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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KOMPETENCIJOS PASKIRSTYMO
TEIKIANT EUROPOS KOMISIJAI INFORMACIJĄ APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE
TAIKOMUS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFUS“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl kompetencijos paskirstymo teikiant Europos Komisijai informaciją apie
Lietuvos Respublikoje taikomus pridėtinės vertės mokesčio tarifus“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas).
Pažymėtina, kad 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl
administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje ir
2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 79/2012, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su
sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje tam tikrų nuostatų įgyvendinimo taisyklės, įpareigoja
valstybes nares teikti informaciją apie pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifus.
Siekiant padėti apmokestinamiesiems asmenims teisingai vykdyti jų su PVM deklaravimu
ir sumokėjimu susijusias prievoles skirtingose Europos Sąjungos 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 (angl. Taxes in Europe database, toliau – TEDB).
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės įstaigų (Finansų
ministerijos, Lietuvos statistikos departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) kompetencijų
paskirstymą teikiant TEDB informaciją apie Lietuvos Respublikoje taikomus PVM tarifus.
Informaciją TEDB apie prekių, kurioms Lietuvos Respublikoje taikomi lengvatiniai PVM
tarifai, kodus pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (toliau – KN) teiktų mokesčių
administratorius - Muitinės departamentas, nes prekių kodų pagal KN nurodymas yra vienas
pagrindinių tikslų, o pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171
„Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“,
9.7 papunktį viena iš Muitinės departamento funkcijų yra KN taikymas Lietuvos Respublikoje.
Lietuvos statistikos departamentas, kaip įstaiga, nacionaliniu mastu koordinuojanti
tarptautinių statistinių klasifikatorių sistemos naudojimą, TEDB turėtų nurodyti paslaugų, kurioms
Lietuvos Respublikoje taikomi lengvatiniai PVM tarifai, kodus pagal Statistinį produktų pagal
veiklos rūšį klasifikatorių (CPA).
Kadangi Nutarimo projekte siūloma reglamentuoti techninius informacijos teikimo TEDB
aspektus, priėmus Nutarimo projektą, neigiamų teisinio reguliavimo pasekmių nenumatoma ir
numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertintas.
Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai.
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Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento
(direktorė Jūratė Laurikėnaitė, tel. 239 0151) Netiesioginių mokesčių skyriaus (vedėja Asta Zelo,
tel. 219 9383) vyriausioji specialistė Giedrė Morkūnienė (tel. 239 0229).
Nutarimo projektas buvo pateiktas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui, Muitinės departamentui, Valstybinei mokesčių
inspekcijai. Į Teisingumo ministerijos redakcinio pobūdžio siūlymą atsižvelgta. Muitinės
departamento pateiktas pasiūlymas įvertintas. Lietuvos statistikos departamentas ir Valstybinė
mokesčių inspekcija pastabų nepateikė.
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 2 lapai.
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