PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-282
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

04-01-01

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
Priemonės
Atsakingi
Veiksmo pavadinimas
rezultato ir produkto
pavadinimas
vykdytojai
kriterijų reikšmes
(procentais)
01 02 programa „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“
40 (R-01-02-04-01)
Organizuoti Teikti mokesčių
Priimtų skambučių
Mokesčių
54 (R-01-02-04-02)
Valstybinės mokėtojų poreikius
(administruotų) ir visų
informacijos
38
(P-01-02-04-01-01)
mokesčių
atitinkančias
gautų skambučių santykis −
departamentas
41 (P-01-02-04-01-02)
inspekcijos konsultacijas žodžiu
80 proc.
prie
(telefonu) ir raštu
Mokesčių mokėtojų,
Lietuvos
palankiai vertinančių iš
Respublikos
VMI gautą rašytinę
finansų
konsultaciją (išskyrus
ministerijos
pokalbius internetu), dalis −
(toliau –
80 proc.
VMI)
Mokesčių mokėtojų,
veiklą
palankiai vertinančių
konsultacijas žodžiu
(telefonu), dalis − 89 proc.
Patikslintų rašytinių
konsultacijų ir visų
rašytinių konsultacijų
santykis − 0,5 proc.
Organizuoti ir vesti
Seminarų dalyvių, linkusių
Mokesčių
mokesčių mokėtojams
rekomenduoti VMI
informacijos
seminarus mokesčių
organizuojamus seminarus
departamentas
klausimais
kitam mokesčių mokėtojui,
Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

III–IV

III–IV

60370,0

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Siekiant glaudesnio
bendradarbiavimo su
didžiaisiais mokesčių
mokėtojais ir
operatyvaus jų rizikų,
susijusių su
mokestinėmis
prievolėmis, valdymo,
taikyti tiesioginio
komunikavimo su
didžiaisiais mokesčių
mokėtojais priemones
Siekiant sumažinti
administracinę naštą,
atsisakyti VMI
teikiamų duomenų,
kuriuos VMI gali gauti
iš kitų šaltinių arba
kurie yra pertekliniai
Parengti preliminarias
deklaracijas pagal VMI
turimus duomenis
Elektroninio
deklaravimo sistemos
naudotojams

Viešojo komunikavimo
priemonėmis teikti

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
dalis − 50 proc.
Susitikimų su didžiaisiais
mokesčių mokėtojais
skaičius − 40 vnt.

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

Didžiųjų
mokesčių
mokėtojų
stebėsenos ir
konsultavimo
departamentas

III–IV

Administracinės naštos
sumažinimas per metus −
150 tūkst. eurų

Teisės
departamentas

III–IV

Preliminarių deklaracijų
pagrindu už 2018 m.
mokestinį laikotarpį
pateiktų gyventojų pajamų
deklaracijų skaičiaus
santykis su visomis per
2019 m. pateiktomis
gyventojų pajamų
deklaracijomis − 80 proc.
Parengti ir paskelbti VMI
pranešimai socialinio tinklo

Mokestinių
prievolių
departamentas

II

Mokesčių
informacijos

III–IV

3

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
mokesčių mokėtojams
mokestinėms
prievolėms tinkamai
vykdyti reikalingą
informaciją apie teisės
aktų taikymą, teisės
aktų pasikeitimus,
mokestinių procedūrų
atlikimo tvarką, VMI
teikiamas paslaugas ir
pagalbą mokesčių
mokėtojams
Taikyti tiesioginio
komunikavimo
priemones (susitikimai,
pasitarimai ar pan.)
tikslinėms mokesčių
mokėtojų grupėms,
teikiant joms
mokestinėms
prievolėms tinkamai
vykdyti reikalingą
informaciją apie VMI
teikiamas paslaugas ir
pagalbą
Naudojant visuomenės
informavimo priemones
kurti visuomenėje
nepakantumo teisės
aktų pažeidimams,
šešėlinei ekonomikai

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

„Facebook“ VMI
paskyroje − 200 vnt.
Parengti ir viešojo
komunikavimo
priemonėmis paskelbti
pranešimai − 65 vnt.

departamentas

Suorganizuoti susitikimai,
pasitarimai ar pan. − 13 vnt.

Mokesčių
informacijos
departamentas

III–IV

Pasitikėjimo telefonu 1882
(įskaitant pranešimus
atsakiklyje ir elektroninėje
anketoje) gautų pranešimų
apie mokesčių įstatymų
pažeidimus skaičius −

Mokesčių
informacijos
departamentas

III–IV

4

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

atmosferą, informuoti
apie VMI atliekamos
mokesčių mokėjimo
kontrolės rezultatus,
nustatomus pajamų ir
mokesčių
nedeklaravimo atvejus
bei už tai taikytas
sankcijas. Siekiant
įtraukti visuomenę į
šešėlinėje ekonomikoje
veikiančių asmenų
nustatymo procesą,
visuomenės
informavimo
priemonėmis skleisti
informaciją apie VMI
pasitikėjimo telefoną
Vykdyti naftos
produktų kontrolę
keliuose

3800 vnt.

Užtikrinti informacinių
sistemų atitiktį
organizaciniams ir
techniniams
kibernetinio saugumo
reikalavimams
Vykdyti VMI valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
švietimą duomenų

Suorganizuotos kibernetinio
saugumo pratybos −2 vnt.

Keliuose atliktų reidų
skaičius − 40 vnt.

VMI valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dalyvavusių
mokymuose, skaičius –

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

Akcizų
administravimo
departamentas
Vidaus
saugumo
skyrius

III–IV

Vidaus
saugumo
skyrius

III–IV

III–IV

5

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

saugos ir korupcijos
prevencijos klausimais

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2010 m.
gegužės 4 d. nutarimą
Nr. 511„Dėl
institucijų atliekamų
priežiūros funkcijų
optimizavimo“

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
500 vnt.
Mokymuose dalyvavusių
naujai priimtų VMI
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų dalis − 80 proc.
Parengtos rekomendacijos /
priminimai / atmintinės −
20 vnt.
Santykis tarp laiku
pateikusių ir privalėjusių
pateikti mėnesines pajamų
mokesčio deklaracijas
(GPM313) mokesčių
mokėtojų − 95 proc.
Pareigybių dalis, tenkanti
konsultavimui,
informavimui ir prevencijai,
nuo visų pareigybių −
39,6 proc.
Finansinių išteklių dalis,
tenkanti konsultavimui,
informavimui ir
prevencijai, − 19464,4
tūkst. eurų
Darbuotojų, kurie dalyvavo
gebėjimų, susijusių su VMI
strateginių tikslų
įgyvendinimu, tobulinimo
mokymuose, dalis nuo viso
mokymuose dalyvavusių
darbuotojų skaičiaus –

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Kontrolės
departamentas,
Mokestinių
prievolių
departamentas,
Strateginio
valdymo
skyrius,
Vidinių
procedūrų
valdymo
skyrius,
Atrankos ir
paramos
auditui
departamentas,
Nepriemokų
administravimo
departamentas

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

III–IV

6

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
65 proc.
Mokesčių mokėtojų
skaičiaus santykis su VMI
darbuotojų skaičiumi
(koef.) − 589
Mokesčių apskaitos
išlaidos, tenkančios vienai
atliktai finansinei
operacijai, − 0,23 euro
Išieškojimo sąnaudos,
tenkančios vienam
priverstinai išieškotam
1000 eurų, − 2,5 euro
Rizikingiausių (pagal
institucijos įvertintas
reikšmingomis rizikas)
mokesčių mokėtojų
patikrinimų arba tyrimų
dalis nuo visų atliktų
mokesčių mokėtojų
patikrinimų arba tyrimų −
91 proc.
Planinių patikrinimų
trukmė − 25 darbo dienos
Santykis tarp laiku
pateikusių ir privalėjusių
pateikti PVM deklaracijas
mokesčių mokėtojų –
97 proc.
Pareigybių dalis, tenkanti
rizikai vertinti, planuoti ir

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

7

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
analizuoti, nuo visų
pareigybių − 3,5 proc.
Finansinių išteklių dalis,
tenkanti rizikai vertinti,
planuoti ir analizuoti −
1720,3 tūkst. eurų
Pareigybių dalis, tenkanti
fiziniams patikrinimams,
nuo visų pareigybių −
17,5 proc.
Finansinių išteklių dalis,
tenkanti fiziniams
patikrinimams, −
8601,7 tūkst. eurų
Patikrinimų, atliktų
naudojant kontrolinius
klausimynus, dalis,
palyginti su visais
patikrinimais atitinkamoje
priežiūros srityje, − 80
proc.
Planinių kompleksinių ir
teminių patikrinimų, apie
kurių atlikimą mokesčių
mokėtojai informuojami iš
anksto, dalis, palyginti su
visais kompleksiniais ir
teminiais patikrinimais, –
97 proc.
Operatyvių patikrinimų
metu surašytų

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

8

Priemonės
kodas

04-01-03

Priemonės
pavadinimas

Įsteigti
Analizės,
modeliavimo ir rizikų
valdymo
centrą
(toliau –
i.MAMC)
bei sukurti
Išmaniosios
mokesčių
administravimo
informaci-

Veiksmo pavadinimas

Įvykdyti i.MAMC
projekto 2019 m.
Mikro, Makro,
Elgsenos krypčių darbų
planus
Įdiegti i.SAF-T
posistemį, įgyvendinti
testavimo ir
bandomosios
eksploatacijos etapus

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
administracinių
nusižengimų protokolų
(toliau – ANP), padėjusių
užkirsti kelią žalos
visuomenei, kitų asmenų
interesams atsiradimui, kai
ši žala ar pavojus
reikšmingi, dalis, palyginti
su visais operatyvių
patikrinimų metu surašytais
ANP, − 60 proc.
Respondentų, teigiančių,
kad kontroliniai
klausimynai padėjo suvokti
teisės aktų reikalavimus ir
geriau juos įgyvendinti,
dalis − 75 proc.
Įvykdyti i.MAMC projekto
2019 m. plane numatyti
darbai − 100 proc.

i.SAF-T posistemio
sukūrimo projekto
įgyvendinimas (testavimo
etapas, bandomoji
eksploatacija) − 100 proc.

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

4 (R-01-02-04-01)
9 (P-01-02-04-01-01)
15 (P-01-02-04-01-02)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

Atrankos ir
paramos
auditui
departamentas

III

Kontrolės
departamentas

III–IV

1076,0

9

Priemonės
kodas

04-01-04

04-01-05

Priemonės
pavadinimas
nės
sistemos
(toliau –
i.MAS)
Standartizuotų
apskaitos
duomenų
kaupimo ir
tvarkymo
posistemį
(toliau –
i.SAF-T)
Sukurti ir
įdiegti
programinę
įrangą
įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos
akcizų
įstatymą
Modifikuoti
Integruotą
mokesčių
informacinę
sistemą ir
pritaikyti
kitas
informaci-

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Vykdyti Akcizų
informacinės sistemos
plėtrą ir tobulinti jos
funkcines galimybes

Sukurtos naujos Akcizų
informacinės sistemos
funkcinės galimybės,
patobulinti esamos − 100
proc.

Modernizuoti
deklaracijų apdorojimo
procesą, sukuriant
2019 m. pelno
mokesčio deklaracijų
versijas, įgyvendinant
mokesčių reformą, ir
pritaikyti Integruotos

Pagal VMI patvirtintas
taisykles patikslintas
mokesčių mokėtojų,
privalančių teikti
deklaracijų formas, sąrašas,
modifikuotas deklaracijų
klaidų apdorojimas ir
užtikrintas pranešimų

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

5 (R-01-02-04-01)
4 (R-01-02-04-02)

Akcizų
administravimo
departamentas

III–IV

160,0

2 (R-01-02-04-01)
1 (R-01-02-04-02)
8 (P-01-02-04-01-01)
7 (P-01-02-04-01-02)

Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas

III–IV

361,0
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Priemonės
kodas

04-01-06

04-01-07

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

nes
sistemas
pagal
naujus
teisės aktus

mokesčių informacinės
sistemos posistemius
naujiems veiklos
poreikiams

Modifikuoti
Mokesčių
mokėtojų
elektroninio
švietimo,
konsultavimo ir
informavimo
paslaugų
sistemą
(toliau –
ESKIS) ir
integruoti
su kitomis
VMI
informacinėmis
sistemomis
Plėtoti

Sukurti naujas ir
modifikuoti esančias
paslaugas ESKIS Mano
VMI dalyje
Sukurti naujas ir
modifikuoti esamas
funkcines galimybes ir
paslaugas, susijusius su
Mokesčių mokėtojų
konsultavimo ir
švietimo procesu,
ESKIS

Sukurti naujas 2019 m.

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
mokesčių mokėtojams
perdavimas į Elektroninio
deklaravimo sistemą
(toliau – EDS) – 100 proc.
Pagal pasikeitusius teisės
aktus sukurtas pelno
mokesčio deklaracijų ir jų
priedų 2019 m. versijų
priėmimo ir tolimesnio jų
apdorojimo mechanizmas −
100 proc.
Sukurtų naujų ir
modifikuotų esamų
paslaugų skaičius − 15 vnt.

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

3 (R-01-02-04-01)
2 (R-01-02-04-02)
5 (P-01-02-04-01-01)

Mokestinių
prievolių
departamentas

III–IV

Mokesčių
informacijos
departamentas

III–IV

Atrankos ir

III–IV

Sukurtų naujų ir
modifikuotų funkcinių
galimybių grupių (Renginių
sistema, Konsultacinės
medžiagos katalogo
(toliau – KMK) turinio
valdymo sistema ir
panašiai) ir paslaugų
skaičius − 2 vnt.

Sukurtos naujos Audito

3 (R-01-02-04-01)
4 (R-01-02-04-02)

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

181,0

351,0
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Priemonės
kodas

04-01-08

04-01-09

Priemonės
pavadinimas
Kompiuterizuoto
audito
informacinę
sistemą
Plėtoti ir
optimizuoti
duomenų
saugyklą
Užtikrinti
automatinius
informacijos mainus
su užsienio
valstybėmis

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Audito informacinės
sistemos investiciniame
plėtros plane numatytas
funkcijas

informacinės sistemos
funkcijos, kurių
įgyvendinimas numatytas
2019 m., − 100 proc.

Palaikyti optimalią
VMI duomenų
saugyklos veikimo
būklę
Koordinuoti ir užtikrinti
informacijos apie
įpareigojančius
sprendimus (angl. Tax
rulings) mainus su
užsienio šalių mokesčių
administracijomis pagal
2015 m. gruodžio 8 d.
Tarybos direktyvą (ES)
2015/2376, kuria iš
dalies keičiamos
Direktyvos 2011/16/ES
nuostatos, susijusios su
privalomais
automatiniais
apmokestinimo srities
informacijos mainais
(OL 2015 L 332, p. 1)
ir Ekonominio
bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos
Mokesčių bazės

Realizuotos VMI duomenų
saugyklos veikimo būsenos
stebėsenos priemonės −
100 proc.
Informacijos mainai,
apsikeitimas duomenimis −
100 proc.

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

9 (P-01-02-04-01-01)
8 (P-01-02-04-01-02)

paramos
auditui
departamentas
Kontrolės
departamentas
2 (R-01-02-04-01)
Informacinių
2 (R-01-02-04-02)
išteklių
valdymo
departamentas
4 (R-01-02-04-01)
Tarptautinio
2 (R-01-02-04-02)
bendradarbia2 (P-01-02-04-01-01) vimo
6 (P-01-02-04-01-02) departamentas

III–IV

10,0

III–IV

149,0

12

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

erozijos ir pelno
perkėlimo projekto
(toliau – OECD BEPS)
5 priemonę
Koordinuoti ir užtikrinti
informacijos apie
tarptautinių įmonių
grupių informacijos
apsikeitimus (angl.
Country by Country
report (CbC)) mainus
su užsienio šalių
mokesčių
administracijomis pagal
2016 m. gegužės 25 d.
Tarybos direktyvą (ES)
2016/881, kuria iš
dalies keičiamos
Direktyvos 2011/16/ES
nuostatos dėl privalomų
automatinių
apmokestinimo srities
informacijos mainų
(OL 2016 L 146, p. 8)
ir OECD BEPS 13
priemonę
Koordinuoti ir užtikrinti
bankinės informacijos
mainus su užsienio
šalių mokesčių
administracijomis ir

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

Informacijos mainai,
apsikeitimas duomenimis −
100 proc.

Tarptautinio
bendradarbiavimo
departamentas

III–IV

Informacijos mainai,
apsikeitimas duomenimis
(proc.) − 100 proc.

Tarptautinio
bendradarbiavimo
departamentas

III–IV
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Priemonės
kodas

04-01-10

Priemonės
pavadinimas

Sukurti
VMI
informacinių išteklių
valdymo
kokybės
gerinimo
priemones

Veiksmo pavadinimas
vadovauti šiam
procesui pagal Bendrąjį
duomenų teikimo
standartą (angl.
Common Reporting
Standart (CRS)) su ne
Europos Sąjungos (ES)
valstybėmis ir pagal
2014 m. gruodžio 9 d.
Tarybos direktyvą
2014/107/ES, kuria iš
dalies keičiamos
Direktyvos 2011/16/ES
nuostatos, susijusios su
privalomais
automatiniais
apmokestinimo srities
informacijos mainais
(OL 2014 L 359, p. 1)
su ES valstybėmis
narėmis
Parengti galutinį
metaduomenų modelį,
įdiegti metaduomenų ir
informacijos valdymo
priemones, sukurti ir
tinkamai dokumentuoti
VMI informacinių
technologijų (toliau
– IT) sistemų
metaduomenų saugyklą
ir joje aprašyti 4 IT

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Sukurta ir dokumentuota
VMI IT sistemų
metaduomenų saugykla ir
joje aprašyti 4 IT sistemų
metaduomenys − 100 proc.

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

3 (R-01-02-04-01)
4 (R-01-02-04-02)

Atsakingi
vykdytojai

Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

III–IV

277,0
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Priemonės
kodas

04-01-11

04-01-13

Priemonės
pavadinimas

Sukurti
taikomąją
programinę
įrangą ir
įsigyti
techninę
įrangą
informacijos
mainams
tarp ES
valstybių
Užtikrinti
VMI
informacinių sistemų
ir
technologijų veiklą

Veiksmo pavadinimas
sistemų metaduomenis
Įdiegti ataskaitų
ruošimo ir spausdinimo
iš metaduomenų bazės
priemones
Modifikuoti VMI
pridėtinės vertės
mokesčio informacijos
mainams tarp ES
valstybių narių vskirtos
informacinės sistemos
(toliau – ITIS_EU)
modulius

Įsigyti ir įdiegti
kompiuterinę įrangą
(daugiafunkcius
skenavimo ir
spausdinimo aparatus,
stalinius,
nešiojamuosius ir
planšetinius
kompiuterius), skirtą
VMI informacinių
sistemų ir technologijų
veiklai užtikrinti pagal
2019 m. skirtą
finansavimą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Įdiegtos ataskaitų ruošimo
ir spausdinimo iš
metaduomenų bazės
priemonės − 100 proc.
Įgyvendinti ITIS_EU
pakeitimai, realizuojantys
naujo mokestinio
laikotarpio ketvirčio
duomenų naudojimą, − 100
proc.

Įdiegta ir įsigyta
kompiuterinė įranga − 100
proc.

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

4 (R-01-02-04-01)
2 (R-01-02-04-02)
5 (P-01-02-04-01-01)

9 (P-01-02-04-01-01)
8 (P-01-02-04-01-02)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas
Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas

III–IV

III–IV

340,0

Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas

III–IV

1078,0
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Priemonės
kodas

04-01-14

04-01-15

Priemonės
pavadinimas

Plėtoti
Mokesčių
apskaitos
informacinę
sistemą
(toliau –
MAIS)
Plėtoti
deklaravimo
prievolių ir
registrų
duomenų
administravimą

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įsigyti ir įdiegti VMI
interneto svetainės
saugasienę Web
Application Firewall
Modifikuoti MAIS,
sukuriant naujas
funkcines galimybes
veiklos procesų
kokybei gerinti

Įdiegta VMI interneto
svetainės saugasienė Web
Application Firewall –
100 proc.
Modifikuotos MAIS
funkcinės galimybės –
5 vnt.

Plėtoti, modifikuoti ir
integruoti su kitomis
VMI informacinėmis
sistemomis Mokesčių
mokėtojų registrą

Mokesčių mokėtojų registro
pritaikymas mokesčių
reformai (Lietuvos
Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo
401 straipsnio
įgyvendinimas) − 100 proc.
Duomenų rinkinių
formavimas ir perdavimas
EDS − 100 proc.

Parengti duomenų apie
gyventojo pajamas,
išlaidas ir faktus,
skaičiavimo rezultatus
rinkinius, reikalingus
gyventojų pajamų
deklaracijos pildyti
elektroniniu būdu
Atlikti EDS naudotojų
poreikių ir elgsenos
tyrimą, pagal tyrimo
rezultatus pakeisti
(pritaikyti) išorinį EDS

Pakeistas (pritaikytas)
išorinis EDS portalas –
1 vnt.

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

3 (R-01-02-04-01)
4 (P-01-02-04-01-02)

2 (R-01-02-04-01)
8 (R-01-02-04-02)
2 (P-01-02-04-01-01)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas
Nepriemokų
administravimo
departamentas

III–IV

III–IV

845,0

Mokestinių
prievolių
departamentas

III–IV

955,0

Mokestinių
prievolių
departamentas

III–IV

Mokestinių
prievolių
departamentas

III–IV
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Priemonės
kodas

04-01-16

04-01-17

04-01-19

Priemonės
pavadinimas

Tobulinti
Mokesčių
informacijos centro
teikiamą
konsultavimo ir
informavimo telefonu
paslaugą

Veiksmo pavadinimas
portalą
Įdiegti ir integruoti
įsigytą programinę
įrangą į Mokesčių
informacijos
informacinę sistemą
(MIIS), integruoti ją su
kitomis VMI
informacinėmis
sistemomis

Perkelti KMK aktualų
turinį į atnaujinto
dizaino svetainę
www.vmi.lt
Organizuoti Priimti ir vykdyti
banderolių
mokesčių mokėtojų
gamybą ir
banderolių
platinimą
alkoholiniams
gėrimams ir tabako
gaminiams ženklinti
užsakymus, organizuoti
jų apskaitą
Plėtoti ir
Integruoti dvi VMI
optimizuoti informacines sistemas
Tapatybių ir su TTVS

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Įdiegta ir integruota su
kitomis VMI
informacinėmis sistemomis
programinė įranga
mokesčių mokėtojams,
pateikusiems paklausimus,
aptarnauti (vnt.) − 1 vnt.
Įdiegta ir integruota su
kitomis VMI
informacinėmis sistemomis
programinė įranga
(vienalaikio naršymo (angl.
co-browse) pagalbos
priemonė konsultavimo
metu) − 1 vnt.
Perkeltas KMK aktualus
turinys ir atnaujinta KMK
atverta visuomenei − 100
proc.
Pateiktų banderolių
alkoholiniams gėrimams ir
tabako gaminiams ženklinti
užsakymų įvykdymas –
100 proc.

Realizuoti integraciniai
spendimai tarp TTVS ir
dviejų VMI informacinių

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

2 (R-01-02-04-01)
2 (R-01-02-04-02)
1 (P-01-02-04-01-01)

Mokesčių
informacijos
departamentas

III

Mokesčių
informacijos
departamentas

III

3 (R-01-02-04-01)
2 (R-01-02-04-02)

Akcizų
administravimo
departamentas

III–IV

2760,0

3 (R-01-02-04-01)
2 (R-01-02-04-02)

Informacinių
išteklių
valdymo

III–IV

50,0

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

694,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
teisių
valdymo
sistemą
(toliau –
TTVS)

04-01-20

Plėtoti
kompiuterinę
infrastruktūrą sistemų
nepertraukiamam
veikimui
užtikrinti

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

sistemų − 100 proc.
Atnaujinti esamus
Atnaujinti esami ir įdiegti
Tapatybių ir teisių
nauji automatiniai TTV
valdymo (toliau – TTV) procesai − 100 proc.
procesus bei įdiegti
naujus automatizuotus
TTV procesus
Įsigyti ir įdiegti
Įdiegtas specializuotas
specializuotą Oracle
Oracle duomenų bazių
duomenų bazių
valdymo kompleksas ir
valdymo kompleksą ir
serveriai su serverių
serverius su serverių
virtualizavimo sistemine
virtualizavimo
programine įranga –
sistemine programine
100 proc.
įranga, skirtus MAIS
nepertraukiamam
veikimui užtikrinti
(pagal 2019 m. skirtą
finansavimą)
Bendradarbiaujant su
Sukurta nauja sąsaja su AB
AB SEB banku, sukurti SEB banku dėl apsikeitimo
naują sąsają, skirtą
mokėjimų duomenimis –
mokėjimo duomenimis 100 proc..
su juo apsikeisti,
siekiant užtikrinti
sklandų mokėjimų į
VMI ir iš biudžeto
surenkamųjų sąskaitų
vykdymą
Perkelti išieškojimo iš
Antstolių išieškojimas iš
turtinių teisių procesą į mokesčių permokos

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai
departamentas
Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas

2 (R-01-02-04-01)
1 (R-01-02-04-02)
1 (P-01-02-04-01-01)
1 (P-01-02-04-01-02)

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

III–IV

Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas,
Mokesčių
apskaitos
departamentas

IV

Mokesčių
apskaitos
departamentas

III–IV

Mokesčių
apskaitos

III

600,0
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Priemonės
kodas

04-01-21

04-01-22

04-01-23

Priemonės
pavadinimas

Sukurti
i.MAS
Išmaniųjų
elektroninių
kasos
aparatų
posistemio
ir
Išmaniosios
kontrolės
procesų
valdymo
posistemio
kompiuterinę
infrastruktūrą
Sukurti ir
įdiegti
i.MAS
i.APS
posistemį
Sukurti ir
įdiegti
i.MAS
Išmaniosios
kontrolės

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

elektroninę erdvę,
modifikuojant MAIS ir
Antstolių informacinės
sistemos sąsają
Įsigyti ir įdiegti
kompiuterinę ir
programinę įrangą
(serverius, diskų
masyvus arba
kompiuterinę įrangą
turimų masyvų plėtrai,
serverių virtualizavimo
ir virtualių serverių
rezervinio kopijavimo
programinę), įsigyti
reikiamas licencijas

vykdomas elektroninėje
erdvėje, atsisakant
popierinių patvarkymų
dokumentų − 100 proc.
Sukurta i.MAS posistemių
Išmaniųjų elektroninių
kasos aparatų (toliau –
i.EKA) ir Nuotolinių
apskaitos paslaugų
smulkiajam verslui (toliau –
i.APS) kompiuterinė
infrastruktūra − 100 proc.

Sukurti ir įdiegti
likusias i.APS
paslaugos dalis

Sukurta ir įdiegta i.APS
paslauga − 100 proc.

Sukurti, įdiegti ir
integruoti i.KON
posistemį su i.MAS
posistemiais ir kitomis
VMI informacinėmis

Įdiegta i.KON posistemio
funkcinių galimybių dalis –
70 proc.

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

departamentas

3 (R-01-02-04-01)
2 (R-01-02-04-02)

Informacinių
išteklių
valdymo
departamentas

III–IV

1345,0

3 (R-01-02-04-01)
2 (R-01-02-04-02)

Mokestinių
prievolių
departamentas

III

14,0

6 (R-01-02-04-01)
5 (R-01-02-04-02)
9 (P-01-02-04-01-01)
10 (P-01-02-04-01-02)

Atrankos ir
paramos
auditui
departamentas

III–IV

1164,0

19

Priemonės
kodas

04-01-24

Priemonės
pavadinimas
procesų
valdymo
(toliau –
i.KON)
posistemį
Sukurti ir
įdiegti
i.MAS
i.EKA
posistemį

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Priemonės lyginamasis
svoris vertinant pagal
rezultato ir produkto
kriterijų reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignaviterminas mai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

sistemomis

Sukurti ir įdiegti
elektronines paslaugas
i. EKA posistemyje

Sukurtos elektroninės
paslaugos − 2 vnt.

3 (R-01-02-04-01)
1 (R-01-02-04-02)
2 (P-01-02-04-01-01)

_______________________

Kontrolės
departamentas

III–IV

629,0

