
VMI Konsultacinė taryba



Tai VMI iniciatyva įkurta taryba, siekiant 

užtikrinti pro-aktyvų ir atvirą dialogą su 

asocijuotomis struktūromis.

Konsultacinė taryba



Bendradarbiavimas

Palaikyti ryšius su asocijuotomis struktūromis ir kitais subjektais

Įtraukimas

Nagrinėti VMI kompetencijai priskirtus aktualius mokesčių administravimo ir kitus su VMI 

veikla susijusius klausimus

Tikslas



 Pirmininkas — VMI prie FM viršininkas

 2 tarybos koordinatoriai (įgalioti VMI ir asocijuotų struktūrų)

 Sekretorius

 3 VMI atstovai

 6 stambiausių asocijuotų struktūrų atstovai

Sudėtis



Į posėdžius gali būti pakviesti ir kiti asmenys, kurių nuomonė ir 

papildoma informacija yra aktuali ir naudinga svarstomai temai, t.y.:

 kiti VMI atstovai

 kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo struktūrų 

ar kitų subjektų atstovai ir ekspertai



 vadovauja Konsultacinės tarybos darbui

 tvirtina darbotvarkę

 gali įtraukti aktualius klausimus į 

darbotvarkę

 nustato posėdžio vietą ir laiką

 atstovauja Konsultacinei tarybai 

valstybės institucijose

Pirmininko pareigos ir teisės

 informuoja narius apie posėdžiuose priimtų 

siūlymų bei protokolinių nutarimų įgyvendinimą

 gali pavesti kai kurias savo funkcijas vykdyti 

vienam iš koordinatorių

 palaiko bendrą tvarką ir konstruktyvų narių 

dalyvavimą posėdžiuose



 organizuoja Konsultacinės tarybos darbą

 sudaro darbotvarkę

 renka, sistemina ir analizuoja Konsultacinės tarybos narių, 

kurių yra įgaliotas, pasiūlymus

 VMI įgaliotas koordinatorius pavaduoja Konsultacinės tarybos 

pirmininką bei vykdo kitas pirmininko pavestas funkcijas

Koordinatorius pareigos



 dalyvauja Konsultacinės tarybos posėdžiuose

 teikia siūlymus dėl klausimų įtraukimo į darbotvarkę

 bendru sutarimu su kitais nariais priima protokolinius nutarimus

 turi informuoti Konsultacinės tarybos sekretorių apie negalėjimą 

dalyvauti posėdyje

 konstruktyviai dalyvauja Konsultacinės tarybos darbe

Narių pareigos ir teisės



 skatinti VMI bendradarbiavimą su asocijuotomis struktūromis, verslo 

atstovais bei dalintis tarpusavyje aktualia informacija

 sudaryti sąlygas asocijuotoms struktūroms ir kitiems subjektams, 

susipažinti su VMI projektais, paslaugomis, už kurių įgyvendinimą atsakinga 

VMI, įvertinti jų pasekmes verslui

 sudaryti sąlygas asocijuotoms struktūroms inicijuoti ir pristatyti aktualius 

su mokesčių administravimu susijusius klausimus

 aptarti galimus VMI veiklos pagerinimo klausimus

 skleisti mokesčių mokėtojams aktualią su VMI veikla susijusią informaciją

Konsultacinės tarybos funkcijos



 pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai

 posėdžius gali inicijuoti Konsultacinės tarybos pirmininkas, 

koordinatorius arba nemažiau kaip 5 nariai

 posėdžiai organizuojami pagal poreikį, rekomenduojama 

ne rečiau kaip kartą į ketvirtį

 Konsultacinės tarybos nariai savo pareigas derina su darbu pagrindinėse 

darbovietėse, darbas Konsultacinėje taryboje neapmokamas

 Konsultacinės tarybos darbotvarkę tvirtina Konsultacinės tarybos 

pirmininkas, o ją sudaro Konsultacinės tarybos koordinatoriai, 

atsižvelgdami į gautus siūlymus

Konsultacinės tarybos darbo organizavimas



Visą informaciją rasite https://www.vmi.lt/evmi/konsultacine-taryba

 Visi posėdžiai protokoluojami, nurodant posėdžio datą, protokolo numerį, 

dalyvavusius narius ir kitus dalyvius, svarstytus klausimus ir nutarimus

 Konsultacinė taryba bendru sutarimu priima protokolinius nutarimus. 

Jeigu narių nuomonės nesutampa, protokolinis nutarimas nepriimamas

 Konsultacinės tarybos sudėtis, nuostatai, posėdžių rezultatai skelbiami viešai



Atvirą dialogą

kuriame kartu


