
„STOP šešėliui“ — tai anoniminė pasitikėjimo linija, skirta anonimiškai pranešti 

Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau — VMI) apie galimai padarytus / daromus mokestinius 

pažeidimus. 

 

ANONIMIŠKAI PER „STOP ŠEŠĖLIUI“ GALITE PRANEŠTI APIE:  

 neregistruotą veiklą, pavyzdžiui, veikla, vykdoma be verslo liudijimo arba be individualios 

veiklos pažymos; 

 turto nuomos pajamas, nemokant mokesčių, pavyzdžiui, turite pagrįstų įtarimų, kad 

nuomojamas butas, namas, garažas, komercinės paskirties patalpos, automobiliai ar kitas turtas 

ir nesumokami mokesčiai; 

 neteisėtą praturtėjimą, pavyzdžiui, turite pagrįstų įtarimų, kad asmuo, neturėdamas tam 

pajamų, įsigijo nekilnojamąjį turtą, automobilį, vykdo statybas ar kt.; 

 pajamų neapskaitymą, pavyzdžiui, neišduodami kasos kvitai, neišrašomos sąskaitos 

faktūros; 

 darbo užmokesčio mokėjimą „vokeliuose“, pavyzdžiui, dalis arba visas darbo užmokestis 

išmokamas pagal neoficialius žiniaraščius grynaisiais pinigais be jokio parašo ar kito dokumento;  

 nelegalius darbuotojus, pavyzdžiui, dirba oficialiai neįdarbinti asmenys;  

 kita, pavyzdžiui, kitus teisės aktų pažeidimus, susijusius su mokesčiais, kurie neįvardyti 

anksčiau. 

Visi Jūsų pateikti pranešimai yra vertinami ir analizuojami. 

 

Svarbu. Tais atvejais, kai VMI, gavusi pranešimą ir įvertinusi jame pateiktos informacijos 

turinį, nustatys, kad pranešime pateikta informacija nėra susijusi su VMI kompetencija, ji, 

vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, gautą pranešimą kartu su 

visa jame pateikta informacija (įskaitant ir pranešėjo kontaktinę informaciją bei kitą asmeninę 

informaciją, jeigu pats pranešėjas tokią nurodys), persiųs nagrinėti kitai institucijai pagal 

kompetenciją.  

 

PRANEŠIMO UŽPILDYMO PAVYZDYS: 

Pranešimo pavyzdys:  

Laba diena, adresu: J. Jonaičio g. 1-3, Vilnius, nuomojamas butas nuo 2021-01-01 iki 2022-

01-01. Buto nuomos kaina ― 300 eurų (per mėnesį). Suma mokama grynais buto šeimininkui 

(vardas, pavardė) kiekvieno mėnesio 20 dieną. Nuomos sutartis nesudaryta / nepasirašyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr


Pranešimo užpildymo pavyzdys: 

 

 

 

 

GAUTO PER STOP „ŠEŠĖLIUI“ PRANEŠIMO NAGRINĖJIMO EIGA: 

Jūsų pateikta informacija bus įvertinta pagal VMI kompetenciją ir priimti atitinkami 

sprendimai dėl mokesčių mokėtojams taikytinų poveikio priemonių, siekiant užkirsti kelią 

piktnaudžiavimams mokestinių prievolių vykdyme.  



Atsakymas į pateiktą pranešimą ir informacija apie pagal pateiktą pranešimą atliktus VMI 

veiksmus, priimtus sprendimus ir jų rezultatus, neteikiama, nes VMI vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnyje nustatyta pareiga ir neturi teisės 

atkleisti tokios informacijos. 

 

KITI PRANEŠIMO APIE GALIMAI PADARYTUS / DAROMUS MOKESTINIUS PAŽEIDIMUS PATEIKIMO 

BŪDAI: 

 

1. Anoniminės pasitikėjimo linijos telefonu 1882 arba +370 5 260 5060 (spausti 7). 

2. Per autorizuotų elektroninių paslaugų sistemą Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Paklausimai 

> Paklausimo pateikimas). 

3. Elektroniniu paštu vmi@vmi.lt.   

4. Atvykus į VMI tiesiogiai. 

5. Atsiuntus paštu (per pašto paslaugų teikėjus) į VMI. 

 

TEISĖS AKTAI: 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 
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