansų apskaitos
departamente. Viešųjų pirkimų
dokumentacijos originalai yra
saugomi VMI Bendrųjų reikalų
departamento Viešųjų pirkimų
skyriuje.
Dokumentai bus saugomi ne
trumpiau kaip 3 metus VMI archyve.
VMI prie FM dokumentai yra
saugomi pagal Dokumentų tvarkymo
ir apskaitos taisykles, patvirtintas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro
2011-07-04 įsakymu Nr. V-118 (Žin.,
2011, 88-4230).

ne

ne
ne
ne

Teikiamas/
neteikiamas
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1.
2.

3.
4.

Galutinė bendrai finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto
įgyvendinimo ataskaita apie projekto dalyvius
Atnaujintas Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų
pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195 (Žin., 2010,
Nr. 71-3581), 1 priedas „Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų
lėšų projektų, iš kurių gaunama pajamų, paraiškos dėl projekto finansavimo
priedas“ (toliau – paraiškos priedas) (teikiamas tuo atveju, jei buvo nuspręsta, kad įgyvendinant bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros
fondo arba Sanglaudos fondo lėšų projektą arba bendrai finansuojamą iš
Europos socialinio fondo lėšų projektą, kurio veiklų, patenkančių į Europos
regioninės plėtros fondo paramos sritį, tinkamų finansuoti išlaidų suma
viršija 1 000 000 eurų, gaunamas pajamas, apibrėžtas Reglamento Nr.
1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje, įmanoma iš anksto objektyviai
apskaičiuoti ir jos buvo iš anksto apskaičiuotos. Paraiškos priedas turi būti
atnaujinamas vadovaujantis Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos
fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos 43 punktu.
Paraiškos priedas neteikiamas, jei bendrai finansuojamam iš Europos
Sąjungos fondų lėšų projektui taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės,
kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje,
įskaitant „de minimis“ pagalbą, arba projekto išlaidų bendra suma neviršija
1 000 000 eurų.)
Įgyvendintų informavimo ir viešinimo priemonių įrodymo dokumentai
(teikiami tuo atveju, jeigu nebuvo pateikti kartu su mokėjimo prašymais)
(Įgyvendinančioji institucija projekto finansavimo ir administravimo
sutartyje gali papildomai nurodyti dokumentus, kuriuos projekto vykdytojas
turi pateikti kartu su galutine projekto įgyvendinimo ataskaita.)

neteikiama
neteikiamas

neteikiami
neteikiami

9. UŽ ATASKAITOS PARENGIMĄ ATSAKINGO DARBUOTOJO IŠVADOS IR
PASTABOS
Projektas sėkmingai įgyvendintas, pasiekti planuoti rodikliai, IS vartotojai teigiamai vertina
patobulintą el. deklaravimo paslaugą ir įdiegtas PVM grąžinimo el. paslaugas.
2012-01-01 duomenimis, EDS registruotos ir apdorojamos mokestinių dokumentų 116 skirtingos formos
(įskaitant formų versijas), su mokesčių mokėtojais (fiziniais ir juridiniais asmenimis) sudaryta daugiau
negu 1440 tūkst. sutarčių dėl mokestinių dokumentų teikimo el. būdu. Sistemoje registruota 1359
tūkst. EDS išorinių vartotojų, siekdami naudotis el. paslaugomis jie gali autentifikuotis VMI (EDS)
priemonėmis ar naudodami 15 išorinių autentifikavimo sistemų ir šaltinių priemones. Parengtos
elektroninių dokumentų kvalifikuoto elektroninio parašo taisyklės apibrėžia kvalifikuotų elektroninių
parašų sudarymo ir tikrinimo tvarką, leidžia pateikti el. parašu pasirašytus dokumentus.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. I ketv. pabaigos Lietuvos 2121 apmokestinamieji asmenys pateikė
į kitas ES šalis 30764 prašymus grąžinti sumokėtą apie 429,5 mln. Lt PVM. Kitų ES šalių mokesčių
administratoriai per minėtą laikotarpį (nuo 2010-01-01 iki 2012-03-31) išnagrinėjo prašymų, priėmė
dėl jų 19345 sprendimus ir grąžino Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims apie 300,55 mln. Lt.
Per tą patį laikotarpį Lietuvoje iš kitų ES šalių apmokestinamųjų asmenų yra gauta 5431 prašymų
grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, iš viso prašoma grąžinti apie 82,7 mln. Lt PVM. Šiuo metu jau yra
priimti sprendimai pagal 4607 prašymus grąžinti apie 42,67 mln. Lt PVM, negrąžinta pagal prašymus
apie 16,5 mln. Lt.

Galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą parengė:
Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento
direktoriaus pavaduotoja

___________

Virginija Ginevičienė
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(Projekto vykdytojo
atsakingo asmens pareigos)

parašas)

(vardas ir pavardė)

Galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą patvirtino:
VMI prie FM viršininkas
(Projekto vykdytojo institucijos/organizacijos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

___________
(parašas)

Modestas Kaseliauskas
(vardas ir pavardė)

