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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau —
VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau —
MAĮ) pakeitimus.
2020 m. birželio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3086 (toliau — Įstatymas).
VMI prie FM informuoja, jog pagal MAĮ 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Seimas
turi užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują
mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės
pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio
reglamentavimo bei taikymo principus, įsigaliotų ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo jų
paskelbimo dienos, o pagal iki minėto pakeitimo įstatymo galiojusią MAĮ 3 straipsnio 4 dalį, 3
straipsnio 3 dalis netaikoma su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu susijusiems Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų
pakeitimams bei teisės aktams, kurie derinami su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis.
Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymu ir Įstatymu numatyta naują išlyga, kad
mokesčių pakeitimus įtvirtinantys įstatymai galėtų įsigalioti greičiau nei po 6 mėnesių nuo tokių
įstatymų oficialaus paskelbimo, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme – tokios išskirtinės
aplinkybės ir yra susiklosčiusios 2020 m. dėl COVID-19.
Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 2 straipsnio 2
dalyje išskirtinės aplinkybės yra apibrėžtos taip: neįprastas įvykis, kurio valstybės valdžios
institucijos negali kontroliuoti ir kuris daro didelį poveikį valdžios sektoriaus finansinei būklei,
arba didelis ekonomikos nuosmukis, kaip nustatyta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB)
Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei
koordinavimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1175/2011.
Europos Komisija ir Taryba yra paskelbusios, kad COVID-19 viruso pandemija gali būti
laikoma „neįprastu įvykiu, kurio vyriausybė negali kontroliuoti“. Taip pat Reglamente numatyta,
kad didelis ekonomikos nuosmukis yra esant dideliam euro zonos ar Sąjungos kaip visumos
ekonominiam nuosmukiui.
Detaliau su Įstatymu galite susipažinti:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77f55e94b6b011ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=-al6n3jr8q
2020 m. birželio 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
Nr. IX-2112 16 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3159 (toliau — Įstatymas 2).
VMI prie FM informuoja, jog Įstatymu 2 nustatyta, kad Aplinkos ministerijos įgaliota
institucija yra atsakinga už mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo
teisingumą, o už mokesčio sumokėjimo teisingumą — Valstybinė mokesčių inspekcija. Įstatymas
2 įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.
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Detaliau su Įstatymu 2 galite susipažinti:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7f0429b0bace11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=-al6n3jr8q
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