PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkė
Edita Janušienė
ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
2019-UJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
2019-03-13 Nr. (4.13-29 E) 51-36
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

04 01 01

Organizuoti
VMI veiklą

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

01 02 Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas
Vykdyti atrinktų galimai rizikingų mokesčių Mokestinių prievolių departamentas
mokėtojų, atrinktų dėl VIES neatitikimų,
stebėsenos veiksmus
Kriterijus - Atlikti stebėsenos veiksmai
visiems mokesčių mokėtojams, atrinktiems
dėl VIES neatitikimų, Planinė reikšmė:
100 proc.
Vykdyti stebėsenos veiksmus pagal IPS Mokestinių prievolių departamentas
kriterijus
Kriterijus - Įvertinti suveikę IPS veiklos
kriterijai ir priimti sprendimai dėl
stebėsenos
atlikimo
/
neatlikimo
tikslingumo, Planinė reikšmė: 100 proc.
Vykdyti stebėsenos veiksmus, siekiant Mokestinių prievolių departamentas
užtikrinti PVM sąskaitų faktūrų registrų
pateikimą
Kriterijus - Santykis tarp laiku pateikusių ir
privalėjusių pateikti mėnesinius PVM
sąskaitų faktūrų registrus PVM mokėtojų,
Planinė reikšmė: 95 proc.
Vykdyti stebėsenos veiksmus, siekiant Mokestinių prievolių departamentas
užtikrinti
metinės
pelno
mokesčio
deklaracijos pateikimą

Įvykdymo terminas
I - IV ketv.

I - IV ketv.

I - IV ketv.

I - IV ketv.

Kriterijus - Santykis tarp ataskaitinių metų
pabaigoje pateikusių ir privalėjusių pateikti
pelno mokesčio deklaracijas mokesčių
mokėtojų, Planinė reikšmė: 89 proc.
Skatinti mokesčių mokėtojus naudotis VMI
išmaniosiomis elektroninėmis paslaugomis
Kriterijus - Asmenų, vykdančių individualią
veiklą ir naudojančių naują VMI e. paslaugą
i.APS skaičiaus santykis su bendru asmenų,
realiai vykdančių individualią veiklą ir
besinaudojančių Mano VMI paslaugomis,
skaičiumi, Planinė reikšmė: 10 proc.
Kriterijus - Suorganizuoti susitikimai su
individualią veiklą vykdančių asmenų
segmento profesinių sričių atstovais,
siekiant paskatinti juos naudotis i. APS ir
kitomis VMI e. paslaugomis, Planinė reikšmė:
8 vnt.
Skatinti mokesčių mokėtojus mokestines
prievoles vykdyti savarankiškai
Kriterijus - Individualią veiklą vykdančių
asmenų
segmente
elektroniniu
būdu
užsisakiusių
paslaugas
ir
pateikusių
deklaracijas santykis su visais individualią
veiklą vykdžiusiais ir paslaugas užsisakiusiais
bei deklaracijas pateikusiais gyventojais,
Planinė reikšmė: 55 proc.
Įgyvendinti AVMI teritorinių padalinių
aptarnavimo infrastruktūros optimizavimo
veiksmus
Kriterijus
Optimizuota
(patalpų
atlaisvinimas, darbo laiko sutrumpinimas,
personalo
sumažėjimas)
aptarnavimo
infrastruktūra
AVMI
teritoriniuose
padaliniuose, Planinė reikšmė: 1 vnt.
Įgyvendinti AVMI struktūrinius pokyčius,
susijusius su paslaugų ir stebėsenos funkcijų
pagal atliekamas procedūras atskyrimu ir

Mokestinių prievolių departamentas

I - IV ketv.

Mokestinių prievolių departamentas

I - IV ketv.

Mokestinių prievolių departamentas
Administravimo ir personalo skyrius

I - IV ketv.

Mokestinių prievolių departamentas
Administravimo ir personalo skyrius

I - II ketv.

resursų paskirstymu
Kriterijus - Optimaliai ir efektyviai
paskirstytos
stebėsenos
ir
paslaugų
funkcijos, atsižvelgiant į patvirtintą AVMI
struktūrą, Planinė reikšmė: 100 proc.
Didinti AVMI darbuotojų duomenų saugos
sąmoningumo lygį
Kriterijus - Pasiektas duomenų saugos
sąmoningumo rodiklis, Planinė reikšmė:
3.8 balai
Kriterijus - Atlikti duomenų tvarkymo
teisėtumo patikrinimai, Planinė reikšmė:
2 vnt.
Kriterijus - Atlikti „Švaraus stalo ir švaraus
ekrano" politikos reikalavimų laikymosi
kontrolės patikrinimai, Planinė reikšmė:
9 vnt.
Kriterijus - Duomenų saugos mokymuose
dalyvavusių AVMI valstybės tarnautojų ir
darbuotojų dalis, Planinė reikšmė: 50 proc.
Kriterijus - Parengtos rekomendacijos /
priminimai / atmintinės, Planinė reikšmė:
4 vnt.
Įgyvendinti vidinės komunikacijos ir kultūros
gerinimo projektus
Kriterijus - AVMI darbuotojų, teigiančių, kad
VMI vidinė komunikacija ir kultūra pagerėjo,
dalis, Planinė reikšmė: 62.5 proc.
Kriterijus - Projekte „Įpūskime gyvybę
vertybėms“ dalyvavusių AVMI darbuotojų
dalis, Planinė reikšmė: 50 proc.
Organizuoti
renginius
(pristatymus,
mokymus, paskaitas, edukacinius renginius)
moksleiviams / jaunimui, keliančius jų
sąmoningumo lygį mokesčių srityje, kurių
turinyje būtų naudojama ir informacija,
skelbiama
jaunimo
svetainėje
(https://europa.eu/taxedu/home_lt)

Administravimo ir personalo skyrius

I - IV ketv.

Kontrolės departamentas
Mokestinių prievolių departamentas
Administravimo ir personalo skyrius

I - IV ketv.

Mokestinių prievolių departamentas
Administravimo ir personalo skyrius

I - IV ketv.

Nr.
12.4.

Nr.
1.5.

1.6.

Kriterijus
Suorganizuoti
renginiai
moksleiviams / jaunimui, keliantys jų
sąmoningumo lygį mokesčių srityje, Planinė
reikšmė: 12 vnt.
Pravesti pamoką (-as), daryti pristatymus Mokestinių prievolių departamentas
I - IV ketv.
savo ar vaiko mokykloje (dalyvaujant Administravimo ir personalo skyrius
projekte „Aplankyk savo ar vaiko mokyklą“),
naudojant informaciją, skelbiamą jaunimo
svetainėje
(https://europa.eu/taxedu/home_lt)
Kriterijus - Aplankytų mokyklų skaičius,
Planinė reikšmė: 10 vnt.
Kriterijus - Pravestų pamokų / pristatymų
skaičius, Planinė reikšmė: 10 vnt.
Kriterijus - Dalyvavusių asmenų skaičius,
Planinė reikšmė: 200 vnt.
Perkelti nuolat, ilgai ir trumpai saugotinus Mokestinių prievolių departamentas
I - II ketv.
dokumentus į AVMI pagrindines dokumentų Administravimo ir personalo skyrius
saugyklas
Kriterijus - Įvykdytas AVMI archyvų nuolat,
ilgai ir trumpai saugotinų dokumentų
perkėlimas
pagal
numatytus
AVMI
dokumentų perkėlimo grafikus, Planinė
reikšmė: 100 proc.
Įgyvendinti Valstybinės mokesčių inspekcijos rizikos valdymo priemonių planą
Prioritetas
Veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
Įvykdymo terminas
A
Siūlyti ir skatinti Kontrolės departamentų bei Mokestinių Kontrolės departamentas
I - IV ketv.
prievolių departamentų darbuotojus savišvietai: išklausyti Mokestinių prievolių
viešojoje erdvėje esančius e. seminarų įrašus, peržiūrėti departamentas
nuotolinius mokymus, skaityti prenumeruojamus leidinius Administravimo ir
mokesčių klausimais.
personalo skyrius
Įgyvendinti Valstybinės mokesčių inspekcijos MM švietimo ir sąmoningumo ugdymo strategijos priemones
Veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
Įvykdymo terminas
Siekiant didinti visuomenės pilietinį aktyvumą, mažinant šešėlinę ekonomiką Administravimo ir
I - IV ketv.
ir mokesčių vengimą, visomis media priemonėmis skleisti informaciją apie personalo skyrius
VMI pasitikėjimo telefoną ir mobilią aplikaciją „Pranešk“ ir gautų pranešimų
pagrindu atskleistus mokesčių vengimo atvejus.
Viešojo komunikavimo priemonėmis teikti informaciją mokesčių mokėtojams Administravimo ir
I - IV ketv.

1.10.

4.6.
Nr.
2.1.

2.3.

4.1.

4.2.

4.3.

apie mokestinių procedūrų atlikimo tvarką, VMI teikiamas paslaugas ir
pagalbą mokesčių mokėtojams.
Dalyvauti įvairiuose miestų ir / ar rajonų savivaldos organizuojamuose
renginiuose, formuojant VMI, kaip mokesčių mokėtojų pagalbininkės,
savivaldos ir valstybės institucijų partnerės, įvaizdį.

personalo skyrius

Mokestinių prievolių
departamentas
Administravimo ir
personalo skyrius
Organizuoti projektines iniciatyvas ir veiklas mokiniams (atvirų durų dienos, Administravimo ir
konkursai, projektas „Kam to reikia“).
personalo skyrius
Įgyvendinti konsoliduotą mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo priemonių planą
Prioritetas
Priemonės
Atsakingi vykdytojai
A
Atrinkti viešojo maitinimo paslaugų srityje veiklą vykdančius Kontrolės departamentas
rizikingus mokėtojus ir vykdyti jų kontrolės bei stebėsenos
Mokestinių prievolių
veiksmus (vertinant ir iš trečiųjų šaltinių gaunamą
departamentas
informaciją, taikant prevencinių veiksmų modelį „Įspėjau —
pasirink“, vykdant tiesioginį komunikavimą su mokesčių
mokėtojais ir asocijuotomis struktūromis bei visuomenės
informavimą apie vykdomus veiksmus bei jų rezultatus, kt.).
V
Vykdyti tikslinius viešojo maitinimo įmonių naudojamų
Kontrolės departamentas
taikomųjų programų bei įrenginių, fiksuojančių gaunamas
pajamas, tikrinimus, siekiant atskleisti galimus
piktnaudžiavimus, susijusius su visų pajamų neapskaitymu.
V
Atrinkti mėsos ir jos gaminių gamybos bei prekybos srityje
Kontrolės departamentas
veiklą vykdančius rizikingus mokėtojus ir vykdyti jų kontrolės Mokestinių prievolių
bei stebėsenos veiksmus (vertinant Valstybinės maisto ir
departamentas
veterinarijos tarnybos turimą ir iš kitų trečiųjų šaltinių
gaunamą informaciją, taikant prevencinių veiksmų modelį
„Įspėjau — pasirink“, atliekant tikslinius tikrinimus gamybos
ir prekybos vietose (įskaitant bendrus patikrinimus su kitomis
institucijomis), vykdant tiesioginį komunikavimą su mokesčių
mokėtojais ir asocijuotomis struktūromis bei visuomenės
informavimą apie vykdomus veiksmus bei jų rezultatus, kt.).
V
Atlikus gaunamų i.SAF ir i.VAZ duomenų vertinimą bei
Mokestinių prievolių
remiantis „kryžminio“ sutikrinimo rezultatais, vykdyti
departamentas
atrinktų mėsos ir jos gaminių gamybos bei prekybos srities
rizikingų mokesčių mokėtojų stebėseną.
V
Nustatyti mėsos produktų tiekėjus į turgavietes, įvertinti jų Kontrolės departamentas
rizikingumą ir vykdyti kompleksinius kontrolės bei stebėsenos Mokestinių prievolių
veiksmus, įskaitant prekybą turgavietėse.
departamentas

I - IV ketv.

I - IV ketv.
Įvykdymo terminas
2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.
2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

2018 m. II - 2019 m.
IV ketv.
2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

5.1.

A

6.1.

V

6.2.

V

6.3.

V

6.4.

V

6.5.

V

6.6.

V

7.1.

V

7.2.

A

7.3.

V

8.1.

A

Parengti ir įgyvendinti detalų priemonių planą, siekiant
užkirsti kelią neapskaitytų produktų realizavimui, mokesčių
išvengimui ir sukčiavimui, vykdant nefasuotų naftos produktų
prekybą.
Atlikti analizę dėl galimo fizinių asmenų pajamų
neapskaitymo, kai pajamos gaunamos, veikiant dalijimosi
ekonomikos principais (pavėžėjimas, būsto nuoma ir kt.), ir
vykdyti kontrolės veiksmus.
Atlikti užsienio mokėtojų, vykdančių nuotolinę prekybą,
analizę ir vykdyti kontrolės veiksmus.
Atlikti mokesčių mokėtojų, kurie užsiima virtualių valiutų
(pvz., BITCOIN ir kt.) platinimu (pardavimu / pirkimu) bei
priima atsiskaitymus už prekes / paslaugas virtualiomis
valiutomis, analizę ir vykdyti kontrolės veiksmus.
Atlikti mokesčių mokėtojų, kurie teikia telekomunikacijų,
transliavimo ir elektronines paslaugas (MINI ONE STOP SHOP
dalyviai), analizę ir vykdyti kontrolės veiksmus.
Atlikti mokesčių mokėtojų, vykdančių elektroninę prekybą
tarptautinėse platformose, analizę ir vykdyti kontrolės
veiksmus.
Vykdyti mokesčių mokėtojų, priimančių atsiskaitymus
elektroninėmis priemonėmis / vykdančių sandorius
elektroninėje erdvėje (įskaitant pagal gautus pranešimus),
kontrolę.
Vykdyti rizikingų mokesčių mokėtojų / sandorių
identifikavimą, stebėseną ir kontrolę i.SAF ir i.VAZ duomenų
analizės pagrindu.
Efektyviai panaudojant tarptautinius informacijos mainus ir
administracinio bendradarbiavimo instrumentus (EUROFISC,
daugiašaliai patikrinimai ir kt.), vykdant tikslines
„tarpininkų“ / „priedangos“ įmonių identifikavimo
priemones, bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis
(Rizikos analizės centras ir kiti formatai), nustatyti bei
užkardyti galimo sukčiavimo PVM srityje atvejus.
Vykdyti PVM vengimo požiūriu rizikingiausių mokesčių
mokėtojų, atrinktų (naudojant audito informacinę sistemą)
pagal taikomus atrankos kriterijus, kontrolės veiksmus.
Efektyviai panaudojant tarptautiniais informacijos mainais

Kontrolės departamentas

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2018 m. II - 2019 m.
IV ketv.
2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

Kontrolės departamentas

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2018 m. III - 2019
m. IV ketv.

Kontrolės departamentas

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas
Mokestinių prievolių
departamentas
Kontrolės departamentas

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2018 m. II - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2018 m. I - 2019 m.

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

8.2.

V

9.1.

A

9.2.

V

9.3.

V

10.1.

V

Nr.
1.1.

Prioritetas
V

gaunamus, finansų įstaigų, notarų, FNTT teikiamus, turto
pirkimo — pardavimo sandorių ir piniginių operacijų bei kt.
duomenis, nustatyti rizikingiausius (turto ir išlaidų
neatitikimas pajamoms, nepagrįstas lengvatų taikymas ir kt.)
asmenis bei vykdyti jų stebėsenos ir / ar kontrolės veiksmus.
Atlikti „turtingųjų“ segmentui priskirtinų ir mokestinių
Kontrolės departamentas
prievolių galimo netinkamo vykdymo požiūriu rizikingų
(apsimestiniai sandoriai, siekiant mokestinės naudos,
nepagrįstas lengvatų taikymas ir kt.) gyventojų atranką bei
vykdyti jų kontrolės veiksmus.
Vykdyti įmonių grupių kontrolės veiksmus, remiantis atlikta Kontrolės departamentas
atranka pagal rizikas dėl galimo pelno mokesčio vengimo (dėl
reorganizuojamų / reorganizavime dalyvaujančių vienetų
sudaromų sandorių, reorganizavimo sąlygų atitikimo pelno
mokesčio įstatyme nustatytiems reikalavimams, dėl įstatinio
kapitalo mažinimo, akcininkams išmokamų sumų, sąnaudų
priskyrimo leidžiamiems atskaitymams, išmokamų
neapmokestinamų dividendų pagrįstumo, sandorių su
užsienio mokesčių mokėtojais ir t. t.).
Vykdyti mokėtojų, kurie nepagrįstai naudojasi pelno
Kontrolės departamentas
mokesčio lengvatomis, atranką, stebėseną ir kontrolę
Mokestinių prievolių
(prestižas, nuostolių perkėlimas ir kt.).
departamentas
Vykdyti mokėtojų, kurie nepagrįstai teikia ar gauna
Kontrolės departamentas
paramą — labdarą bei naudoja ją ne pagal įstatymo
Mokestinių prievolių
nuostatas, atranką, stebėseną ir kontrolę.
departamentas
Kontrolės veiksmų metu ar jau esant mokestinei
Kontrolės departamentas
nepriemokai, nustačius veiksmus, kuriais apsunkinama
kreditoriaus padėtis, taikyti civilines teisines priemones
(actio Pauliana, prevenciniai ieškiniai, apribojimas juridinio
asmens vadovų bei akcininkų turto disponavimui ir kt.).
Įgyvendinti VMI korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą
Priemonės
Atsakingi vykdytojai
Vykdyti naujų (dirbančių mažiau nei metus) Valstybinės
Administravimo ir
mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) valstybės tarnautojų ir
personalo skyrius
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu –
darbuotojai), mokymus.
Kriterijus - Šiaulių AVMI apmokyti nauji darbuotojai, Planinė
reikšmė: 90 proc.

IV ketv.

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.
2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.
2018 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Įvykdymo terminas
2019 m. I - 2019 m.
IV ketv.

1.2.

V

1.5.

V

2.6.

A

2.7.

A

2.8.

V

3.9.

V

Vykdyti VMI darbuotojų (dirbančių ilgiau nei metus) švietimą.
Kriterijus - Šiaulių AVMI įgyvendintos priemonės, Planinė
reikšmė: 100 proc.
Atlikti žinių lygio patikrinimus.
Kriterijus - Darbuotojų žinių korupcijos prevencijos srityje
metinis įvertinimas, atsakingas vykdytojas Šiaulių AVMI,
Planinė reikšmė: 4 balai
Viešinti informaciją (visuomenei ir darbuotojams) apie VMI
vykdomą prevencinę veiklą: parengtas analizes, atliktus
tyrimus, suorganizuotus renginius ir pan.
Kriterijus - Šiaulių AVMI paviešintų pranešimų, informacijos
skaičius, Planinė reikšmė: 5 vnt.
Pristatyti VMI vykdomą prevencinę veiklą bei jos prioritetus
įvairių VMI ar kitų institucijų, verslo subjektų organizuojamų
renginių metu.
Kriterijus - Šiaulių AVMI pristatymų skaičius, Planinė
reikšmė: 2 vnt.
VMI korupcijos prevencijos savaitės, skirtos Tarptautinei
antikorupcijos dienai, surengimas, į ją įtraukiant VMI
darbuotojus ir visuomenę.
Kriterijus - Šiaulių AVMI surengtų renginių skaičius, Planinė
reikšmė: 1 vnt.
Siekiant minimizuoti VMI darbuotojų neteisėtų / netinkamų
veiksmų atlikimo riziką, VMI darbuotojams viešinti
informaciją apie tai, dėl kokių veiksmų, pažeidžiančių teisės
aktų nuostatas, VMI darbuotojams skiriamos ir kokios
skiriamos nuobaudos.

Administravimo ir
personalo skyrius

2019 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2019 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2019 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2019 m. I - 2019 m.
IV ketv.

Kontrolės departamentas

2019 m. IV ketv.

Administravimo ir
personalo skyrius

2019 m. I - 2019 m.
IV ketv.

