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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: atsižvelgiant į Tarybos reglamento nuostatas, nustatyti Finansų ministerijos, Lietuvos
statistikos departamento, Muitinės departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos kompetencijų
paskirstymą teikiant informaciją į Europos mokesčių duomenų bazę apie Lietuvoje taikomus PVM tarifus.
Dabartinė situacija: Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu
pridėtinės vertės mokesčio srityje tam tikrų nuostatų įgyvendinimo taisyklės įpareigoja valstybes nares teikti
informaciją apie PVM tarifus.
Siekiant padėti apmokestinamiesiems asmenims teisingai vykdyti jų su PVM deklaravimu ir sumokėjimu
susijusias prievoles skirtingose ES valstybėse narėse, 2019 m. gegužės 15 d. vykusiame Administracinio
bendradarbiavimo nuolatinio komiteto Informacinių technologijų pakomitetyje nutarta informaciją apie
PVM tarifus visoms valstybėms narėms ir įmonėms teikti taikant vieno langelio principą ir šiuo tikslu
naudojant esamą Europos mokesčių duomenų bazę.
Projekto esmė: nustatyti Finansų ministerijos, Lietuvos statistikos departamento, Muitinės departamento,
Valstybinės mokesčių inspekcijos kompetencijų paskirstymą teikiant informaciją į Europos mokesčių
duomenų bazę apie Lietuvoje taikomus PVM tarifus, t.y. siūloma nustatyti, kad Muitinės departamentas ir
Lietuvos statistikos departamentas, gavę EK paklausimus dėl informacijos apie Lietuvoje taikomus PVM
tarifus atnaujinimo, duomenų bazėje pagal kompetenciją teikia, tikslina ir (arba) papildo informaciją apie
prekių ir paslaugų, kurioms Lietuvoje taikomi lengvatiniai PVM tarifai, kodus. Finansų ministerija
apibendrina Muitinės departamento ir Lietuvos statistikos departamento pateiktą informaciją ir pateikia ją
EK. Valstybinė mokesčių inspekcija teikia konsultacijas reikalingas informacijai duomenų bazėje pateikti.
Derinimas: atsižvelgta į Teisingumo ministerijos redakcinio pobūdžio siūlymą. Lietuvos statistikos
departamentas ir Valstybinė mokesčių inspekcija pastabų nepateikė.
Projektas svarstytas 2021 m. gruodžio 28 d. tarpinstituciniame pasitarime, kuriame nutarta pasiūlyti projekto
rengėjams įvertinti Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabą. Projekto rengėjai informavo, kad
įvertino Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabą ir ją suderino darbo tvarka.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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