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Įvadas
Vienas pagrindinių šio leidinio
tikslų yra pristatyti VMI, jos
funkcijas, uždavinius, pareigas,
administruojamus mokesčius. Kitas
šio leidinio tikslas yra supažindinti,
kokia
VMI
informacija
yra
pateikiama internetinėje erdvėje.
Tad maloniai kviečiame plačiau
susipažinti su VMI ir jos teikiama
informacija
VMI
svetainėje,
„Youtube“ ir „Spotify“ kanaluose,
socialinių tinklų „Facebook“ ir
„LinkedIn“ paskyrose. Labai tikimės,
kad šis leidinys Jums — bus
naudingas
ir
aktualus.
Gero
skaitymo!
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Apie VMI
Misija — dėmesingas, efektyvus ir tikslus mokesčių
administravimas visuomenei ir valstybei.
Vizija — moderni veiklių, drąsių ir kūrybingų žmonių
organizacija, sąžiningų mokesčių mokėtojų partnerė.

Pagrindinės VMI funkcijos
paslaugų teikimas mokesčių klausimais VMI
klientams;
mokesčių apskaita ir paskirstymas;
mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolė.
Pagrindiniai VMI uždaviniai
padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo
teises ir atlikti pareigas;
įgyvendinti mokesčių įstatymus;
užtikrinti, kad į biudžetą būtų sumokėti mokesčiai.
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VMI klientų
teisės
VMI klientas turi teisę:
gauti nemokamą informaciją apie mokesčius, jų
lengvatas, informaciją apie galiojančius mokesčių
teisės aktus bei kitą informaciją, reikalingą jo
mokestinėms prievolėms vykdyti;
gauti konsultacijas mokesčių mokėjimo klausimais;
reikalauti laiku grąžinti (įskaityti) mokesčio
permokas;
nevykdyti neteisėtų mokesčių administratoriaus
nurodymų;
reikalauti užtikrinti informacijos apie mokesčių
mokėtoją slaptumą;
reikalauti
atlyginti
neteisėta
mokesčių
administratoriaus veika padarytą turtinę ir
neturtinę žalą;
įstatymų nustatyta tvarka apskųsti bet kokį
mokesčių administratoriaus veiksmą ar jo
neatlikimą.
3

VMI pareigos
VMI privalo:
skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą;
nepažeisti mokesčių mokėtojo teisių;
tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų;
ginti teisėtus valstybės interesus;
užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtojus
slaptumą;
stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo
veiklą;
naudotis savo teisėmis, tik tiek, kiek tai susiję su
jam pavestomis funkcijomis.
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VMI administruojami
mokesčiai
Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymą VMI administruoja 23
mokesčius, iš kurių pagrindiniai yra šie:
pridėtinės vertės mokestis;
akcizai;
gyventojų pajamų mokestis;
pelno mokestis;
nekilnojamojo turto mokestis;
paveldimo turto mokestis;
žemės mokestis;
kiti mokesčiai.
Daugiau informacijos apie VMI administruojamus
mokesčius
rasite
šioje
nuorodoje:
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciai-ir-ju-dydziai
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VMI
INFORMACIJA
INTERNETE

VMI
svetainė
Vienas didžiausių VMI informacijos šaltinių internete
— VMI svetainė (www.vmi.lt), joje galima rasti daug
naudingos ir itin aktualios informacijos VMI veiklos ir
mokesčių klausimais. Pradiniame puslapyje pateikiami
gyventojams aktualiausi Gyvenimo įvykiai. Juose
galima rasti informacijos mokesčių mokėjimo,
deklaravimo, apskaitos klausimais. Pradedantiems
veiklą informacija skelbiama skyreliuose „Pradedu
individualią veiklą, Tapau ūkininku“. Norintiems
pasinaudoti GPM lengvatomis informacija skelbiama
skyrelyje „Noriu pasinaudoti GPM lengvatomis“.
Kitame leidinio puslapyje bus aptariami kiti VMI
svetainės puslapiai.
Taip pat svetainėje galima susipažinti su virtualiuoju
asistentu SIMU, kuris bet kuriuo paros metu
pakonsultuos bendraisiais mokesčių klausimais. Tiesa,
kol kas temų, kuriomis SIMAS gali konsultuoti, skaičius
yra ribotas, bet ateityje planuojama jas išplėsti.
Nuorodą į VMI svetainę rasite čia: www.vmi.lt
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Aktualūs VMI
svetainės puslapiai

Mokesčių žinynas
Pateikiama aktuali informacija
mokesčių klausimais. Čia kiekvienas
gali rasti atsakymus į rūpimus
klausimus, susijusius su VMI
sistemomis, administruojamais
mokesčiais.

Seminarai
Seminarų skiltis, skirta visiems
besidomintiems mokesčių
temomis ir norintiems išgirsti
šią informaciją ar užduoti
rūpimą klausimą internetinio
seminaro metu.

Mokesčių kalendorius
Skiltyje „Mokesčių kalendorius“
galima pasižiūrėti, kada reikia
mokėti įvairius mokesčius.

Mokesčių ABC
Mokytojams ir jaunimui skirta
skiltis, kurioje galite rasti įvairių
filmukų, informacijos apie
individualios veiklos pagal verslo
liudijimą ir pagal pažymą
skirtumus.

Skaičiuoklės
Šioje skiltyje galite
apskaičiuoti mokėtiną
žemės mokestį, rasti verslo
liudijimo ir individualios
veiklos skaičiuokles.

Karjera
Ši skiltis skirta visiems,
norintiems tapti VMI komandos
dalimi :)
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VMI „Youtube“ ir „Spotify“
kanalai
Dar vienas išsamios informacijos šaltinis yra VMI
„Youtube“ kanalas, kuriame pateikiami trumpi VMI
kurti filmukai su aktualia informacija, pavyzdžiui, kaip
deklaruoti pajamas, kaip sumokėti žemės mokestį.
Norint rasti VMI „Youtube“ kanalą, užtenka, atsidarius
„Youtube“ kanalą, paieškoje suvesti „Valstybinės
mokesčių inspekcijos Vaizdo kanalas“.
Nuorodą į VMI „Youtube“ kanalą rasite čia:
https://www.youtube.com/channel/UCcvdEei33I_ExWll
Q0eYyVw
„Spotify“ kanale galima rasti VMI tinklalaides „Kad
mokesčiai būtų paprasta“. Tinklalaidėse mūsų
specialistai paprastai ir aiškiai papasakoja apie
aktualiausias ir kartais ne visai paprastas mokesčių
temas.
Išgirsti
VMI
„Spotify“
kanale
galite
čia:
https://open.spotify.com/show/4fMt3Gbht9t7w1OKtA
5pcc
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VMI paskyros socialiniuose
tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“
VMI taip pat turi paskyras socialiniuose tinkluose
„Facebook“ ir „LinkedIn“.
„Facebook“ paskyroje skelbiamos mokesčių naujienos
ir kita naudinga informacija. Norint peržiūrėti
informaciją „Facebook“, nebūtina turėti paskyrą,
užtenka „Google“ paieškoje suvesti „VMI Facebook“.
Nuoroda į VMI paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“:
https://www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspek
cija
Prisijungę prie „LinkedIn“ paskyros „State Tax
Inspectorate“ galėsite susipažinti ne tik su mokesčiais,
tačiau ir darbo pasiūlymais. Čia VMI vadovai dalinasi
įžvalgomis, organizacijos aktualijomis ir pasiekimais.
Kviečiame
sekti:
https:https://lt.linkedin.com/company/state-taxinspectorate
9

AČIŪ UŽ
DĖMESĮ :)

