PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1K-171
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas
04-01-01

Priemonės
pavadinimas
Organizuoti
Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
(toliau − VMI)
veiklą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
Atsakingi vykdytojai
reikšmės
01 02 programa „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“
Pagal VMI turimus
2019 m. mokestinio laikotarpio
Mokestinių prievolių
duomenis parengti
gyventojų pajamų deklaracijų,
departamentas
preliminarias deklaracijas,
kurios pateiktos naudojant vedlį
kurias Elektroninio
pagal preliminarias deklaracijas,
deklaravimo sistemos
skaičiaus santykis su visomis per
(toliau – EDS) naudotojai
2020 m. naudojant vedlį
galės užpildyti naudodami
pateiktomis gyventojų pajamų
vedlį
deklaracijomis − 70 proc.
Siekiant sumažinti
Per metus sumažinta
Teisės departamentas
administracinę naštą,
administracinė našta − 90 tūkst.
atsisakyti VMI teikiamų
eurų
duomenų, kuriuos VMI gali
gauti iš kitų šaltinių arba
kurie yra pertekliniai
Atlikti veiksmus, siekiant
Priimti pagal VMI kompetenciją Informacinių išteklių
įvykdyti tarptautinius
visi pridėtinės vertės mokesčio
valdymo departamentas
įsipareigojimus e. prekybos
(toliau − PVM) srities teisės aktų Mokesčių apskaitos
srityje nuo 2021 m. sausio 1 pakeitimai, susiję su Europos
departamentas
d.
Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų Mokestinių prievolių
įgyvendinimu nuo 2021 m. sausio departamentas
1 d., – 100 proc.
Teisės departamentas
Atlikti VMI informacinių sistemų
(PVM informacijos mainams tarp
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)
I–IV

I–IV

I–IV

62 607

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Atlikti finansų rinkos
dalyvių priežiūros veiksmus

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
ES valstybių skirtos informacinės
sistemos (toliau – ITIS_EU),
Mokesčių apskaitos informacinės
sistemos (toliau − MAIS),
Mokesčių mokėtojų registro)
modifikavimo darbai, susiję su
ES teisės aktų įgyvendinimu nuo
2021 m. sausio 1 d., – 100 proc.
Finansų rinkos dalyvių, 2020 m.
pateikusių VMI duomenis, ir visų
finansų rinkos dalyvių,
privalančių teikti duomenis,
santykis – 100 proc.
Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM) viršininko
patvirtintas finansų rinkos
dalyvių priežiūros veiksmų
vykdymo procedūrų aprašas – 1
vnt.

Atlikti pagal Lietuvos
Respublikos mokesčių
administravimo įstatymą ir
tarptautinius įsipareigojimus
(Tarybos direktyvų
(2011/16, 2014/107,

Atlikta ir VMI prie FM
viršininkui pateikta atskirų
informacinių pranešimų
administracinių kaštų ir
gaunamos naudos analizė
(numatant siūlomus atsisakyti

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Atrankos ir paramos
auditui departamentas
Didžiųjų mokesčių
mokėtojų stebėsenos ir
konsultavimo
departamentas
Informacinių išteklių
valdymo departamentas
Kontrolės departamentas
Mokesčių informacijos
departamentas
Mokestinių prievolių
departamentas
Tarptautinio
bendradarbiavimo
departamentas
Atrankos ir paramos
auditui departamentas
Didžiųjų mokesčių
mokėtojų stebėsenos ir
konsultavimo
departamentas

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

I–IV

I–IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
2015/2376, 2016/881,
2016/2258, 2018/822) dėl
administracinio
bendradarbiavimo (DAC),
Bendrojo duomenų teikimo
standarto (CRS) VMI gautų
duomenų panaudojimo
įvertinimą
Parengti nemokumo
inicijavimo ir vykdymo
tvarką pagal Lietuvos
Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymą

Naudojant visuomenės
informavimo priemones,
kurti visuomenėje
nepakantumo mokesčių
teisės aktų pažeidimams,
šešėlinei ekonomikai
atmosferą, informuoti apie
VMI atliekamos mokesčių
mokėjimo kontrolės
rezultatus, nustatomus

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
neproporcingos naštos
informacinius pranešimus) − 1
vnt.
Mokestinei prievolei suformuoti
ar rizikai valdyti panaudota
gautos informacijos (pagal
informacijos kategorijas ar rūšis)
dalis – 100 proc.
Pakeistas Nepriemokų
administravimo procedūrų
vadovas, patvirtintas VMI prie
FM viršininko 2012 m. sausio
27 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl
Nepriemokų administravimo
procedūrų vadovo patvirtinimo“,
jame naujai numatyta nemokumo
inicijavimo ir vykdymo tvarka,
reglamentuojant pasikeitusį
nemokumo procesą, − 100 proc.
Pasitikėjimo telefonu 1882
(įskaitant pranešimus atsakiklyje
ir elektroninėje anketoje) gauti
pranešimai apie mokesčių
įstatymų pažeidimus – 3 800 vnt.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

Mokestinių prievolių
departamentas

Nepriemokų
administravimo
departamentas

I–IV

Mokesčių informacijos
departamentas

I–IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
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
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
Siekiant glaudesnio
bendradarbiavimo su
didžiaisiais mokesčių
mokėtojais ir operatyvaus jų
rizikų, susijusių su
mokestinėmis prievolėmis,
valdymo, taikyti tiesioginio
komunikavimo su

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

Suorganizuoti susitikimai,
pasitarimai ar pan. tikslinėms
mokesčių mokėtojų grupėms −
13 vnt.

Mokesčių informacijos
departamentas

I–IV

Suorganizuoti susitikimai su
didžiaisiais mokesčių
mokėtojais − 40 vnt.

Didžiųjų mokesčių
mokėtojų stebėsenos ir
konsultavimo
departamentas

I–IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
didžiaisiais mokesčių
mokėtojais priemones
Viešojo komunikavimo
priemonėmis teikti 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
Organizuoti ir vesti
mokesčių mokėtojams
seminarus mokesčių
klausimais
Teikti mokesčių mokėtojų
poreikius atitinkančias
konsultacijas žodžiu
(telefonu) ir raštu

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

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

Mokesčių informacijos
departamentas

I–IV

Seminarų dalyvių, linkusių
rekomenduoti VMI
organizuojamus seminarus kitam
mokesčių mokėtojui, dalis − 50
proc.
Mokesčių mokėtojų, palankiai
vertinančių iš VMI gautą rašytinę
konsultaciją (išskyrus pokalbius
internetu), dalis − 81 proc.
Mokesčių mokėtojų, palankiai
vertinančių konsultacijas žodžiu
(telefonu), dalis − 89 proc.
Priimtų skambučių
(administruotų) ir visų gautų
skambučių santykis – 80 proc.

Mokesčių informacijos
departamentas

I–IV

Mokesčių informacijos
departamentas

I–IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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
Patikslintų rašytinių konsultacijų
ir visų rašytinių konsultacijų
santykis − 0,5 proc.
Laiku pateikusių ir privalėjusių
pateikti mėnesines pajamų
mokesčio deklaracijas (GPM313)
mokesčių mokėtojų santykis − 95
proc.
Pareigybių dalis, tenkanti
konsultavimui, informavimui ir
prevencijai, nuo visų pareigybių
− 37,6 proc.
Finansinių išteklių dalis, tenkanti
konsultavimui, informavimui ir
prevencijai, − 19 462,1 tūkst.
eurų.
Mokesčių mokėtojų ir VMI
darbuotojų skaičiaus santykis −
619 koef.
Mokesčių apskaitos išlaidos,
tenkančios vienai atliktai
finansinei operacijai, − 0,23 euro
Išieškojimo sąnaudos, tenkančios
vienam priverstinai išieškotam
1000 eurų, – 2 eurai
Rizikingiausių (pagal institucijos
įvertintas reikšmingas rizikas)
mokesčių mokėtojų patikrinimų

Atsakingi vykdytojai

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

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

I–IV

7

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
arba tyrimų dalis nuo visų atliktų
mokesčių mokėtojų patikrinimų
arba tyrimų – 91 proc.
Planinių patikrinimų trukmė − 25
darbo dienos
Laiku pateikusių ir privalėjusių
pateikti PVM deklaracijas
mokesčių mokėtojų santykis –
97 proc.
Pareigybių dalis, tenkanti rizikai
vertinti, planuoti ir analizuoti,
nuo visų pareigybių − 3,6 proc.
Finansinių išteklių dalis, tenkanti
rizikai vertinti, planuoti ir
analizuoti, − 1 863,4 tūkst. eurų
Pareigybių dalis, tenkanti
fiziniams patikrinimams, nuo
visų pareigybių − 17,4 proc.
Finansinių išteklių dalis, tenkanti
fiziniams patikrinimams, –
9 006,4 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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Užtikrinti atitiktį
organizaciniams ir
techniniams kibernetinio
saugumo reikalavimams
Vykdyti VMI valstybės
tarnautojų ir darbuotojų

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
Atsakingi vykdytojai
reikšmės
mokesčių mokėtojai
informuojami iš anksto, dalis,
palyginti su visais kompleksiniais
ir teminiais patikrinimais, −
97 proc.
Operatyvių patikrinimų metu
surašytų 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, − 65 proc.
Darbuotojų, kurie dalyvavo
gebėjimų, susijusių su VMI
strateginių tikslų įgyvendinimu,
tobulinimo mokymuose, dalis
nuo viso mokymuose
dalyvavusių darbuotojų skaičiaus
– 80 proc.
Suorganizuotos kibernetinio
Vidaus saugumo skyrius
saugumo pratybos − 2 vnt.

VMI valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dalyvavę
mokymuose duomenų saugos ir

Vidaus saugumo skyrius

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

I–IV

I–IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
švietimą duomenų saugos ir
prevencijos klausimais

04-01-02

Plėtoti bei
modernizuoti VMI
informacines
sistemas

Sukurti ir įdiegti programinę
įrangą, įgyvendinant
Lietuvos Respublikos akcizų
įstatymą
Modifikuoti Integruotą
mokesčių informacinę
sistemą (toliau − IMIS) ir
pritaikyti kitas informacines
sistemas naujiems teisės
aktams
Plėtoti Kompiuterizuoto
audito informacinę sistemą

Plėtoti ir optimizuoti
duomenų saugyklą

Sukurti taikomąją
programinę įrangą ir įsigyti

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
prevencijos klausimais, − 500
vnt.
Parengtos rekomendacijos /
priminimai / atmintinės duomenų
saugos ir prevencijos klausimais
– 20 vnt.
Sukurtos naujos Akcizų
informacinės sistemos funkcinės
galimybės, patobulintos esamos −
100 proc.
IMIS sukurtos duomenų
apdorojimo funkcinės galimybės,
skirtos mokestines prievoles
užtikrinančių VMI prie FM
administracijos padalinių
funkcijoms automatizuoti, − 3
vnt.
Sukurtos naujos Kompiuterizuoto
audito informacinės sistemos
funkcijos, kurių įgyvendinimas
numatytas 2020 m., − 100 proc.
Įsigytos papildomos duomenų
saugykloje naudojamos
programinės įrangos licencijos
SAP Business Objects
Enterprise − 30 vnt.
Įgyvendinti ITIS_EU
Deklaravimo, Administravimo ir
PVM informacijos mainų

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

Akcizų administravimo
departamentas

I–IV

Informacinių išteklių
valdymo departamentas

I–IV

Atrankos ir paramos
auditui departamentas
Kontrolės departamentas

I–IV

Informacinių išteklių
valdymo departamentas

I–IV

Informacinių išteklių
valdymo departamentas

I–IV

4 531
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Priemonės
kodas

04-01-03

Priemonės
pavadinimas

Organizuoti
banderolių gamybą
ir platinimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
techninę įrangą informacijos sistemos (VIES) modulių
mainams tarp ES valstybių
pakeitimai, susiję su
konsignacinės prekybos duomenų
teikimu, su priemonių
užklausoms, kurios skirtos
kreiptis į Vairuotojų ir
automobilių duomenų sistemą
(EUCARIS), sukūrimu − 100
proc.
Užtikrinti VMI informacinių Įdiegta įsigyta kompiuterinė
technologijų veiklą
įranga − 100 proc.
Plėtoti MAIS
Modifikuotos MAIS funkcinės
galimybės − 2 vnt.
Modifikuotos MAIS integracinės
sąsajos su kitomis VMI
informacinėmis sistemomis − 3
vnt.
Plėtoti deklaravimo prievolių Pakeistas (pritaikytas) išorinis
ir registrinių duomenų
EDS portalas – 1 vnt.
administravimą
Sudaryti ir EDS perduoti
duomenų rinkiniai − 100 proc.
Priimti ir vykdyti mokesčių
Įvykdyti pateikti alkoholinių
mokėtojų alkoholinių gėrimų gėrimų ir tabako gaminių
ir tabako gaminių
ženklinimo banderolių
ženklinimo banderolių
užsakymai – 100 proc.
užsakymus, organizuoti jų
apskaitą
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

Informacinių išteklių
valdymo departamentas
Nepriemokų
administravimo
departamentas
Mokesčių apskaitos
departamentas

I–IV

Mokestinių prievolių
departamentas

I–IV

Akcizų administravimo
departamentas

I–IV

I–IV

3 300
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Priemonės
kodas
04-01-04

04-01-05

04-01-06

Priemonės
pavadinimas
Sukurti ir įdiegti
Išmaniosios
mokesčių
administravimo
informacinės
sistemos (toliau –
i.MAS)
Išmaniosios
kontrolės procesų
valdymo (toliau −
i.KON) posistemį
Sukurti ir įdiegti
i.MAS Išmaniųjų
elektroninių kasos
aparatų (toliau −
i.EKA) posistemį
Sukurti i.MAS
Standartizuotų
apskaitos duomenų
kaupimo ir
tvarkymo (toliau −
i.SAF-T) posistemį

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Sukurti, įdiegti ir integruoti
i.KON posistemį su i.MAS
posistemiais ir kitomis VMI
informacinėmis sistemomis

Įvykdyti i.EKA posistemio
sukūrimo ir diegimo
paslaugų viešąjį pirkimą
Įgyvendinti i.EKA
posistemio detalios analizės
etape numatytas priemones
Sukurti i.SAF-T posistemio
funkcines galimybes
mokesčių mokėtojų
mokestinius patikrinimus ir
mokestinius tyrimus atlikti
naudojant pateiktas
standartizuotų apskaitos
duomenų rinkmenas (toliau –
SAF-T)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
Įdiegta i.KON posistemio
funkcinių galimybių dalis − 100
proc.

Atsakingi vykdytojai
Atrankos ir paramos
auditui departamentas

Pasirašyta i.EKA posistemio
Kontrolės departamentas
sukūrimo ir diegimo paslaugų
sutartis − 1 vnt.
Įgyvendintų i.EKA posistemio
Kontrolės departamentas
detalios analizės etape numatytų
priemonių dalis − 10 proc.
Sukurta funkcinė galimybė
Kontrolės departamentas
mokesčių mokėtojams pasitikrinti
i.SAF-T posistemyje suformuotas
SAF-T − 1 vnt.
Sukurta funkcinė galimybė atlikti
mokesčių mokėtojų mokestinius
patikrinimus ir mokestinius
tyrimus, naudojant pateiktas
SAF-T − 1 vnt.

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)
I–IV
1 358

II–IV

437

IV

I–IV

273
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