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2022 m. I pusm. VMI nacionalinio biudžeto pajamų gauta

6,118.2

7,401.6 7,711.0

2021 m. I pusm. faktas 2022 m. I pusm. planas 2022 m. I pusm. faktas

Pajamos į nacionalinį biudžetą, mln. €

+ 118 mln. € GPM

+ 70 mln. € pelno mokestis

+ 9 mln. € PVM

+ 6 mln. € akcizai
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5,5
3,9 3,5

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. I pusm.

1,2 mlrd. €

1,2 mlrd. €

1,5 mlrd. €

2022 m. I pusm. išnagrinėta 21 tūkst. prašymų, vidutinė PVM  

grąžinimo trukmė

0,8 mlrd. €

Prašymų išnagrinėjimo trukmė:

64% per ≤ 3 d.

20% per 4-5 d.

11% per 6-10 d.

5% per >10 d.

PVM permokų SODROS

nepriemokai padengti37 mln. €



JA grąžino 60%
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**nutraukta MPS 5,1 mln. € sumai dėl keliamo bankroto

***nutraukta MPS 17,0 mln. € sumai dėl nevykdymo, po nutraukimo vykdomas išieškojimas, sudaromos naujos MPS, keliami bankrotai

2021 11 01 – 2022 08 01
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Atitikties

Automatizuojami procesai, leisiantys nustatyti laiku mokesčių nedeklaravusius ir

nesumokėjusius mokesčių mokėtojus

Kuriamas deklaracijų vertinimo procesas jų pateikimo momentu, identifikuojant  

trūkumus ir informuojant apie juos mokesčių mokėtojus nedelsiant

Prievolės formavimas pagal VMI turimus duomenis



Atitikties

58,2

47,4
44,7

52

2019 2020 2021 2022 01-08mėn

Mln.eur.

Atlikus stebėsenos realiu laiku  

veiksmus i.KON rizikos analizės  

pagrindu, 2022 m. 3 tūkst.  

mokesčių mokėtojų papildomai  

deklaravo 33,3 mln. €



mažėja

19320
18529

19532

12477

7100
6098

5296

3885

2019 2021 2022 01-07mėn.2020

Stebėsenosveiksmai Kontrolės veiksmai

93 mln. € 97,5 mln. € 117 mln. € 79,5 mln. €



didiesiems mokesčių mokėtojams (DMM)

 „Naujųjų“ DMM sumokėti mokesčiai augo

sparčiau nei „senųjų“

 Pagerėjo „naujųjų“ DMM deklaracijų teikimo

drausmė.

Pavėluotai pateiktos deklaracijos (GPM313,
FR0600, PLN204)

2021 m. 01-06 mėn. 2022 m. 01-06 mėn.

49 29

Nuo 2022 m. prie 552 DMM prijungta dar 201 DMM
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"Senieji" DMM

2021 m. 1-7 mėn. 2022 m. 1-7 mėn.

"Naujieji" DMM

Sumokėti mokesčiai, mln. €

+ 15 %

+ 25 %



kryptys



neskaičiuojamos pajamos natūra

Remiantis 16 tūkst. atsakytų

klausimynų, tik 14 % įmonių skaičiavo  

pajamas natūra dėl automobilių  

naudojimo

Iš stebėsenos/kontrolės veiksmams  

atsirinktų įmonių apie trečdalis

skaičiavo pajamas natūra

 Iš 18,6 tūkst. klausimynus gavusių įmonių, 6 tūkst. savo  

iniciatyva deklaravo 812 tūkst. € papildomai mokėtinų  

mokesčių suma

 Po vykdytų stebėsenos/kontrolės veiksmų deklaruota

papildomai mokėtina 6,79 mln. € suma

 Remiantis įmonių pateiktomis metinėmis GPM

deklaracijomis, deklaruota darbuotojams išmokėta pajamų  

natūra suma 2021 m., lyginant su 2020 m., išaugo net 40%,  

atitinkamai, 80,4 mln. € ir 57,3 mln. €



Prekybos įmonių analizė rodo:

PVM atotrūkis vienas didžiausių - 30 proc.

Sukauptos atsargos turėtų būti mažesnės apie 615 mln. eurų*

sukauptų atsargų likučiai

*įvertinus 2020 m. FAD duomenis

Tikslas: įmonės skatinamos įvertinti sukauptų atsargų realią atitiktį užfiksuotoms buhalterinėje apskaitoje

Elgsenos pokyčiams – prevencija:

Komunikacija (verslo asociacijos, žiniasklaida, seminarai)

Klausimynas dėl atsargų (1,2 tūkst. įmonių)

Stebėsena (pokyčių vertinimas, pokalbiai, kontrolė)



100 mln. € sumažėjo galimai

nedeklaruotos pajamos

Mokesčių mokėtojų elgsena gerėja –

pardavimai auga ženkliai didesniu tempu  

nei atsargos

52 proc. įmonių, sulaukusios klausimyno,  

patikslino apskaitos duomenis - sumažino  

sukauptas atsargas ir atitinkamai didino  

pardavimus.

Įmonių, kurioms taikėme poveikio

priemones, PVM prievolė sausio-liepos

mėn. augo 29 proc. (10,6 mln. €) ir tai

yra sparčiau nei viso sektoriaus
21%

23%

5%

40%

36%

-12%

PVM prievolės pokytis

Pardavimų pokytis

Atsargų pokytis

Poveikio aibė Analizuojama aibė

2020 – 2021 m. pokytis



VMI kliento profilis

 Įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis

 Skirta įmonei savikontrolei

 Signalizuoja įmonės pareigingumą, mokestinių  

įsipareigojimų vykdymą, patikimumą

 Informacija privati, gali matyti vadovas

 Galimybė dalintis su darbuotojais, partneriais,

klientais ir kt.

 Nemokamai susipažinti galima adresu finpass.eu



struktūra

Rodikliai veikia šviesoforo principu

4 kriterijų grupės

16 kriterijų



252 tūkst. Lietuvos įmonių

Informacija pateikiama kortelėse:

priekyje – vertinimas, gale –

rodiklio reikšmės.

Įmonių vertinimas:

• 44 % visi žali rodikliai

• 19 % iki 3 geltonų rodiklių

• 25 % 1 raudonas rodiklis

• 12 % > 3 raudoni rodikliai



Tobulinti kliento profilį atsižvelgę į verslo išsakytus poreikius

Atverti daugiau duomenų – kitą savaitę +2 nauji kriterijai:

 Taikomos ar netaikomos tarptautinės sankcijos

 Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos

Plėsti VMI kliento profilio funkcionalumą, siekdami jį

integruoti kitose platformose bei paversti reputacijos ženklu

ko sieksime toliau?



Išmaniųjų elektoninių kasos aparatų

posistemis

VMI įmonių pasirengimą vertins individualiai ir nebaus, jei

verslas dėdamas visas pastangas ir veikdamas sąžiningai negalės

laiku pasiruošti ir turės įrodymus:

• kasos aparato naudotojas kreipiasi į sertifikuotą kasos

aparatų aptarnavimo įmonę, raštu sutaria dėl naujo tipo

kasos aparato įrengimo ar jau turimo modernizavimo,

susiderina konkrečią darbų atlikimo datą

• susitarimą įrodančią informaciją pateikia VMI specialistams,

jei atliekamas patikrinimas

sausio 1 d.

~2,8 tūkst. verslininkų*

*kurių pajamos 2021 m. viršijo 300 tūkst. € irkurie naudoja kompiuterinius kasos aparatus

i.EKA



2,9 mln. €

administracinę naštą verslui

3 mln.
valandų

5,8 mln. € 788 tūkst.
valandų

2021 m.

2022 m.




