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AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU
LOGINIS PAGRINDIMAS
GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS
Mokesčio permokos (skirtumo) be fizinio Mokesčio permoka (kodas 1001) automatiškai
asmens prašymo įskaitymas
įskaitoma mokesčių mokėtojo mokestinei
nepriemokai padengti (be atskirų prašymų).
Verslo liudijimo išdavimas
 Naudojantis Mano VMI, pateikiamas
prašymas išduoti / pratęsti verslo liudijimą.
 Automatiniu būdu apdorojami prašyme
nurodyti duomenis, patalpinamas pranešimas
apie mokėtinas sumas.
 Automatiniu būdu vykdomas įmokos
tikrinimas.
 Suformuojamas ir patalpinamas Mano VMI
verslo liudijimas arba sprendimas neišduoti
verslo liudijimo.
Pajamų mokesčio permokos pagal pateiktą Jeigu atlikus automatinę gyventojo pateiktos
metinę
pajamų
mokesčio
deklaraciją metinės pajamų mokesčio deklaracijos
grąžinimas
deklaruotų duomenų pagrįstumo su Valstybinės
mokesčių inspekcijos turimais trečiųjų asmenų
pateiktais ir kitais turimais duomenimis
kontrolę, nustatoma, kad deklaruoti duomenys
atitinka iš anksto gyventojų pajamų mokesčio
informacinėje sistemoje nurodytus kriterijus ir
sąlygas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų
mokesčio
įstatymo
nuostatas,
automatiškai formuojamas dokumentas, pagal
kurį mokesčių mokėtojui grąžinama pajamų
mokesčio permoka.

Minimalių patikimų mokesčių mokėtojų
kriterijų (pagal MAĮ 401 str.) neatitinkančių
individualią veiklą vykdančių fizinių asmenų
nustatymas

Asmuo, vykdantis individualią veiklą, yra
įtraukiamas į minimalių patikimų mokesčių
mokėtojų kriterijų neatitinkančių asmenų
sąrašus, jeigu jis neatitinka Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo

PASEKMĖS
Mokesčiui mokėtojui nėra grąžinama mokesčio
permoka.
Gali būti priimamas sprendimas neišduoti
verslo liudijimo ir atitinkamai fizinis asmuo
negalės vykdyti veiklos.

Jei atlikus automatinę gyventojo pateiktos
metinės pajamų mokesčio deklaracijos
deklaruotų duomenų pagrįstumo su VMI
turimais duomenimis kontrolę, nustatoma, kad
deklaruoti duomenys neatitinka iš anksto
patikrinimo sistemoje nurodytų kriterijų ir
sąlygų pagal Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, pajamų
mokesčio
permoka
nėra
grąžinama
automatiškai. Toliau atliekamas metinės
pajamų mokesčio deklaracijos ir Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
turimų
duomenų
nagrinėjimas
pagal
gyventojo
pridėtus
papildomus dokumentus, ar kitas sąlygas,
kurios negali būti patikrintos automatiniu
būdu.
 Asmuo, vykdantis individualią veiklą, ir
dalyvaujantis kaip tiekėjas viešojo pirkimo
konkurse, gali būti pašalintas iš viešojo
pirkimo procedūrų (Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnis);
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401 straipsnyje nurodytų minimalių patikimo
mokesčių mokėtojo kriterijų.
Privalančių pateikti metinę pajamų deklaraciją Vadovaujantis gyventojų pajamų mokesčio
(forma GPM308) ir Metinę gyventojo (šeimos) įstatymo nuostatomis, sudaromas privalančiųjų
turto deklaraciją (forma FR0001) nustatymas
pateikti
Metines
pajamų
deklaracijas
valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojo
pajamų mokesčio informacinėje sistemoje
algoritmas.
Pagal
sudarytą
algoritmą
formuojamos priežastys gyventojams pateikti
Metines pajamų deklaracijas.

 Gali būti panaikintas paramos gavėjo
statusas (Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymo 13 straipsnis).
Pasekmės gali būti įvairios:
1. negrąžinama gyventojo pajamų mokesčio
permoka;
2. neišduodamos atsiskaitymu su biudžetais
pažymos;
3. neišduodamos pajamų ir nuo jų sumokėto
pajamų mokesčio pažyma;
4. duomenys perduodami kitoms institucijoms
(pvz., FNTT);
5. nepervedama skirta parama pagal pateiktą
gyventojo FR0512 prašymą.

