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PROJEKTAS „ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ MOKESČIŲ MOKöTOJAMS
VYSTYMAS PLöTOJANT MOKESČIŲ MOKöTOJŲ REGISTRO, APSKAITOS IR
TARPTAUTINIŲ MAINŲ PRIDöTINöS VERTöS MOKESČIO SRITYJE
INFORMACINES SISTEMAS“
Projekto tikslas
Projekto „Elektroninių paslaugų mokesčių mok÷tojams vystymas pl÷tojant
mokesčių mok÷tojų registro, apskaitos ir tarptautinių mainų prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
srityje informacines sistemas“ (toliau – Projektas) tikslas – įgyvendinti Viešojo
administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų
priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 6 d.
nutarimu Nr. 1097 (Žin., 2006, Nr. 120-4568; 2009, Nr. 62-2494), 5.2.15 priemonę
„Pl÷toti mokesčių mok÷tojų registro, apskaitos ir tarptautinių informacijos mainų
prid÷tin÷s vert÷s mokesčio srityje informacines sistemas”, skirtą teikti viešąsias ir
administracines paslaugas gyventojams ir verslo subjektams, naudojant informacines ir
ryšių technologijas (IRT). Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) yra atsakinga už šios priemon÷s įgyvendinimą.
Vykdant Projektą, numatoma suteikti galimybę informacin÷mis priemon÷mis šalies
mastu vienoje vietoje apdoroti informaciją, susijusią su konkrečiu mokesčių mok÷toju,
Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos didinti mokesčių mok÷tojams teikiamų paslaugų
greitį ir kokybę. Įgyvendinus Projektą, bus galima teikti 9 elektronines paslaugas, kurios
bus naudingos ir vertingos. Be to, bus sudarytos sąlygos įgyvendinti visapusišką el.
paslaugų teikimo „vieno langelio” principą.
Projektas apima tris atskirus Mokesčių apskaitos informacin÷s sistemos (toliau –
MAIS), Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos
valstybių narių informacin÷s sistemos (toliau – ITIS_EU) ir Audito informacin÷s sistemos
(toliau – Audito IS) paprojekčius. Įgyvendinant Projektą, buvo atlikti devyni paslaugų
viešieji pirkimai ir sudarytos paslaugų pirkimo sutartys:
1. MAIS paprojektis vykdomas pagal 2008 m. kovo 28 d. MAIS diegimo
paslaugos viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-47; 2013 m. geguž÷s 22 d. Mokesčių
apskaitos informacin÷s sistemos pl÷tros paslaugų, vystant elektronines paslaugas
mokesčių mok÷tojams, viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-71;
2. ITIS_EU paprojektis vykdomas pagal 2009 m. rugs÷jo 25 d. ITIS_EU
informacin÷s sistemos pl÷tros paslaugų viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-74;
2013 m. liepos 8 d. ITIS_EU informacin÷s sistemos pl÷tros paslaugų viešojo pirkimo
sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-105;
3. Audito IS paprojektis vykdomas pagal 2012 m. kovo 19 d. Audito informacin÷s
sistemos pl÷tros ir priežiūros paslaugų viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-64);
4. 2012 m. balandžio 5 d. Elektroninių paslaugų kūrimo konsultacinių paslaugų,
susijusių su ITIS_EU pl÷tra, viešojo pirkimo sutartis Nr. (1.10-04-2)-22-76;
5. 2012 m. balandžio 5 d. Elektroninių paslaugų kūrimo konsultacinių paslaugų,
susijusių su MAIS pl÷tra, viešojo pirkimo sutartis Nr. (1.10-04-2)-22-77;
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6. 2012 m. balandžio 5 d. Elektroninių paslaugų diegimo technin÷s priežiūros
paslaugų viešojo pirkimo sutartis Nr. (1.10-04-2)-22-78;
7. 2012 m. balandžio 5 d. Elektroninių paslaugų kūrimo konsultacinių paslaugų,
susijusių su IMIS/Audito IS pl÷tra viešojo pirkimo sutartis Nr. (1.10-04-2)-22-79.

Projekto uždaviniai:
Sukurti galimybę teikti elektronines paslaugas:
1. panaudojant šiuo metu diegiamos MAIS funkcionalumą,
2. plečiant ITIS_EU / Audito IS funkcionalumą,
3. plečiant MAIS funkcionalumą.
Įgyvendinant Projektą, taip pat numatyta modernizuoti šias informacines sistemas
– MAIS, ITIS_EU ir Audito IS.
Projekto rezultatai:
1. Sudaryta galimyb÷ teikti šias elektronines paslaugas:
- Elektroninis mok÷tojų registravimas / išregistravimas / duomenų keitimas;
- Pranešimų, raginimų, priminimų, susijusių su nepriemokų išieškojimu,
rengimas ir pateikimas mok÷tojui bei informacijos apie atliekamas
išieškojimo procedūras pateikimas mok÷tojui;
- Mok÷tojo turimų prievolių ir permokų (skirtumo) valdymas tarp VMI ir
Muitin÷s departamento prie LR finansų ministerijos elektroniniu būdu;
- Valstybei perduoto turto pardavimų operacijų su pirk÷ju valdymas
elektroniniu būdu;
- Automatizuotas PVM mok÷tojų registravimas;
- Elektroninis mokestinių prievolių likučių suderinimas su mok÷toju;
- Komunikavimo su mok÷toju d÷l prievolių vykdymo ir mokestinių paskolų
sutarčių valdymas elektroniniu būdu;
- Elektroninis savitarnos paslaugos permokų (skirtumo), klaidingai sumok÷tų
sumų valdymas;
- Mokesčių mok÷tojų informavimas apie veiklos patikrinimus mokesčių ir
muitų srityje.
2. Užtikrintas mokesčių mok÷tojų duomenų saugumas ir skaidrumas, operatyvus
ir efektyvus šios informacijos perdavimas / apsikeitimas tarp VMI ir mok÷tojų, viešojo
administravimo institucijų bei kitų VMI teikiamų paslaugų naudotojų.
3. Sukurtas pagrindas užtikrinti paslaugų pilnumą ir duomenų atnaujinimo
operatyvumą, tarpusavio sąsajas tarp vidinių VMI sistemų.
Projekto įgyvendinimas
Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos ir VšĮ „Centrin÷ projektų valdymo agentūra“ 2010 m. liepos 22 d. pasiraš÷
trišalę projekto „Elektroninių paslaugų mokesčių mok÷tojams vystymas pl÷tojant
mokesčių mok÷tojų registro, apskaitos ir tarptautinių mainų prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
srityje informacines sistemas“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP2-3.1-IVPK01-V-02-007/(1.10-04-2)-22-60, 2013 m. vasario 4 d. pasirašytas Susitarimas Nr.
1/(1.10-04-2)-22-13 „D÷l Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo“,
kuriame Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta 2014 m. gruodžio 31 d.
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Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2008 m. kovo 28 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. gruodžio 31 d.
Projektas finansuojamas iš ES struktūrin÷s paramos fondų.
Daugiau apie Projektą – ES struktūrin÷ parama 2007–2013 metams
www.esparama.lt
http://www.esparama.lt/20072013/lt/statistikaonline/igyvproj?pro_id=16142&sparams=27481&page=3&pgsz=10

Atsakingi asmenys:
Projekto vadov÷:
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Informacinių technologijų departamento direktor÷ Rasa Karosien÷
tel.: (8~5) 2687 862, el. paštas: R.Karosiene@vmi.lt
Projekto administrator÷ (kontaktinis asmuo) :
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Mokesčių apskaitos departamento Prievolių apskaitos skyriaus ved÷ja
Danguol÷ Rakauskien÷
tel. (8~5) 2687 965, el. paštas: D.Rakauskiene@vmi.lt

