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Kasmet iš šešėlio – apie 160 mln. €
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2017 - 2019 m. 4 pagrindinių mokesčių surinkimas į biudžetą augo 2,5 mlrd. €
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Versle mažėja uždirbančių mažiau nei MMA
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Mokėtinas PVM auga sparčiau nei galutinio vartojimo išlaidos
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PVM prievolės pokytis Galutinio vartojimo išlaidų pokytis



i.SAF ir i.VAZ duomenų stebėsenos ir kontrolės rezultatas – 22,2 mln. € PVM

Pagrindiniai i.SAF ir i.VAZ duomenų kontrolės 

elementai:

 Priešpriešiniai prekių / paslaugų tiekėjų ir 

gavėjų sąskaitų patikrinimai

 Sąskaitų faktūrų ir PVM deklaracijų duomenų 

patikrinimai

 Atvejų, kai PVM turi išskaičiuoti ir sumokėti 

prekių / paslaugų pirkėjas kontrolė

 i.SAF ir kitų informacijos šaltinių (pvz. notarų 

duomenų) patikrinimai

4,5

3,7

7,6

6,4

2016 2017 2018 2019

i.SAF ir i.VAZ duomenų stebėsenos ir kontrolės rezultatai (mln. €)



Kontroliuotų prioritetinių sektorių mokesčių mokėtojų PVM prievolė

2019 m. padidėjo 24,6 mln. €

Kontroliuotos sritys:

 Statyba

 Viešasis maitinimas

 Automobiliai

 Mėsa

4 %
visų sektorių MM

42 %

kontroliuotų MM



Kaip vertiname veiklos rodiklius

2017-02-01 2017-03-01 2017-04-01 2017-05-01 2017-06-01 2017-07-01

Geresnis rezultatas 

nei visoje grupėje

Blogesnis rezultatas 

nei visoje grupėje

Rezultatas kaip 

visoje grupėje

2019-06-01 2019-07-012019-05-012019-04-012019-03-012019-02-01



Kokybiškam klientų rizikingumo vertinimui – daugiau duomenų iš užsienio

DAIS — įvairi informacija iš ES valstybių ir trečiųjų šalių apie Lietuvos rezidentų pajamas gautas užsienyje

DAC 1 — iš ES valstybių apie darbo užmokestį, direktorių atlyginimus, socialinio draudimo išmokas, pensijas,

pajamas iš nekilnojamojo turto ir tokio turto turėjimo faktus

FATCA — iš JAV gaunama informacija apie finansų įstaigose turimas sąskaitas bei pinigines lėšas

DAC 2/CRS — finansų įstaigų teikiama informacija apie atidarytas sąskaitas bei pinigines lėšas

DAC 3 — informacijos mainai apie įpareigojančius sprendimus ir kainodaros tvarką

DAC 4 — informacijos mainai apie tarptautinių įmonių grupes

VMI pernai gavo informaciją iš 74

šalių apie 137 tūkst. sąskaitų, 

kurias Lietuvos rezidentai atidarė 

užsienio finansų įstaigose (2018 

m.)

41
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Šalys

Tūkst. sąskaitų

370 mln. €

2,6 mlrd. € 1,8 mlrd. €



Rizikoms vertinti - 42 šaltiniai

Informacijos apie gyventojus surinkimas ir apdorojimas

· 42 skirtingi šaltiniai

· 38 skirtingi duomenų paruošimo algoritmai

· Informacija yra išskaidoma į 99 kintamuosius

Įvertinamas kiekvieno gyventojo ir jo šeimos

turtas, įsipareigojimai, įplaukos, išlaidos

Pinigų srautų apskaičiavimas

· Netiesioginis šeimos pinigų srautas i-aisiais metais:

NPSi = Pi – Pi-1,

Pi – šeimos pinigai i-ųjų metų pabaigoje (piniginis turtas)

· Šeimos pinigų srautas i-aisiais metais gali būti tiesiogiai 

apskaičiuotas kaip šeimos metinių įplaukų ir išlaidų skirtumas:

TPSi = IPLi – ISLi

IPLi – šeimos įplaukos i-aisiais metais

ISLi – šeimos išlaidos i-aisiais metais

· Neatitikimai tarp tiesioginio ir netiesioginio pinigų srauto 

rodo nedeklaruoto grynųjų pinigų likučio pokyčius:

Neatitikimasi = TPSi – NPSi

Segmentavimas

Neatitikimasi > slenkstis Neatitikimasi < -slenkstis

Vertinamas neatitikimas tarp 

tiesioginio ir netiesioginio 

pinigų srauto

| Neatitikimasi |≤ -slenkstis

Papildomai vertinamas 

galimas turimas grynųjų 

pinigų likutis

Nėra rizikos Neaiškus pinigų šaltinis
Nesuskaičiuota visos 

išlaidos dėl duomenų 

trūkumo



Duomenų integravimas i.KON – kokybiškam rizikingumo vertinimui

i.SAF

duomenys

naudojami

14 rizikos 

taisyklių

i.VAZ

duomenys

naudojami

3 rizikos 

taisyklėse

Kiti VMI

duomenys

naudojami

15 rizikos 

taisyklių

i.KON

i.MAS duomenų panaudojimas



13 įmonių kontrolės veiksmams pateikė duomenis SAF-T

 Aiškus, standartizuotas (visiems vienodas) duomenų pateikimo formatas

 Standartizuota duomenų patikra

 Prevencinė savęs pasitikrinimo priemonė – apskaitos peržiūros ir įvertinimo patikra 

rengiant SAF-T rinkmenas

 Pilni, išsamūs, vieningi duomenys vertinimui

 Sistema identifikuos, kuriame faile yra klaida, todėl paprastės duomenų tikslinimas ir 

pakartotinis pateikimas

 Geresnė duomenų kokybė, kadangi pagrindinės bylos duomenys saugomi tame pačiame 

faile kaip ir operacijų įrašai, todėl išvengiama „žmogiškojo faktoriaus“ klaidų



Mažiname administracinę naštą



Teiginiui „VMI — tai partneris, kurio tikslas padėti Jums

laiku ir sąžiningai sumokėti mokesčius“ pritarė apie 74 %

apklausoje dalyvavusių MM

Per keturiolika metų gyventojai padėjo valstybei 

nustatyti daugiau kaip 41 mln. € nuslėptų 

mokesčių!

57%

74,20%

2010 m. 2018 m.



Gerėja VMI ir asociacijų bendradarbiavimas

Visiškai sutiko:

81 %40 %

2018 m. 2019 m.



Akcizų srityje administracinė našta sumažėjo 810 tūkst. €

Panaikinti reikalavimai akcizų apskaičiavimo dokumentuose nurodyti 6 perteklinius rekvizitus:

 akcizais apmokestinamų prekių sandėlio buveinę ir PVM mokėtojo kodą

 akcizais apmokestinamų prekių savininko buveinę ir PVM mokėtojo kodą

 gavėjo buveinę ir PVM mokėtojo kodą

 vežėjo buveinę ir PVM mokėtojo kodą

 akcizais apmokestinamų prekių pakuočių rūšis

 akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ir asmens, priėmusio gabenti akcizais apmokestinamas prekes, patvirtinimą



Smulkių įmonių patogumui —

galimybė PVM deklaruoti ir sumokėti kas ketvirtį

 Juridiniai asmenys

 Ekonominės veiklos pajamos per praėjusius metus neviršijo 300 tūkst. €

 Prašymas

Mokestinio laikotarpio PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo tvarka nepasikeitė fiziniams 

asmenims, juridiniams asmenims — nustatyta, jog visi asmenys duomenis turi teikti kas mėnesį

(t. y. už mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos)



Įmonės sutaupė 38 mln. € supaprastinus kasos aparatų naudojimo taisykles

Nebeprivaloma:

 kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pradžioje ir pabaigoje žurnalą pildyti ranka

 pildyti kasos aparato kasos operacijų žurnalo skyriaus „Kasos aparato kasos operacijų duomenys“

 pildyti žurnalo laukelius, skirtus užfiksuoti prekių grąžinimą bei klaidų taisymą, jei tai įforminta laisvos formos aktu

 Pinigų inkasavimo atveju atitinkamas žurnalo laukelis gali būti nepildomas, jei inkasavimas pagrindžiamas pinigų 

perdavimą patvirtinančiais apskaitos dokumentais, turinčiais buhalterinės apskaitos įstatymu nustatytus rekvizitus

Išlieka reikalavimas popieriniame žurnale klijuoti kasos aparato 

spausdinamos kiekvienos dienos („Z“) bei periodines 

kalendorinio mėnesio ataskaitas



2020 m. paprastesnis GPM deklaravimas. EDS vedlys

 Interaktyvi trečiųjų asmenų VMI teikiamų duomenų 

pažyma, kurią galima koreguoti

 Klausimai pagal pajamų grupes, prie kai kurių 

pateikiama VMI informacija apie gyventojo 

mokestinius ypatumus

 Klausimai apie lengvatas (išlaidas, kuriomis gali būti 

mažinamas mokestis)

 Užpildžius visus duomenis, automatizuotai 

apskaičiuojami mokesčiai (su automatizuotu 

nukreipimu į SoDrą)

 Esant mokėtinai sumai, nukreipimas į mokėjimo 

paslaugą

 Pasikeitus duomenims parodoma, kas ir kur pasikeitė



 Automatizuotas apskaitos tvarkymas

 Sutaupytas laikas skirtas rankiniams skaičiavimams

 Užpildyta (preliminari) pajamų deklaracija

i.APS naudoja jau 14 tūkst. smulkiojo verslo atstovų



i.VAZ veikimo laikotarpiu (2016 10 ‒ 2020 01) 8,66 mln. faktiškai išrašytų e-važtaraščių apskaičiuota* 

galima nauda sudarytų beveik 34,25 mln. €

Ekonominė-socialinė nauda E-važtaraščių vnt. Išlaidos, €/vnt. Metinė nauda, €

Spausdinimo išlaidų sutaupymai 8,66 mln. 0,04 346.400

Pašto išlaidų sutaupymai (taikoma 

1/3 visų važtaraščių)
2,89 mln. 0,39 1.127.100

Iš viso: 1.473.500

Laiko sutaupymai

Piniginių 

sąnaudų 

sutaupymai
Metinė nauda iš 

viso, €
Metai E-važtaraščių

skaičius

Val. Įvertis/val., € Metinė nauda, € Metinė nauda, 

€

2020.01 8,66 mln. 0,5 7,57 32.778.100 1.473.500 34.251.600



Žaliesiems PVM grąžiname 3 kartus greičiau

34 tūkst. prašymų

30 tūkst. prašymų

2018 m. 2019 m. 

5 tūkst. prašymų

iš žaliųjų MM

6 tūkst. prašymų

iš žaliųjų MM

10 d. 4 d. 8 d. 3 d.



153

81

43

18
15

DMM

1097
697

267

150
138

VMM

Vilniaus Kauno Klaipėdos Panevėžio Šiaulių

2 090

1 366

698

321
285

MMM

PVM grąžinama per trumpesnį nei numatyta terminą

68 % prašymų PVM grąžiname per mažiau nei 10 d.



Kvitų žaidimas + 12 mln. €

Prisidėti prie šešėlinės ekonomikos 

mažinimo gyventojus kvietusi

iniciatyva į valstybės biudžetą 

papildomai atnešė beveik 12 mln. €

Žaidime užregistruotų kvitų skaičius – beveik 5 mln.



#TaVienintele rezultatas – 42 mln. savanoriškai deklaruotų pamirštų mokesčių 

 26,7 mln. € jau sumokėta į biudžetą



Ačiū už Jūsų darbą


