Išmanioji mokesčių
administravimo sistema
i.MAS

2016 m. gegužės 17 d.
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mažinimas
i.MAS Tikslai

Detalizacija


Administracinės
naštos MM
mažinimas
(e.paslaugos)

Šešėlinės
ekonomikos
mažinimas ir
mokesčių
pajamų
didinimas.




Mokesčių
administravimo
efektyvumo
didinimas

Administracinės naštos mažinimas, plėtojant e.
paslaugas (preliminarių PVM deklaracijų
parengimas, apskaitos paslaugos, duomenų
teikimo automatizavimas), atsisakant popierinių
dokumentų ir registrų, mažėjant patikrų skaičiui
ir jų trukmei.

Pajamų apskaitymo ir mokesčių vengimo masto
mažinimas, užtikrinant lygios konkurencijos
sąlygas visiems verslo subjektams bei gerinant
mokesčių surinkimą, o šiems tikslams pasiekti
panaudojant modernias technines priemones.

Mokesčių administravimo efektyvumo
didinimas, standartizuojant pateikiamų
duomenų formatą, diegiant išmanias rizikos
analizės ir kontrolės priemones.

i.MAS struktūra

i.MAS

i.EKA

i.VAZ

i.SAF

i.APS

SAF-T

i.MAMC

i.KON

(viena IS su 7
posistemiais)

i.MAS susideda iš 7 posistemių, kurie bus kuriami trimis grupėmis
E-sąskaitų faktūrų sistema

I grupė

1
i.SAF

2

II grupė

3

Analizės, modeliavimo ir rizikos
valdymo posistemis
i.MAMC

E-važtaraščių sistema

i.VAZ

III grupė

Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo bei
pateikimo, taip pat duomenų apie gautas ir
išrašytas sąskaitas faktūras pateikimo
elektroniniu standartizuotu formatu ir
programinėmis priemonėmis paslaugų
sukūrimas bei įdiegimas.

4

Elektroninių važtaraščių paslaugų, sudarančių sąlygas
išrašyti, perduoti ir naudoti elektroninius
važtaraščius krovinių vežimui, sukūrimas ir
įdiegimas.

Išmanieji kasos aparatai

i.EKA

6

Užtikrina duomenų apie atliktas ūkines
operacijas nepakeičiamumą ir perdavimą
VMI analizės tikslams.

Taikomoji apskaitos sistema

i.APS

5

Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam
verslui, sudarančių sąlygas elektroniniu
būdu pusiau automatizuotai tvarkyti
pajamų-išlaidų apskaitą, sukūrimas ir
įdiegimas.

Projektai finansuojami LR susisiekimo ministerijos
(e. paslaugų kūrimas)

Surinktos, apjungtos ir apdorotos
mokesčių mokėtojų informacijos
panaudojimas elgsenos analizei ir
kontrolės veiksmų poveikio vertinimui.
Mokesčių analizės, modeliavimo ir
rizikos valdymo intelektinis potencialas
sukaupiamas kompetencijų centre.

(iki 2016 m. IV ketv.)
Standartinė apskaitos duomenų
rinkmena

i.SAF-T
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Standartinės audito rinkmenos, leidžiančios
standartizuoti mokesčių mokėtojų
apskaitos duomenų pateikimą, įdiegimas.

Išmanioji kontrolė
i.KON

Veiksmingo nuolatinės horizontaliosios
mokesčių mokėtojų kontrolės posistemio
sukūrimas ir įdiegimas.

Projektai finansuojami LR vidaus reikalų ministerijos
(VMI administracinių gebėjimų stiprinimas)

Teisinė aplinka
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 16 d.
pasitarimo protokolas Nr. 12 6 punktas
(pritarta i.MAS diegimui VMI, pavesta VMI užtikrinti diegimą etapais,
I etapo terminas 2016-10-01)

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27
d. pasitarimo protokolas Nr. 23 2 punktas
(užtikrinti institucijoms i.MAS diegimą pagal planą)

Teisės aktų pakeitimai (I etapas)

1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO Nr. I-1628 29 ir 38
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (2015-11-19 Nr. XII-2040)

2.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO Nr. IX-751 78,
79, 89 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 882 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
ĮSTATYMAS (2015 -11-19 Nr. XIII-2039)

3.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO Nr. IX-2112 40, 75
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 422, 423 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS
(2015-11-19 Nr. XII-2038)

4.

VMI PRIE FM VIRŠININKO 2016-03-25 ĮSKAYMAS NR. VA-28
„DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. VA-55 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO
SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO“ PAKEITIMO“

5.

VMI PRIE FM VIRŠININKO 2016-04-01 ĮSAKYMAS NR. VA-36
„DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI
MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

Teisės aktų pakeitimai (i.SAF-T)

1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 16 str. 5 dalis

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-07-01 nutarimas Nr. 699 „Dėl apskaitos dokumentų
duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

3.

VMI prie FM viršininko 2015-07-21 įsakymas Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų
rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (pakeistas
2016-04-29 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-61)

5

Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos pateikimas
(i.SAF-T)

Standartizuotų apskaitos duomenų projekto (i.SAF-T) tikslas – standartizuoti ir automatizuoti nepatogų popierinių
apskaitos duomenų pateikimo mokesčių administratoriui būdą, užtikrinant greitesnį, efektyvesnį jų apdorojimą,
tikslesnį jų įvertinimą, bei trumpesnę kontrolės veiksmų trukmę.
Projekto apimtis

Standartinės
apskaitos duomenų
rinkmenos, kurioje
pateikiami iš MM
apskaitos sistemų
eksportuoti
duomenys,
parengimas

SAF-T

Posistemio, kuriame
apdorojamos ir
saugomos SAF-T
rinkmenos, sukūrimas

Įgyvendinimas
 Remiantis BAĮ 16 str. 5 d., nuo
2016-01-01 MM rekomenduojama
teikti SAF-T Vyriausybės arba jos
įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka ir atvejais.
 I etape (nuo 2017 m.) nustatyta
teikimo prievolę MM, viršijusiems 8
mln. EUR grynųjų pardavimų
pajamų, atliekamų kontrolės
veiksmų metu.
 II etape plečiama SAF-T rinkmenas
teikiančių subjektų aibė (nuo 2018
m. – viršija 700 tūkst. EUR, nuo
2019 m. – viršija 45 tūkst. EUR
grynųjų pardavimų pajamų).

Esminiai pokyčiai

Standartizuotos
kontrolės veiksmų
procedūros

MM informacija
teikiama nuotoliniu
būdu, trumpesni
kontrolės veiksmai

Praplėstos MA
kontrolės veiksmų
apimtys bei kiekiai

Ačiū už dėmesį.

