VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai
El. p.: ministerija@sam.lt

Nr.
Į 2021-08-04 Nr. 10-4403

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau —
VMI prie FM), susipažinusi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštu1, kuriuo
prašoma pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto
leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių2 (toliau — Taisyklės), pagal
kompetenciją teikia išvadą dėl Taisyklių 11.1.1 papunkčio.
Siūlome atlikti šiuos pakeitimus:
1. Papunkčio pradžią formuluoti taip: „Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos — ar subjektas yra skolingas / neskolingas valstybės ir savivaldybių
biudžetams, valstybės pinigų fondams...“, nes:
1.1. papunktyje nurodoma, kad informacija gaunama iš VMI prie FM apie tai, ar
subjektas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių
biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių
inspekcija. Atkreipiame dėmesį, kad VMI prie FM negali tiksliai nustatyti, ar mokesčių mokėtojas
yra skolingas / neskolingas biudžetams ir piniginiams fondams tik dėl VMI prie FM administruojamų
mokesčių. Pavyzdžiui, gaunamuose Lietuvos institucijų vykdomuosiuose dokumentuose nėra
pateikiami detalūs duomenys, kas sudaro mokestinę nepriemoką pagal vykdomuosius dokumentus.
Praktika rodo, kad tai gali būti ne tik žyminis mokestis, bet ir kitos su bylos nagrinėjimu susijusios
išlaidos, kurios nėra VMI prie FM administruojami mokesčiai. Todėl Taisyklių 11.1.1 papunktyje
būtų tikslinga nenurodyti „į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI prie FM“;
1.2. Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių3 priede „Mokesčių mokėtojų
skolingumo nustatymo klasifikatorius“ nurodyta, kad mokesčių mokėtojas, neįvykdęs prievolių
pagal Lietuvos ir užsienio vykdomuosius dokumentus, laikomas skolingu;
1.3. atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymą, mokestinė nepriemoka — mokesčio nepriemoka ir mokesčių mokėtojo mokesčio įstatymo
ar jo pagrindu priimto lydimojo teisės akto nustatyta tvarka laiku nesumokėtos su mokesčiu
susijusios sumos. Į šią sąvoką („mokestinė nepriemoka“) nepatenka Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtos baudos už administracinius
nusižengimus.
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2021-08-04 raštas Nr. 10-4403 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“.
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto
leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.
3 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005
m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VA-67 „Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“.
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Pažymime, kad informacija apie tai, ar juridiniai asmenys atitinka minimalius
patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto
svetainėje4.
Remiantis pateiktais pastebėjimais ir pasiūlymais, siūlome tokią Taisyklių 11.1.1
papunkčio formuluotę: „Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos — ar subjektas yra skolingas / neskolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams,
valstybės pinigų fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta
mokestinis ginčas), ar subjektas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus,
nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje, jeigu
informacija apie subjekto neatitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams nėra
skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje;“.

Viršininkė

Justina Sušinskaitė, tel. (8 5) 2687 603, el. p. Justina.Susinskaite@vmi.lt
Loreta Vidzickė, tel. (8 5) 2687 548, el. p. Loreta.Vidzicke@vmi.lt
Aida Klajumaitė, tel. (8 5) 2687 504, el. p. Aida.Klajumaite@vmi.lt
Egidija Rakevičienė, tel. (8 5) 2687 568, el. p. Egidija.Rakeviciene@vmi.lt
Dalia Bagotyrienė, tel. (8 5) 2687 721, el. p. Dalia.Bagotyriene@vmi.lt
Danutė Jankauskienė, tel. (8 5) 2687 968, el. p. Da.Jankauskienė@vmi.lt
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https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
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