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2019 m. VMI kontrolės veiksmai - 69 mln. €

PVM
28

41%

GPM
25,6

37%

PM
13,4

19%

Kiti
1,8

3%



Prioritetas: PVM atotrūkio mažinimas

VMI prioritetiniai sektoriai

(pajamų apskaitymo, mokesčių, 

susijusių su darbo santykiais ir 

PVM vengimas)



4 prioritetinių kontrolės sektorių rezultatai

 Kontroliuotų mokesčių mokėtojų deklaruota PVM

prievolė išaugo 42 % arba 24,6 mln. €

 Kitų mokesčių mokėtojų PVM prievolės pokytis (tuose 

pačiuose sektoriuose) 4 % arba 12,4 mln. €

 Pardavimų ir pirkimų santykis pakito 4,4 %, kai tuose pačiuose sektoriuose kitų mokesčių mokėtojų atitinkamo rodiklio 

pokytis tesiekė 1,4 %

 Vidutinis darbo užmokestis (I-III ketv.) augo 4,4 % punkto sparčiau nei tuose pačiuose sektoriuose kitų mokesčių mokėtojų
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Statybos

 Kontroliuotų mokesčių mokėtojų statybų sektoriuje —

PVM prievolė išaugo 10,5 mln. €

Mln. €

10,5

PVM prievolė išaugo

 Statybinių medžiagų prekybos įmonių kontrolė

 Nekilnojamojo turto vystytojų, pardavimo agentūrų ir brokerių veiklos kontrolė

 Viešųjų pirkimų dalyvių kontrolė



Auto sektorius

 Kontroliuotų mokesčių mokėtojų naudotų automobilių prekybos ir remonto bei 

autodetalių prekybos sektoriuje — PVM prievolė išaugo 26,8 % arba 8,7 mln. €

 Fiziniai ir juridiniai asmenys, įvežantys (įskaitant importą) ir parduodantys automobilius

 Detalių didmeninę prekybą vykdančios įmonės

 Remonto paslaugas teikiančių asmenų kontrolė, remiantis detalių įsigijimo duomenimis

 Asmenys, vykdantys automobilių dalių prekybą tarptautinėse platformose Amazon, Ebay ir kt. 

 Numerių atpažinimo sistemos ir Daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės sistemos galimybių panaudojimas, 

vykdant į šalį tralais atgabenamų transporto priemonių pardavimo pajamų apskaitymo kontrolę
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Viešojo maitinimo sektorius

 Kontroliuotų mokesčių mokėtojų viešojo maitinimo paslaugų srityje PVM 

prievolė išaugo — 12,8 % arba 3,9 mln. €

 Pardavimų / įsigijimų proporcingumo ir išeigų normų vertinimas, antkainių analizė, 

pardavimų / pirkimų santykio vertinimas

 Kasos aparatų darbo programų ir elektroninių kontrolinių juostų tikrinimas 

identifikuojant galimus klastojimus

 Masiniai ir užsakomieji renginiai PVM prievolė išaugo

Mln. €
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E. erdvėje – 7 mln. € nedeklaruotų pajamų.

VMI veikla, kontroliuojant komercinę veiklą elektroninėje erdvėje



ODONTOLOGIJA: 676 arba 7,6 % odontologų ir jų sutuoktinių (šeimų)

2013 ‒ 2017 m. gautų pajamų ir patirtų išlaidų balansas yra neigiamas
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 Patikrinimai, kurių metu bus 

renkama ir vertinama informacija 

apie medžiagų, implantų ir kt. 

įsigijimus, priimtų klientų skaičių ir 

deklaruotų pajamų adekvatumą;  

 Pasitelkiama Valstybinės 

akreditavimo sveikatos priežiūros 

veiklai tarnyba;

 Kvietimai aptarti duomenų apie 

darbo užmokestį teisingumą.



PVM atotrūkio mažinimas

 i.KON startas - transakcijų kontrolė realiu laiku 

 Didelio masto tiksliniai trumpalaikiai tikrinimai dėl 

nustatytų neatitikimų (i.SAF, i.VAZ, VIES, kt.)

 i.VAZ – intensyvesnės patikros keliuose

 Padidintas dėmesys didmeninės prekybos veiklai: 

mobilūs telefonai, elektronika, buitinė technika

 Tarptautinio bendradarbiavimo priemonių 

pasitelkimas (EUROFISC, vienalaikiai daugiašaliai 

patikrinimai)

 Bendradrabiavimas su teisėsaugos institucijomis 

(FNTT, Europol, KPB) 



.

GPM administravimo gerinimas

 Gyventojai:

 Pagrindinis dėmesys – asmenims, kurių išlaidos ir turimas turtas 

neatitinka teisėtų ir nustatyta tvarka apmokestintų pajamų

 „Turtingųjų“ gyventojų tikrinimų programa

 Įmonės:

 GPM atotrūkio mažinimas – nelegalus darbas, viso darbo laiko 

apskaitymas, darbo užmokesčio mokėjimas „vokeliuose“



Transporto sektorius (2017-2018):

 Pardavimai 2019 m. sudarė išaugo 22 % (411 mln. €)

 Mokėtina PVM prievolė į biudžetą išaugo 12,7 mln. €

 Sumokėtas pelno mokestis išaugo nežymiai – 0,6 mln. €

 Eksportas augo 20 %

 Agresyvus mokesčių planavimas, mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimas

 Prestižas

 Neapmokestinami dividentai

 Kontroliuojamųjų sandorių kainodara

 Transporto sektoriaus mokestinių rizikų analizė / VECTRA

Nustatomi pažeidimai:

 Neteisėtos rinkliavos iš vairuotojų

 Fiktyvių išmokų įforminimas vairuotojams (dienpinigių išmokėjimas grynaisiais, kurių darbuotojas negauna)

 Neatitikimai tarp tachografo fiksuotų važiavimo laiko parodymų ir fiksuoto darbo laiko žiniaraščio duomenų

 Transporto priemonių pardavimai susijusioms įmonėms vykdomi ne rinkos kaina išvengiant mokesčių

22 %

2 256 mln. €

411 mln. €

2019 m. nustatyta 11,8 mln. € papildomai į biudžetą mokėtina suma

Didžiųjų mokesčių mokėtojų kontrolė



Nesąžiningų skolininkų atsakomybės užtikrinimas

 Administracinė atsakomybė

 Bankroto vertinimas, kaip tyčinio

 Asmenų teisės eiti vadovo pareigas apribojimo inicijavimas

 Ieškiniai dėl žalos atlyginimo

 Ieškiniai dėl sandorių naikinimo

 Baudžiamosios atsakomybės taikymas

Priemonės, kurios bus taikomos skolininkams, kurie neteisėtais veiksmais – inicijuojant bankrotą -

bandys išvengti mokesčių sumokėjimo:



RAC pavedimu atlikti kontrolės veiksmai

Nustatyta papildomai mokėtina mokesčių suma

Surašyti administracinio nusižengimo protokolai

Inicijuota ikiteisminių tyrimų

Nustatyti nelegaliai (be darbo sutarties) dirbę asmenys

Nustatyti asmenys dirbę neįregistravus veiklos

Rizikos analizės centro ir Jungtinių operacijų centrų veikla

1914

357 tūkst. €

412

43

111

63

Mokesčių mokėtojų PVM prievolė,

palyginti su 2018 m.,

augo 19,3 mln. € arba 29,7 %

29,7 %



KLAIPĖDOS REGIONAS
KOKIE MES?



KLAIPĖDOS REGIONAS
Rinkos dalyvių skaičius kinta nežymiai

60%19%
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 Klaipėdos apskritis

Tauragės apskritis

Telšių apskritis

Rinkos dalyvių pasiskirstymas regione
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Dirbančiųjų skaičius ir VDU auga.
Gaunančiųjų mažiau nei MMA dalis – vis dar netoleruotina

Darbuotojų skaičius (šalies ūkis su individualiomis įmonėmis)
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Klaipėdos apskritis

Tauragės apskritis

Telšių apskritis

Mėnesinis darbo užmokestis (bruto), eurais
 Regione dirbantys 202 463 

asmenys sudaro 15,7 proc. 

šalies dirbančiųjų;

 Darbuotojų skaičius per 

metus padidėjo 4224 

asmenimis (2,1 proc.);

 Bedarbių procentas nuo 

darbingo amžiaus gyventojų 

nuosekliai mažėja ir 

Klaipėdos apskrityje yra 

mažiausias šalyje (6,9 proc.)

Nors mažesnes negu MMA vidutines 
draudžiamąsias pajamas gaunančių 
darbuotojų dalis mažėja, tačiau vis dar yra 
netoleruotina – 14,8 proc.
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DAUG AR MAŽAI?
Verslo subjektų, pagal EV sektorius, rodikliai (proc.)

 Didžiausią pridėtinę vertę regione sukuria apdirbamosios gamybos bei transporto 

ir saugojimo sektoriai.

Didžiausias PVM atotrūkis stebimas statybų/NT operacijų sektoriuje bei 

didmeninės/mažmeninės prekybos, įskaitant automobilių remontą srityse.

Be to, šiose srityse kontrolės veiksmų metu nustatoma daugiausiai pažeidimų,

todėl jos vertinamos kaip vienos rizikingiausių.
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2019 m. Klaipėdos regiono indėlis į nacionalinį biudžetą
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Sumokėtų mokesčių dalis pagal MM segmentus
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Akcizai

Turto mokesčiai į SB

GPM į SB

PVM

Kiti mokesčiai

Struktūra pagal mokesčius

Regiono specifika:
 Klaipėdos AVMI mokesčių mokėtojų tiekimai, 

apmokestinti 0 proc. tarifu, sudaro 52 proc. visų 

deklaruotų pardavimų.

 Tiekimai, apmokestinti 0 proc. tarifu, tenkantys 1 

PVM mokėtojui – didžiausi šalyje (605 tūkst. €)

1213 mln.€



Ačiū, kad mokate

mokesčius


