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DALYVAVIMO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PORTALO E.VMI DISKUSIJOSE IR JŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dalyvavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI diskusijose ir jų
administravimo taisyklės (toliau − Taisyklės) nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) portalo e. VMI diskusijų (toliau
− Diskusijos) administravimo nuostatas, dalyvavimo Diskusijose nuostatas ir tvarką, Diskusijų
dalyvių teises ir atsakomybę.
2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir santrumpos:
autorizuoti dalyviai − Diskusijų dalyviai, prisijungę prie Diskusijų per VMI prie FM portalo
e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį „Mano VMI“, kurie gali kurti temas, komentuoti
kitų dalyvių sukurtas temas;
darbuotojas − VMI prie FM darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį bei gaunantis darbo
užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;
diskusijos − virtuali vieta bendrauti mokesčių procedūrų ir mokesčių klausimais, keistis
mintimis ir patirtimi. Diskusijose galima kurti temas, diskutuoti, komentuoti diskusijų dalyvių
sukurtas temas;
diskusijų administratorius − VMI prie FM valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas
už Diskusijų sritį, galintis kurti, redaguoti, trinti Diskusijų kategorijas ir temas. Diskusijų
administratorius turi teisę šalinti ar informuoti Diskusijų dalyvius apie Diskusijų taisyklių
pažeidimus;
diskusijų kategorijos − Diskusijų temų grupė, suskirstyta pagal atitinkamus kriterijus ir
tematiką;
diskusijų temos − Diskusijų dalis, skirta konkrečiam rūpimam klausimui ar problemai
aptarti;
diskusijų vedėjas (moderatorius) − VMI prie FM valstybės tarnautojas ar darbuotojas,
turintis teisę kurti Diskusijų temas, redaguoti ir trinti klausimus bei atsakymus.
neautorizuoti dalyviai − Diskusijų dalyviai, kurie gali stebėti vykstančias diskusijas, skaityti
jas, tačiau jie negali kurti temų, komentuoti ar papildyti kitų vartotojų sukurtų temų, jiems gali būti
apribota prieiga prie tam tikrų kategorijų su jose esančiomis diskusijų temomis;
valstybės tarnautojas − VMI prie FM tarnautojas, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir
atliekantis viešojo administravimo veiklą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka.
II. DISKUSIJŲ SRITIES PASKIRTIS IR ADMINISTRAVIMAS
3. Dalyvavimas diskusijose yra viešas ir savanoriškas.
4. Diskusijos skirtos atviroms diskusijoms mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir
sumokėjimo bei administravimo klausimais.
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5. Diskusijos nėra skirtos paklausimams mokesčių klausimais pateikti, nagrinėti ir
atsakymams į juos gauti bei kitoms diskusijoms ne mokestine tematika.
6. Diskusijas prižiūri ir administruoja diskusijų vedėjas (moderatorius) ir diskusijų
administratorius.
7. Diskusijų dalyvių žinutės (pranešimai) atspindi tik jų autorių nuomonę. Diskusijų
administratorius ir diskusijų vedėjas neatsako už dalyvių pateiktų žinučių turinį, tačiau turi teisę
pašalinti ir (ar) redaguoti nepadorias, užgaulias, įžeidžiančias, grasinančias, amoralias, praradusias
aktualumą, akivaizdžiai klaidinančias ir pažeidžiančias Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus
teisės aktus, skatinančias neteisėtą elgesį arba kitaip prieštaraujančias Taisyklėms žinutes. Žinutės
autorius apie pašalintą žinutę nėra informuojamas. Diskusijų administratorius turi teisę apjungti,
skaidyti, perkelti diskusijas, kad šios būtų aiškiau sugrupuotos pagal temas.
8. Nauja diskusijos tema kuriama atitinkamoje pagal tematiką Diskusijų kategorijoje ir tik
tuo atveju, jei tokios temos Diskusijose dar nėra. Diskusijos temą gali kurti autorizuoti diskusijų
dalyviai ir diskusijų administratorius.
III. DALYVAVIMAS DISKUSIJOSE
9. Visi nauji Diskusijų dalyviai, prieš pradėdami dalyvauti Diskusijose (skaityti diskusijas,
diskutuoti ir t.t.), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Dalyvio dalyvavimas Diskusijose
reiškia automatinį sutikimą su šiomis Taisyklėmis.
10. Diskusijos privalo vykti valstybine (lietuvių) kalba, išskyrus Diskusijų skiltis, kuriose
administratoriaus yra pažymėjęs (nurodęs) kitos (užsienio kalbos) vartojimo galimybes.
11. Diskusijoms vykstant lietuvių kalba, rekomenduojama vartoti tik lietuviškos abėcėlės
raides.
12. Diskusijos privalo vykti aiškia ir rišlia kalba, jo dalyviai turi saikingai naudoti teksto
koregavimo elementus (nerekomenduojama visą tekstą rašyti nestandartine spalva, jį paryškinti,
pabraukti, padidinti ar rašyti vien didžiosiomis raidėmis).
13. Diskusijų dalyviai privalo užtikrinti, kad bet kokia veikla ar turinys, skelbiamas
Diskusijose ir prieštaraujantis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, nebūtų
naudojami.
14. Diskusijų dalyviams draudžiama skelbti informaciją (nuorodas į informaciją, diskutuoti ir
pan.), kuri:
14.1. kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą,
14.2. šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą,
14.3. platina, propaguoja, reklamuoja smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas,
narkotines ar psichotropines medžiagas bei kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją,
14.4. pažeidžia asmens teisę į privatumą,
14.5. pažeidžia autorines teises, prekinius ženklus ar patentus,
14.6. pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus.
15. Diskusijų dalyviams draudžiama paskleisti trečiųjų šalių informaciją, informaciją apie
bet kurį kitą asmenį (asmens kodą, vardą, pavardę (kitus asmens duomenis), telefonų numerius,
adresus ir pan.), komercines paslaptis. Diskusijų dalyviams draudžiama vykdyti reklamą, siuntinėti
privačias žinutes, dalyvauti diskusijose kitais, nei diskusijos mokesčių klausimais, tikslais.
16. Diskusijose netoleruojamas dvigubų vartotojo vardų (slapyvardžių) turėjimas, ypač kai
siekiama sudaryti palaikymą savo sukurtam kitam vartotojui, arba norint sukelti ginčą, intrigą.
17. Diskusijų dalyviams draudžiama reikšti asmeninio pobūdžio nepasitenkinimą,
nusiskundimus Diskusijomis, jo dalyviais.
18. Diskusijų dalyviai turi galimybę pateikti pasiūlymus bei pastabas.
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IV. APRIBOJIMAI IR SANKCIJOS
19. Diskusijų dalyviai, pažeidę Taisykles, gali būti apie tai įspėjami e. būdu, gali būti
pašalinama ar taisoma jų žinutė, gali būti šalinama tema.
20. Diskusijų dalyviams, surinkusiems kelis įspėjimus, gali būti uždrausta tam tikrą laiką
rašyti arba jie gali būti pašalinti iš Diskusijų.
21. Duomenys apie Diskusijų dalyvį, paskelbusį įstatymais draudžiamą informaciją, Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Diskusijų dalyviai, bendraudami mokestine ir mokesčių procedūrų tematika, privalo
laikytis šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.
23. Susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), VMI prie FM gali laikinai
arba visam laikui nutraukti Diskusijų veiklą.

