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mokesþiǐ administratoriaus atstovui nedalyvaujant
2014 m. gegužơs 20 d. posơdyje išnagrinơjusi J. P. (toliau – Pareiškơja) 2013-12-10 skundą dơl
Valstybinơs mokesþiǐ inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansǐ ministerijos (toliau – Inspekcija)
2013-10-30 sprendimo Nr. 68-170, n u s t a t ơ:
Mokestiniǐ ginþǐ komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybơs (toliau – Komisija),
vadovaudamasi 2004-04-13 Mokesþiǐ administravimo Ƴstatymo Nr. IX-2112 (toliau – MAƲ) 156
straipsnio nuostatomis, 2014-03-18 protokoliniu sprendimu Nr. PP-67 (7-260/2013) sustabdơ
Pareiškơjos 2013-12-10 skundo dơl Inspekcijos 2013-10-30 sprendimo Nr. 68-170 nagrinơjimą iki
Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus priimta nutartis dơl Pareiškơjos 2014-03-18 prašymo
administracinơje byloje Nr. I-5341-244/2014.
2014-03-31 Komisija gavo Pareiškơjos 2014-03-28 raštą, kuriuo Pareiškơja informavo, jog
Vilniaus apygardos administraciniame teismas administracinơje byloje Nr. I-5341-244/2014 2014-03-18
priơmơ nutartƳ, kuria, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniǐ bylǐ teisenos Ƴstatymo
103 str. 1 p., 105, 106 str., nutarơ palikti Pareiškơjos skundą nenagrinơtą.
Komisija, atsižvelgdama Ƴ išdơstytus motyvus ir vadovaudamasi MAƲ 156 straipsniu,
n u s p r e n d ž i a:
Atnaujinti Pareiškơjos 2013-12-10 skundo dơl Inspekcijos 2013-10-30 sprendimo Nr. 68-170
nagrinơjimą.
Komisija, 2014-05-20 posơdyje išnagrinơjusi Pareiškơjos 2013-12-10 skundą dơl Inspekcijos 201310-30 sprendimo Nr. 68-170, n u s t a t ơ:

2
Inspekcija ginþijamu sprendimu patvirtino Kauno apskrities valstybinơs mokesþiǐ inspekcijos
(toliau − Kauno AVMI) 2013-08-01 sprendimą Nr. (04.7.2)-K3-197, kuriuo patvirtintas 2013-05-22
patikrinimo aktas Nr. AU16-18 ir Pareiškơjai nurodyta sumokơti Ƴ biudžetą 139594 Lt gyventojǐ
pajamǐ mokesþio (toliau - GPM), 90108 Lt šio mokesþiǐ delspinigiǐ, 41878 Lt GPM baudą (30 proc.).
Nurodoma, kad vykdant 2012-12-14 pavedimą tikrinti Nr. AU12-254 buvo atliktas Pareiškơjos
GPM už laikotarpƳ nuo 2007-01-01 iki 2009-12-31 apskaiþiavimo, deklaravimo ir sumokơjimo
teisingumo mokestinis patikrinimas. Mokestinio patikrinimo metu, taikant 2004-04-13 Lietuvos
Respublikos mokesþiǐ administravimo Ƴstatymo (toliau – MAƲ) 70 straipsnio 1 dalies nuostatas bei
VMI prie FM 2004 m. gegužơs 24 d. Ƴsakymu Nr. VA-103 patvirtintǐ Mokesþio apskaiþiavimo pagal
mokesþiǐ administratoriaus Ƴvertinimą taisykliǐ (toliau - Taisyklơs) 4 punktą bei 6.3.3. punkte Ƴtvirtintą
išlaidǐ metodą, nustatyta, kad Pareiškơjos ir sutuoktinio R. P. patirtos išlaidos 2007 metais gautas
pajamas viršijo 786.559 Lt, 2008 metais – 253.000 Lt. Konstatuota, kad sutuoktiniai 2007-2008 metais
disponavo pajamomis, nepagrƳstomis atitinkamais pajamǐ gavimo šaltiniais, kuriǐ 2002-07-02 Lietuvos
Respublikos gyventojǐ pajamǐ mokesþio Ƴstatymo Nr. IX-1007 (toliau - GPMƲ) nustatyta tvarka
nedeklaravo ir nuo jǐ neapskaiþiavo mokơtino Ƴ biudžetą GPM. Nurodoma, kad vietos mokesþiǐ
administratorius, vadovaudamasis Civilinio Kodekso (toliau – CK) 4.73 straipsnio ir 3.109 straipsnio
nuostatomis, Pareiškơjos 2007 metǐ pajamoms iš nenustatytǐ šaltiniǐ priskyrơ 393.279 Lt (786.559
Lt/2), o 2008 metais - 126.500 Lt (253.000/2). Taip pat teigiama, jog nustatyta, kad Pareiškơja ir
sutuoktinis R. P. 2007-04-11 už 400.000 Lt pardavơ gyvenamąjƳ namą ir žemơs sklypą, adresu T. I.
g.110, Kaune, kurƳ Ƴsigijo 2004-10-29, patirtos išlaidos 308.903,70 Lt. Sutuoktiniai gautǐ 91.096,30 Lt
nekilnojamojo turto pardavimo apmokestinamǐjǐ pajamǐ GPMƲ nustatyta tvarka nedeklaravo ir nuo jǐ
neapskaiþiavo mokơtino Ƴ biudžetą GPM. Nurodoma, kad Pareiškơjos 2007 metǐ apmokestinamosioms
pajamoms priskirta 45.548,15 Lt. Ʋvertinus nustatytus pažeidimus, patikrinimo metu Pareiškơjai
papildomai apskaiþiuotas mokơtinas 139.594 Lt GPM, t. y. už 2007 metus – 110.194 Lt GPM, už 2008
metus – 29.400 Lt.
Inspekcija nurodo, kad mokestinis ginþas vyksta dơl Pareiškơjai papildomai apskaiþiuotos GPM
sumos bei su ja susijusiǐ sumǐ pagrƳstumo, Inspekcijai vadovaujantis MAƲ 70 straipsnio nuostatomis,
konstatavus, kad Pareiškơjos ir sutuoktinio R. P. šeimos išlaidos viršijo gautas pajamas. Nurodo, kad
ginþo klausimai sprendžiami vadovaujantis MAƲ, GPMƲ ir su jais susijusiais teisơs aktais bei CK.
Inspekcija akcentuoja, kad ginþo dơl 2007 metais gautǐ 45.548,15 Lt nekilnojamojo turto (esanþio
duomenys neskelbtini) apmokestinamǐjǐ pajamǐ nơra.
Dơl 2007 metǐ. Inspekcija nurodo, kad patikrinimo metu, atlikus Pareiškơjos ir jos sutuoktinio
turơtǐ piniginiǐ lơšǐ analizĊ, nustatyta, kad likutis 2007-01-01 ne banke sudarơ 204.862 Lt, banke –
58.642,49 Lt (R. P. – 58.571,68 Lt, Pareiškơjos – 70,81 Lt), likutis 2007-12-31 banke sudarơ 5.074,54
Lt (R. P. 4.279,34 Lt, Pareiškơjos - 795,20 Lt).
Nustatyta, kad 2007 metǐ Pareiškơjos ir R. P. pajamas sudarơ -1.877.559 Lt, tame tarpe:
- 39.799 Lt darbo užmokesþio pajamos, ligos pašalpa (R. P. - 28648 Lt, Pareiškơjos - 11151 Lt);
- 2.550 Lt UAB „V1“ išmokơtos turto nuomos pajamos R. P. (VMI prie FM turimi duomenys);
- 3.840 Lt R. P. Ƴmonơs išmokơtos neribotos civilinơs atsakomybơs vieneto dalyvio pajamos iš
pelno po apmokestinimo;
- 1.600 Lt advokatǐ profesinơs bendrijos (kodas 300082630) išmokơtos individualios veiklos
pajamos (VMI prie FM turimi duomenys);
- 770 Lt socialinio rǌpybos skyriaus pervestos piniginơs lơšos (pervesta Ƴ Pareiškơjos sąskaitą,
išmokos už vaikus);
- 400.000 Lt gautos pajamos už parduotą nekilnojamąjƳ turtą, adresu (duomenys neskelbtini) L.ir
E. N. pagal 2007-04-11 pirkimo - pardavimo sutartƳ;
- 25.000 Lt R. P. gautos pajamos už parduotą automobilƳ Volvo XC90 M. M. (gim. (duomenys
neskelbtini) pagal 2007-10-10 sutartƳ.
- 1.404.000 Lt kredito Ƴstaigǐ suteikti kreditai (2007-08-09 AB SEB banke nekilnojamojo turto,
esanþio (duomenys neskelbtini) pirkimui suteiktas 504.000 Lt kreditas, 2007-05-11 Akademinơs kredito
unijos žemơs sklypǐ Ƴsigijimui suteiktas 900.000 Lt kreditas).
Nustatyta, kad 2007 m. Pareiškơjos ir R. P. išlaidas sudarơ – 2.922.547 Lt, tame tarpe:
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- 16.918 Lt sumokơtos gyvybơs draudimo Ƴmokos UAB „S1“, UAB „H1“ bei „A1” filialui (R. P. 6000 Lt, Pareiškơjos - 10918 Lt);
- 8.464 Lt R. P. už iš užsienio (D&D Enterprices Inc, ýikaga, JAV) Ƴsigytą automobilƳ Volvo
XC90;
- 400 Lt R. P. V. S. pagal 2007-03-23 pavedimą pervestos piniginơs lơšos;
- 324.000 Lt suteiktos paskolos Ƴmonei UAB „T1“ (R. P. Ƴmonei) - 2007-11-23 suteikta 184.000
Lt , 2007-12-03 – 140.000 Lt;
- 762.982 Lt grąžintos paskolos, sumokơtos palǌkanos kredito Ƴstaigoms – AB DnB Nord
bankui, Danske bankui, AB SEB bankui, AB Citadele bankui, Akademinei kredito unijai, AB
Swedbank;
- 57.000 Lt patirtos išlaidos Ƴsigyjant pajus iš kredito unijos. Atliktǐ R. P. kontrolơs procedǌrǐ
metu, susisiekus su Akademinơs kredito unijos buhaltere, nustatyta, kad kiekvienas asmuo Ƴstodamas Ƴ
kredito uniją privalo Ƴsigyti privalomąjƳ 100 Lt pajǐ, o kreipdamasis dơl paskolos suteikimo privalo
Ƴsigyti ir papildomus pajus, kurie Ƴprastai bǌna 10 proc. pageidaujamos gauti paskolos dydžio;
- 900.000 Lt už Ƴsigytą nekilnojamąjƳ turtą, esantƳ (duomenys neskelbtini) iš G. A. ir G. M. pagal
2007-08-26 sutartƳ. Surinktos informacijos duomenimis nustatyta, kad R. P. iš kredito unijos paskolos
suteiktos 900.000 Lt paskolos pagal 2007-05-17 pavedimą pervedơ G. G. (pagal pirkimo – pardavimo
sutarties sąlygas);
- 100.000 Lt už Ƴsigytą nekilnojamąjƳ turtą, esantƳ (duomenys neskelbtini) iš G. A. ir G. M. pagal
2007-08-26 sutartƳ. Pateiktose 2007-08-26 sutartyse nurodyta, kad R. P. iki Ƴsigyjant turtą 50.000 Lt
sumokơjo G. A. bei 50.000 Lt G. G. (G. M. Ƴgaliotiniui).
- 720.000 Lt už Ƴsigytas patalpas – parduotuvĊ, adresu (duomenys neskelbtini) iš UAB „G1“
pagal 2007-08-17 pirkimo – pardavimo sutartƳ. Pateiktoje sutartyje nurodyta, kad turtas parduotas už
bendrą 720.000 Lt sumą, iš kuriǐ 216.000 Lt R. P. sumokơjo grynaisiais (2007-08-17 pinigǐ priơmimo
kvitas Nr. BUH 1493366), o likusi, 504.000 Lt suma padengta iš banko suteikto kredito lơšǐ;
- 1.578 Lt R. P. Ƴmonơs savininko sumokơtos VSD Ƴmokos pagrindinei ir papildomai pensijos
daliai (VSDFV Kauno skyriaus pateikta informacija);
- 31.205 Lt vidutinơs vartojimo išlaidos nustatytos pagal Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybơs duomenis.
Inspekcija nurodo, kad mokestinio patikrinimo metu, Ƴvertinus mokestinio patikrinimo metu
nustatytą sutuoktiniǐ piniginiǐ lơšǐ likutƳ ne banke 2007-01-01 – 204.862 Lt, banke 2007-01-01 –
58.642,49 Lt, gautas pajamas – 1.877.559 Lt, patirtas išlaidas – 2.922.547 Lt bei Ƴvertinus mokơtojǐ
piniginiǐ lơšǐ likutƳ banke laikotarpio pabaigai (2007-12-31) – 5.074,54 Lt, nustatyta, kad sutuoktiniǐ
patirtos išlaidos 786.559 Lt (204.862 + 58.642,49 +1.877.559 – 2.922.547 – 5.074,54) viršijo jǐ gautas
pajamas, t. y. sutuoktiniai disponavo pajamomis iš nenustatytǐ šaltiniǐ, kuriǐ GPMƲ tvarka
nedeklaravo ir nuo jǐ nesumokơjo pajamǐ mokesþio. Vadovaujantis MAƲ 70 straipsnio ir CK
nuostatomis, Pareiškơjos faktiškai patirtos išlaidos 393.279 Lt (786.559 Lt/2) pripažintos pajamomis iš
nenustatytǐ, mokesþiǐ administratoriui nežinomǐ šaltiniǐ.
Dơl 2008 metǐ Inspekcija sprendime nurodo, kad nustatyta, jog sutuoktiniǐ piniginiǐ lơšǐ likutis
ne banke 2008-01-01 – 0 Lt, banke 2008-01-01 – 5.074,54 Lt, gautos pajamos – 762.221 Lt, patirtos
išlaidas – 532.727 Lt, piniginiǐ lơšǐ likutis banke laikotarpio pabaigai 2008-12-31 – 211.673,84 Lt
Nustatyta, kad 2008 metǐ Pareiškơjos ir R. P. pajamas sudarơ -762.221 Lt, tame tarpe:
- 4.394 Lt darbo užmokesþio pajamos (Pareiškơjos - 833 Lt + R. P. - 3561 Lt);
- 1.198 Lt Pareiškơjai socialinio rǌpybos skyriaus pervestos piniginơs lơšos;
- 1.779 Lt Pareiškơjai Kauno darbo biržos pervestos piniginơs lơšos;
- 7.197 Lt UAB „H1“ grąžintos gyvybơs draudimo Ƴmokos;
- 36.372 Lt UAB „D1“ pervestos nuomos pajamos;
- 300.000 Lt UAB „T1“ grąžintos paskolos. Surinktais duomenimis nustatyta, kad UAB „T1“ Ƴ
R. P. sąskaitą banke AB Swedbank 2008-06-25 pervedơ 20.000 Lt, 2008-06-26 – 30.000 Lt, 2008-0702 – 140.000 Lt, 2008-07-10 – 10.000 Lt, 2008-07-14 – 50.000 Lt, 2008-07-15 – 50.000 Lt.
- 2.000 Lt gautos pajamos už parduotus automobilius. Surinktos informacijos duomenimis
nustatyta, kad R. P. pagal 2008-10-07 pirkimo – pardavimo sutartƳ D. V. už 1000 Lt pardavơ

4
automobilƳ Ford Siera, o Pareiškơja pagal 2008-04-08 pirkimo – pardavimo sutartƳ R. S. už 1000 Lt
pardavơ automobilƳ Ford Mondeo.
- 10.000 Lt UAB „V1“ akcijǐ pardavimo pajamos.
- 60.907 Lt pagal 2008-12-22 paskolos sutartƳ E. K. paskolintos piniginơs lơšos
(17640 eurǐ) R. P. ;
- 338.374 Lt E. K. pervestos piniginơs lơšos.
Nustatyta, kad 2008 m. Pareiškơjos ir R. P. išlaidas sudarơ 532.727 Lt, tame tarpe:
- 6.800 Lt sumokơtos gyvybơs draudimo Ƴmokos UAB „S1“ bei UAB „H1“ (6.000 Lt + 800 Lt);
- 3.500 Lt R. P. A. S. pagal 2008-07-03 bei A. V. pagal 2008-07-10 pavedimus pervestos
piniginơs lơšos;
- 169.840 Lt grąžintos paskolos, sumokơtos palǌkanos kredito Ƴstaigoms – AB DnB Nord
bankui, AB SEB bankui, AB Citadele bankui, Akademinei kredito unijai;
- 2.000 Lt pagal 2008-05-27 sutartƳ iš H. M. (gim. (duomenys neskelbtini) Ƴsigytas vandens
motociklas;
- 10.000 Lt UAB „T1“ Ƴstatinio kapitalo formavimo išlaidos. Turimais duomenimis, 2008-01-10
R. P. Ƴmonơ perregistruota Ƴ UAB „T1“. UAB „T1“ Ƴstatinis kapitalas sudaro 10.000 Lt ir yra padalytas
Ƴ 100 vnt. 100 Lt nominalios vertơs akcijǐ, akcijos pilnai apmokơtos ir 100 proc. nuosavybơs teise
priklauso R. P. ;
- 54.510 Lt išlaidos, tenkanþios kontrabandiniǐ cigareþiǐ Ƴsigijimui (2008 metǐ Ƴvykis).;
- 33.077 Lt vidutinơs vartojimo išlaidos nustatytos pagal Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybơs duomenis;
- 253.000 Lt suteiktos paskolos UAB „T1“. Pagal 2009-02-20 atlikto UAB „T1“
Inspekcija sprendime nurodo, kad operatyvaus patikrinimo metu pateiktus buhalterinơs apskaitos
dokumentus nustatyta, kad bendrovơ 2008-01-01 R. P. buvo skolinga 324.000 Lt. Bendrovơs
Ƴsiskolinimas apskaitytas sąskaitos Nr. 4422 „Kitos skolos“ apyvartos žiniaraštyje. 2009-02-24
Operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. AU12-61 nurodyta, kad UAB „T1“ akcininkas R. P. 2008
metais bendrovei suteikơ beprocentinĊ paskolą grynais pinigais iš viso 253.000 Lt, t.sk. Ƴnešơ Ƴ
bendrovơs kasą iš viso 155.000 Lt, t.sk. sausio mơn. – 10 000 Lt, kovo mơn. – 5.000 Lt, balandžio
mơn. – 120.000 Lt, gegužơs mơn. – 20.000 Lt; Ƴnešơ Ƴ bendrovơs atsiskaitomąją sąskaitą iš viso 98.000
Lt, t.sk. kovo mơn. – 3.000 Lt, gegužơs mơn. 95.000 Lt. Bendrovơ 2008 m. birželio – liepos mơn.
mokơjimo pavedimais grąžino akcininkui R. P. skolos dalƳ 300.000 Lt.
Inspekcija nurodo, kad patikrinimo metu nustatyta, kad kalendoriniǐ metǐ laikotarpyje išlaidos
neviršijo pajamǐ. Taþiau vietos mokesþiǐ administratorius, ƳvertinĊs sutuoktiniǐ piniginiǐ lơšǐ likutƳ
2008-01-01 ne banke – 0 Lt ir banke – 5.074,54 Lt, atlikĊs pajamǐ ir išlaidǐ analizĊ už laikotarpƳ nuo
2008-01-01 iki 2008-06-25, t. y. ƳvertinĊs už minơtą laikotarpƳ gautas pajamas (data nuo kada UAB
„T1“ pradeda grąžinti paskolas gyventojui), patirtas išlaidas (banko sąskaitǐ analizơ, pateiktǐ
dokumentǐ analizơ), nustatơ, kad sutuoktiniams nepakako deklaruotǐ ir pagrƳstǐ pajamǐ šaltiniǐ –
253.000 Lt faktiškai patirtoms išlaidoms - suteikiant paskolas UAB „T1“ padengti.
Nurodoma, kad nepateiktus Ƴrodymǐ, pagrindžianþiǐ 253.000 Lt paskoloms panaudotǐ pajamǐ
šaltiniǐ, konstatuota, kad sutuoktiniai gavo 253.000 Lt kitǐ pajamǐ iš mokesþiǐ administratoriui
nenustatytǐ šaltiniǐ, kuriǐ GPMƲ tvarka nedeklaravo ir nuo jǐ nesumokơjo pajamǐ mokesþio.
Vadovaujantis MAƲ 70 straipsnio ir CK nuostatomis, Pareiškơjai faktiškai patirtos išlaidos 126.500 Lt
pripažintos pajamomis iš nenustatytǐ, mokesþiǐ administratoriui nežinomǐ šaltiniǐ.
Dơl mokesþiǐ bazơs nustatymo Inspekcijos sprendime nurodoma, kad vietos mokesþiǐ
administratorius iš esmơs pripažino Pareiškơją ginþo laikotarpiu nedeklaravus dalies gautǐ pajamǐ,
todơl patikrinimo metu GPM bazơ apskaiþiuota netiesioginiu bǌdu pagal mokesþiǐ administratoriaus
Ƴvertinimą taikant 70 straipsnio 1 dalƳ, Taisykliǐ 4 punktą ir 6.3.3. punkte Ƴtvirtintą išlaidǐ metodą.
Inspekcijos teigimu, LVAT praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad mokesþiǐ administratorius
Ƴgyja teisĊ apskaiþiuoti mokesþius pagal mokesþiǐ administratoriaus Ƴvertinimą esant dviem bǌtinoms
sąlygos, kuriǐ buvimas sudaro prielaidas taikyti šioje teisơs normoje Ƴtvirtintą elgesio modelƳ: pirma,
mokơtino mokesþio dydžio negalima apskaiþiuoti (nustatyti) Ƴprastine atitinkamo mokesþio Ƴstatyme
nustatyta tvarka ir, antra, to padaryti (apskaiþiuoti mokesþio) negalima dơl to, jog mokesþiǐ mokơtojas
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nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas (1) apskaiþiuoti mokesþius, (2) bendradarbiauti su
mokesþiǐ administratoriumi, (3) tvarkyti apskaitą, (4) saugoti apskaitos ar kitus dokumentus (pvz., žr.
2010-11-29 nutartƳ administracinơje byloje Nr. A438-1542/2010; 2011-01-26 nutartƳ administracinơje
byloje Nr. A575-146/2011; 2012-11-12 išplơstinơ teisơjǐ kolegijos nutartƳ administracinơje byloje Nr.
A442-1984/2012, 2013-04-15 sprendimą administracinơje byloje Nr. A602-27/2013). Inspekcija
akcentuoja, kad mokestinio patikrinimo metu nustatyti Pareiškơjos veiksmai – gautǐ pajamǐ
nedeklaravimas, GPM nesumokơjimas, patirtǐ išlaidǐ apmokơjimo šaltinio nepagrindimas objektyviais
duomenimis ir Ƴrodymais yra tos teisiškai reikšmingos aplinkybơs, kurios suponuoja išvadą, kad
Pareiškơja netinkamai vykdơ pareigas apskaiþiuoti mokesþius (Taisykliǐ 4.1 punktas), todơl vietos
mokesþiǐ administratoriui sudarơ pagrindą konstatuoti, jog mokơtino mokesþio dydžio negalima
apskaiþiuoti (nustatyti) Ƴprastine GPMƲ nustatyta tvarka ir mokesþiǐ bazĊ apskaiþiuoti vadovaujantis
MAƲ 70 straipsnio 1 dalimi, t. y. pagal mokesþiǐ administratoriaus Ƴvertinimą.
Inspekcija sprendime atsako Ƴ Pareiškơjos skundo argumentus, esą pagrindinĊ išlaidǐ sumą
sudarơ išlaidos, apie kuriǐ egzistavimą ji nežinojo, tai yra R. P. paskola UAB „T1“ (buvusi R. P.
Ƴmonơ), paskola suteikta UAB „V1“, grąžintos paskolos, sumokơtos palǌkanos kredito Ƴstaigoms – AB
DnB Nord bankui, Danske bankui, AB SEB bankui, AB Citadele bankui, Akademinei kredito unijai,
Swedbank AB, išlaidos patirtos Ƴsigyjant pajus iš Akademinơs kredito unijos ir pan., o 2008 m.
pajamos buvo gautos R. P. , o ne jos. Inspekcija nurodo, kad iš ginþo medžiagos matyti, kad pagal
patikrinimo metu surinktą informaciją nustatyta, kad pagrindinĊ 2007 metǐ išlaidǐ sumą 1.720.000 Lt
(apie 59 proc.) sudarơ išlaidos nekilnojamojo turto Ƴsigijimui (tame tarpe 1.000.000 Lt už žemơs
sklypus (duomenys neskelbtini) ir 720.000 Lt parduotuvơs, adresu (duomenys neskelbtini) Ƴsigijimui),
819.982,26 Lt (28 proc.) grąžintos paskolos, sumokơtos palǌkanos kredito Ƴstaigoms (tame tarpe
8.405,26 Lt AB DnB Nord bankui, 407.896 Lt AB SEB bankui, 303.323 Lt Akademinei kredito unijai,
57.000 Lt Ƴsigyti pajai Akademinei kredito unijai suteikiant kreditą 51 Lt AB Citadele bankui, 43.307
Lt AB Swedbank), 324.000 Lt suteiktos paskolos R. P. Ƴmonei (nuo 2008-01-10 pertvarkyta Ƴ UAB
„T1“). UAB „V1“ paskolos 2007-2008 metǐ laikotarpiu nebuvo teiktos. Nurodo, kad pagal
patikrinimo metu gautą informaciją iš bankǐ nustatyta, kad 2007 metais R. P. ir Pareiškơja gavo
paskolas iš AB DnB Nord banko, AB SEB banko, Akademinơs kredito unijos, AB Swedbank:
- pagal 2006-01-25 kreditavimo sutartƳ Nr. 9373 AB bankas „NORD/LB Lietuva“ (AB DnB
Nord bankas) R. P. ir Pareiškơjai suteikơ 40.000 Lt kreditą;
- pagal 2006-02-08 vartojimo kredito sutartƳ Nr. 06-008191-VA AB „H2“ (AB Swedbank) R. P.
ir Pareiškơjai suteikơ 50.000 Lt kreditą;
- pagal 2006-01-30 vartojimo kredito sutartƳ Nr. 0350618050387-89 AB SEB bankas R. P.
suteikơ 50.000 Lt kreditą, kredito sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad kredito gavơjo sutuoktinơ
Pareiškơja patvirtino, kad sutinka su visomis sutarties sąlygomis, kad jos išreiškia tikrąją sutuoktiniǐ
valią;
- pagal 2006-02-14 kredito sutartƳ Nr. 1660618070020-05 AB SEB bankas R. P. suteikơ
86.626,79 EUR (298.626 Lt) kreditą nekilnojamojo turto pirkimui, kredito sutarties specialiojoje
dalyje nurodyta, kad kredito gavơjo sutuoktinơ Pareiškơja patvirtino, kad sutinka su visomis sutarties
sąlygomis, kad jos išreiškia tikrąją sutuoktiniǐ valią;
- pagal 2007-08-09 kredito sutartƳ Nr. 0350718073366-77 AB SEB bankas R. P. ir Pareiškơjai
suteikơ 146.332,97 EUR (504.000 Lt) kreditą, patalpos-parduotuvơs, esanþios (duomenys neskelbtini)
pirkimui;
- pagal 2006-04-14 paskolos sutartƳ Nr. 02994/PS/01 Akademinơ kredito unija R. P. suteikơ
330.000 Lt kreditą kredito AB Sampo banke refinansavimui. Paskolos sutartyje nurodyta privaloma
papildomo pajaus suma 32.900 Lt. Paskolos sutarties 2.12 p. nurodyta laiduotojas Pareiškơja pagal
2006-04-14 Laidavimo sutartƳ Nr. 02994/LS/01;
- pagal 2006-10-05 paskolos sutartƳ Nr. 02994/PS/02 Akademinơ kredito unija R. P. suteikơ
330.000 Lt kreditą verslo plơtrai. Paskolos sutartyje nurodyta privaloma papildomo pajaus suma
32.900 Lt Paskolos sutarties 2.12 p. nurodyta laiduotojas Pareiškơja pagal 2006-04-14 Laidavimo
sutartƳ Nr. 02994/LS/03;
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- pagal 2007-05-11 paskolos sutartƳ Nr. 02994/PS/03 Akademinơ kredito unija R. P. suteikơ
900.000 Lt kreditą žemơs sklypǐ Ƴsigijimui. Paskolos sutartyje nurodyta privaloma papildomo pajaus
suma 89.900 Lt. Paskolos sutartyje paskolos gavơjo sutuoktinơ Pareiškơja patvirtino, kad sutinka, kad
paskolos gavơjas prisiimtǐ Ƴsipareigojimus pagal šią paskolos sutartƳ.
Pažymơta, kad 2010-10-06 atlikto Pareiškơjos operatyvaus patikrinimo metu už laikotarpƳ nuo
2006-01-01 iki 2009-12-31 Pareiškơja, vykdydama operatyvaus patikrinimo metu Inspekcijos surašytą
mokesþiǐ administratoriaus nurodymą 2010-10-25 pateikto paaiškinimo priede „Per nurodyme
nurodytą laikotarpƳ gautos pajamos“ nurodơ pagal kredito sutartis iš bankǐ gautas paskolas – 50.000 Lt
pasiskolinta suma iš AB „H2“, 40.000 Lt – AB Nord /LB, 298.360 Lt – AB SEB banko, 900.000 Lt –
Akademinơs kredito unijos, 504.000 Lt – AB SEB banko. Pastebơta ir tai, kad Pareiškơja ir R. P. tiek
tikrinamuoju laikotarpiu, tiek iki jo dirbo R. P. Ƴmonơje (nuo 2008-01-10 UAB „T1“), o 2008 metais
UAB „T1“ dalis grąžintǐ paskolǐ taip pat buvo panaudota grąžinant paskolos ir sumokant palǌkanas
Akademinei kredito unijai.
Inspekcijos nuomone, išdơstytos aplinkybơs nesudaro pagrindo teiginiui, kad Pareiškơjos
motyvai, jog ji nežinojo apie patiriamas išlaidas, yra pagrƳsti, šiuo atveju nustatytos aplinkybơs
pagrindžia, kad Pareiškơja žinojo arba privalơjo žinoti apie savo sutuoktinio R. P. sudaromus
sandorius bei patiriamas išlaidas.
Inspekcija sprendime atsako ir Ƴ Pareiškơjos skundo argumentus dơl prievoliǐ sutuoktiniams
(Pareiškơja nesutinka, jog patikrinimo metu, išanalizavus sutuoktiniǐ gautas pajamas bei patirtas
išlaidas, mokestinơs prievolơs vadovaujantis CK 3.87 straipsnio, 3.88 straipsnio, 3.109 straipsnio bei
4.73 straipsnio bei nuostatomis priskirtos ir Pareiškơjai). Inspekcija sprendime nurodo, kad pagal CK
3.87 straipsnio 1 dalƳ, „Ƴstatymǐ nustatytas sutuoktiniǐ turto teisinis režimas reiškia, kad turtas,
sutuoktiniǐ Ƴgytas po santuokos sudarymo, yra jǐ bendroji jungtinơ nuosavybơ“. Vadovaujantis CK
3.88 straipsnio 1 dalies nuostatomis, po santuokos sudarymo vieno iš sutuoktiniǐ pajamos, gautos iš
sutuoktiniǐ asmenine nuosavybe esanþio turto, pajamos, gautos iš abiejǐ sutuoktiniǐ bendros veiklos,
ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lơšas bǌtinas sutuoktinio profesinei veiklai,
vieno iš sutuoktiniǐ Ƴsteigta Ƴmonơ ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamoms pajamoms, jeigu
verslu abu sutuoktiniai pradơjo verstis po santuokos sudarymo iš sutuoktiniǐ ar vieno jǐ darbinơs ar
kitos veiklos, laikomos bendrąja jungtine sutuoktiniǐ nuosavybe, kol nơra Ƴrodyta, kad turtas yra vieno
sutuoktinio asmeninơ nuosavybơ. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad preziumuojama, kad
turtas yra sutuoktiniǐ bendroji jungtinơ nuosavybơ, kol nơra Ƴrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio
asmeninơ nuosavybơ. Pagal CK 3.109 straipsnio nuostatas, iš bendro sutuoktiniǐ turto yra vykdomos
prievolơs susijusios su šeimos namǐ ǌkio išlaikymu bei bendro turto tvarkymo išlaidomis. Pagal CK
3.117 straipsnio 1 dalƳ, „preziumuojama, kad sutuoktiniǐ bendro turto dalys yra lygios“. Faktas, kad
tam tikras turtas priklauso vieno sutuoktinio asmeninei nuosavybei gali bǌti Ƴrodytas tik rašytiniais
Ƴrodymais, išskyrus atvejus, kai Ƴstatymas leidžia liudytojǐ parodymus arba to turto prigimtis ir
pobǌdis savaime Ƴrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninơ nuosavybơ.
Aptariamu atveju dơl ginþo pajamǐ ir iš jǐ kylanþiǐ mokestiniǐ prievoliǐ paskirstymo Pareiškơjai
ir jos sutuoktiniui, pažymơta ir aktuali LVAT praktika (LVAT 2013-04-11 sprendimas
administracinơje byloje Nr. A438-26/2013, 2013-01-07 nutartis administracinơje byloje Nr.
A602̻2280/2012). Nurodoma, kad šioje byloje nơra duomenǐ apie ginþo pajamǐ šaltinio pobǌdƳ, t. y.
ar šios pajamos buvo gautos iš sandoriǐ, susijusiǐ su bendrosios jungtinơs sutuoktiniǐ nuosavybơs
turtu, taip pat iš kitos veiklos (sandoriǐ), kurioje dalyvavo abu sutuoktiniai. Taþiau akcentuojama, kad
sutuoktiniǐ 2007 metǐ patirtas išlaidas sudarơ nekilnojamojo turto Ƴsigijimai už 1.720.000 Lt (tame
tarpe 1.000.000 Lt už žemơs sklypus (duomenys neskelbtini) ir 720.000 Lt parduotuvơs, adresu
(duomenys neskelbtini) Ƴsigijimui), 819.982,26 Lt grąžintos paskolos, sumokơtos palǌkanos kredito
Ƴstaigoms (tame tarpe 8.405,26 Lt AB DnB Nord bankui, 407.896 Lt AB SEB bankui, 303.323 Lt
Akademinei kredito unijai, 57.000 Lt Ƴsigyti pajai Akademinei kredito unijai suteikiant kreditą 51 Lt
AB Citadele bankui, 43.307 Lt AB Swedbank), taip pat 324.000 Lt suteiktos paskolos R. P. Ƴmonei
(nuo 2008-01-10 pertvarkyta Ƴ UAB „T1“), 31205 Lt šeimos vartojimo išlaidos ir kitos. Sutuoktiniǐ
2008 metǐ išlaidas sudarơ 235.000 Lt suteiktos paskolos UAB „T1“, 169.840 Lt grąžintos paskolos,
sumokơtos palǌkanos kredito Ƴstaigoms (tame tarpe 9.833 Lt AB DnB Nord bankui, 2.334 Lt AB
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Citadele bankui, 82.245 Lt Akademinei kredito unijai, 75.428 Lt AB SEB bankui), 33.077 Lt šeimos
vartojimo išlaidos ir kitos.
Pažymơta, jog po santuokos nutraukimo (2009-05-26) Pareiškơjai asmeninơs nuosavybơs teise
nuolatiniam naudojimui, tvarkymui, valdymui ir disponavimui atiteko negyvenamoji patalpa –
parduotuvơ (esanti (duomenys neskelbtini), už kurią AB SEB bankui buvo mokơta paskola ir
palǌkanos už 2007 - 2008 metus.
Inspekcijos nuomone, patikrinimo metu nustatytos aplinkybơs patvirtina, kad gautos pajamos iš
nenustatytǐ šaltiniǐ buvo panaudotos bendriems sutuoktiniǐ Ƴsipareigojimams dengti pagal paskolos
sutartis, paskolǐ teikimui R. P. Ƴmonei (nuo 2008-01-10 UAB „T1“), kurioje dirbo Pareiškơja ir R. P.
tiek tikrinamuoju laikotarpiu, tiek iki jo, šeimos vartojimo išlaidoms dengti, be to, 2008 metais UAB
„T1“ dalis grąžintǐ paskolǐ taip pat buvo panaudota grąžinant paskolos ir sumokant palǌkanas
Akademinei kredito unijai. Padaryta išvada, kad 2007 – 2008 metǐ iš pajamǐ iš nenustatytǐ šaltiniǐ
buvo vykdomos sutuoktiniǐ prievolơs susijusios su šeimos namǐ ǌkio išlaikymu bei bendro turto
tvarkymo išlaidomis, todơl laikoma, kad faktiškai atitinkamą naudą, kuri laikoma pajamomis, gavo
abu sutuoktiniai – t. y. Pareiškơja ir R. P. .
Pripažinta, kad kiekvienas iš sutuoktiniǐ, GPMƲ 3 straipsnio (2002 m. liepos 2 d. Ƴstatymo Nr.
IX-1007 redakcija), skaitomo kartu su to paties Ƴstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu (2004 m.
balandžio 8 d. Ƴstatymo Nr. IX-2103 redakcija), požiǌriu, faktiškai gavo po pusĊ pajamǐ iš nenustatytǐ
šaltiniǐ. Inspekcijos nuomone, vietos mokesþiǐ administratorius Pareiškơjos 2007 metǐ pajamomis
pripažino 393.279 Lt (786.559 Lt/2), o 2008 metais - 126.500 Lt (253.000/2) pagrƳstai.
Inspekcija sprendime atsako Ƴ Pareiškơjos skundo argumentus dơl suteiktos F. N. 2.000.000 Lt
paskolos R. P. . Nurodo, kad Pareiškơja skunde pateikia prieštaringus duomenis dơl sutuoktiniǐ
disponuotǐ lơšǐ kilmơs, t. y. vienu atveju ji teigia, kad nežino iš kokiǐ lơšǐ yra patirtos tikrintino
laikotarpio išlaidos, kitu atveju nurodoma, kad gautos pajamos grindžiamos R. P. iš F. N. gauta
2.000.000 Lt paskola. Inspekcija sprendime nurodo, kad R. P. mokestinio tyrimo metu, siekdamas
pagrƳsti 2007 metais gautas pajamas, Inspekcijai pateikơ 2007-02-15 paskolos sutartƳ, kurioje
nurodoma, kad R. P. iš F. N. (gim. (duomenys neskelbtini), reg. (duomenys neskelbtini) pasiskolino
2.000.000 Lt. Paskolos sutartyje nustatytos sąlygos, kad paskola suteikiama trijǐ metǐ laikotarpiui, t.y.
iki 2010-02-14, nustatant 1 proc. mơnesines palǌkanas, sumokant palǌkanas paskolos grąžinimo dieną.
Byloje pateiktame R. P. 2012-01-25 paaiškinime nurodyta, kad pinigines lơšas iš F. N. skolinosi
automobiliǐ serviso statybai, krovininiǐ automobiliǐ stovơjimo aikštelơs su sandơliavimo patalpomis
Ƴrengimui, žemơs sklypo pirkimui ir infrastruktǌros Ƴrengimui Ƴgytame žemơs sklype. R. P. nurodơ, kad
paskola suteikta grynaisiais pinigais Vilniuje, grąžinta 2010 metais taip pat grynaisiais pinigais, iš tuo
metu turơtǐ lơšǐ, taþiau palǌkanos F. N. nebuvo mokơtos. Pažymơtina, kad R. P. duomenǐ apie
pasiskolintas lơšas iš F. N. nenurodơ, paskolos sutarties nepateikơ vykdydamas mokesþiǐ
administratoriaus nurodymą ir 2010-10-27 pateikdamas „Paaiškinimą apie turto Ƴsigijimo ir (ar)
pajamǐ gavimo šaltinius ir jǐ pagrindimą“.
Nurodoma, kad mokestinio patikrinimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad 2010 metais
(netikrinamasis laikotarpis) R. P. priskaiþiuotos darbo užmokesþio pajamos sudarơ 1.347 Lt
(išskaiþiuoto GPM suma – 11 Lt), bei pagal 2010-04-01 sutartis R. P. už 357.000 Lt pardavơ žemơs
sklypus (duomenys neskelbtini). Kitǐ duomenǐ apie R. P. 2010 metais gautas pajamas mokesþiǐ
administratorius neturi, todơl paaiškinimas dơl 2.000.000 Lt paskolos grąžinimo vertintinas
prieštaringai.
Nurodoma, kad patikrinimo metu tikslu surinkti papildomą ir priešpriešinĊ informaciją dơl F. N.
finansiniǐ galimybiǐ skolinti pinigines lơšas R. P. , išsiǐstas paklausimas ir gautas atsakymas iš
Vilniaus AVMI. Vilniaus AVMI atliko minơto asmens veiklos analizĊ bei pateikơ šio gyventojo 201204-04 paaiškinimą. 2012-03-16 F. N. veiklos analizơje užfiksuota, kad mokesþiǐ administratorius
neturi duomenǐ apie minơto asmens 2005-2007, 2009 metais gautas pajamas. Nurodyta, kad
išanalizavus Inspekcijos duomenǐ bazơje esanþią informaciją ir Ƴvertinus vartojimo išlaidas, F. N.
2007-2011 metǐ išlaidos 32.513 Lt viršija pajamas. Taigi F. N. neturơjo finansiniǐ galimybiǐ suteikti
R. P. paskolą. Nurodoma, kad F. N. pateiktame paaiškinime nurodyta, kad R. P. pažƳsta virš dvidešimt
metǐ, yra geri draugai, taþiau jǐ nesieja jokie verslo ryšiai, kad 2007-02-15 paskolino 2.000.000 Lt
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grynais R. P. . F. N. teigimu, pinigai R. P. perduoti Vilniuje, jo namuose, dalyvaujant F. N. ir R. P. . F.
N. teigimu, suteikiant paskolą dơl Ƴkeitimo ar garanto tartasi nebuvo. Kaip nurodơ F. N. , kadangi
pinigines lơšas jis buvo pasiskolinĊs iš S.B., tai jis paskambino S.B. ir paklausơ, ar gali paskolinti
2.000.000 Lt R. P. . S.B. patvirtino, kad šiuos pinigus gali perskolinti R. P. . Taip pat F. N. nurodơ,
kad palǌkanos numatytos pasirašytoje paskolos sutartyje nebuvo mokamos ir nebuvo sumokơtos,
pinigai R. P. buvo reikalingi sklypǐ Ƴsigijimui, taþiau jam nebuvo žinoma, kokius sklypus ketino pirkti
R. P. . Paaiškinime teigiama, kad 2010 m. vasario mơn. R. P. grąžino 2.000.000 Lt, pinigai grąžinti
grynaisiais pinigais, R. P. namuose Elektrơnuose. Ʋ klausimą, iš kokiǐ piniginiǐ lơšǐ buvo suteikta
paskola R. P. , F. N. nurodơ, kad 2005-09-03 iš S.B. jis pasiskolino 5.900.000 Lt grynaisiais. F. N.
teigimu, paskola S.B. grąžinta 2011-09-03, taip pat grynaisiais. Teigiama, kad F. N. pateiktame
paaiškinime nurodơ, kad paskola R. P. buvo reikalinga žemơs sklypǐ pirkimui, R. P. 2012-01-23
pateiktame paaiškinime nurodơ, kad paskolos tikslas – automobiliǐ serviso statybai, krovininiǐ
automobiliǐ stovơjimo aikštelơs Ƴrengimui, žemơs sklypǐ pirkimui ir kt.), taþiau iš ginþo medžiagos
pateiktǐ duomenǐ matyti, kad žemơs sklypus (duomenys neskelbtini), pagal 2007-08-26 pirkimo –
pardavimo sutartƳ R. P. iš viso už 1.000.000 Lt nusipirko iš Akademinơs kredito unijos pasiskolintǐ
lơšǐ (2007-05-11 sutartis, pagal kurią R. P. žemơs sklypǐ pirkimui suteiktas 900.000 Lt kreditas). Be
to, pastebơta, kad R. P. 2012-01-23 pateiktame paaiškinime nors ir nurodyta, kad sklypai pirkti
planuojant ten pastatyti bei eksploatuoti automobiliǐ servisą bei Ƴrengti krovininiǐ automobiliǐ
saugojimo aikštelĊ su sandơliavimo patalpomis, taþiau, kaip nurodơ pats R. P. , jokia veikla Ƴgytuose
žemơs sklypuose vykdoma nebuvo. Inspekcija R. P. nurodytus skolinimosi motyvus iš F. N. vertina
kritiškai.
Dơl S.B. galimybơs paskolinti F. N. 5.900.000 Lt pinigines lơšas Inspekcija sprendime nurodo,
kad pagal 2005 metǐ pavedimą tikrinti buvo atliktas S.B. mokestinis patikrinimas, kurio metu S.B.,
siekdamas pagrƳsti iš artimǐjǐ giminaiþiǐ gautas ir panaudotas pinigines lơšas, nurodơ, kad pagal
2005-09-03 paskolos sutartƳ F. N. paskolino pinigines lơšas. F. N. Vilniaus AVMI pateiktame
paaiškinime nurodơ, kad pinigines lơšas pasiskolintas iš S.B. perskolino kitiems asmenims, kuriǐ
neƳvardijo ir paskolos sutarþiǐ nepateikơ. Atliekamo S.B. mokestinio patikrinimo metu F. N. duoto
mokesþiǐ administratoriaus nurodymo pateikti juridinĊ galią turinþius dokumentus apie piniginiǐ lơšǐ,
gautǐ iš S.B., neƳvykdơ bei nepranešơ, dơl kokiǐ priežasþiǐ negali Ƴvykdyti šio nurodymo. Atlikto S.B.
mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad S.B. nepagrindơ piniginiǐ lơšǐ šaltiniǐ ir
nurodytomis aplinkybơmis 20.000.000 JAV doleriǐ pajamǐ iš artimǐ giminaiþiǐ negavo, todơl ir
skolinti piniginiǐ lơšǐ F. N. neturơjo finansiniǐ galimybiǐ. S.B. patikrinimo akto rezultatai patvirtinti
LVAT 2011-04-14 sprendimu administracinơje byloje Nr. A442-1111/2011. Minơtame LVAT
sprendime dơl S.B. gautos 20.000.000 JAV sumos iš G.G.J. pagal 1991-03-12 ir 1991-03-29 sutartis
konstatuota, kad tiek mokesþiǐ administratorius, tiek Komisija, remdamasi byloje surinktais
duomenimis, priơjo pagrƳstą išvadą, kad minơtos sutartys nepagrindžia jose nurodytos pinigǐ sumos
gavimo fakto. Taip pat minơtame LVAT sprendime teisơjǐ kolegija dơl 2011-02-07 Kauno apygardos
teismo civilinơje byloje Nr. L2-1876-109/2011 priimto teismo Ƴsakymo, kuriuo nutarta išieškoti iš
pareiškơjo (S.B.) G.G.J. naudai 50.530.000 Lt, pažymơjo, kad jis „yra tik tam tikra civilinio teisinio
pobǌdžio išdava ir mokestine teisine prasme nepagrindžia šioje mokestinơje byloje tiriamo pajamǐ
gavimo.“ Taigi, Inspekcijos nuomone, minơtas LVAT sprendimas, priešingai nei teigia Pareiškơja,
patvirtina, kad S.B. pajamomis 20.000.000 JAV pajamomis nedisponavo, todơl Pareiškơjo skundo
teiginiai yra nepagrƳsti.
Inspekcija pažymi, kad nơra pateikta jokiǐ objektyviǐ duomenǐ ar Ƴrodymǐ, kurie galơtǐ
patvirtinti, kad F. N. iš tiesǐ disponavo laisvomis 2.000.000 Lt piniginơmis lơšomis, kurias ginþo
laikotarpiu realiai paskolino R. P. , priešingai, patikrinimo metu nustatytos faktinơs aplinkybơs tik
pagrindžia, kad minơtas asmuo neturơjo finansiniǐ galimybiǐ suteikti paskolos R. P. . Be to,
nurodoma, kad byloje nơra Ƴrodytas (pagrƳstas) faktas, jog ginþo pinigǐ sumos perdavimas realiai
Ƴvyko. Inspekcija konstatuoja, jog R. P. realiai paskolos iš F. N. negavo, tokiu bǌdu tikrinamuoju
laikotarpiu R. P. ir Pareiškơja disponavo po 393.279 Lt ir 126.500 Lt juridinĊ galią turinþiais
dokumentais nepagrƳstomis pajamomis.
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Inspekcija sprendime atsako Ƴ Pareiškơjos skundo argumentus dơl paskirtos baudos (Pareiškơja
nurodo, kad jai nustatytas 40 proc. darbingumas, Ƴ šƳ faktą turi bǌti atsižvelgta taikant baudas).
Inspekcija nurodo, kad baudos skyrimo taisyklơs yra Ƴtvirtintos MAƲ 139 straipsnio 1 dalyje
(analogiškos nuostatos Ƴtvirtintos ir PVMƲ, kitǐ mokesþiǐ Ƴstatymǐ nuostatose Ƴtvirtinta, kad baudos
skiriamos MAƲ nustatyta tvarka). Nurodo, kad MAƲ detaliai nenustato, kaip turơtǐ bǌti mažinamas ar
didinamas baudos dydis vertinant normoje nurodytas aplinkybes, todơl bǌtina atsižvelgti Ƴ LVAT
formuojamą praktiką (LVAT 2008-02-15 nutartis administracinơje byloje Nr. A261-214/2008, 201012-06 nutartis administracinơje byloje Nr. A438-1117/2010). Inspekcija nurodo, kad skiriamos baudos
dydis priklauso nuo visǐ kompleksiškai vertinamǐ su konkreþiu atveju susijusiǐ minơtǐ aplinkybiǐ, o
esant atsakomybĊ didinanþiǐ ir mažinanþiǐ aplinkybiǐ pusiausvyrai (ar tokiǐ aplinkybiǐ nesant),
skiriamas Ƴstatyme nustatytos minimalios ir maksimalios sankcijos vidurkis (žr. 2010-06-04 nutartƳ
administracinơje byloje Nr. A575-916/2010; 2010-06-30 nutartƳ administracinơje byloje Nr. A442884/2010; 2010-11-29 nutartƳ administracinơje byloje Nr. A438-1546/2010).
Inspekcija nurodo, kad Pareiškơjai buvo paskirta 30 proc. dydžio GPM bauda. Nurodo, kad
aplinkybơ, kad mokesþiǐ mokơtojas geranoriškai bendradarbiavo su mokesþiǐ administratoriumi, gali
bǌti pripažƳstama mokesþiǐ mokơtojo padơtƳ lengvinanþia aplinkybe (LVAT administracinơ byla Nr.
A10-525/2007). Tuo tarpu mokesþio mokơtojo padơtƳ sunkinanti aplinkybơ yra siejama su pažeidimą
padariusio mokesþiǐ mokơtojo kaltơs forma (tyþia, neatsargumu), pažeidimu siektais tikslais, jǐ
(pažeidimǐ) trukme, daugetu, padarytos žalos dydžiu ir pan. Ʋvertinus Pareiškơjos pažeidimus,
padarytą žalą valstybei dơl nesumokơtǐ mokesþiǐ, konstatuota, jog minơtos aplinkybơs pripažƳstamos
Pareiškơjos padơtƳ sunkinanþiomis aplinkybơmis. Pareiškơjos argumentai dơl nustatyto 40 proc.
nedarbingumo (kuris mokesþiǐ administratoriaus duomenimis nustatytas tik nuo 2009-07-29, kai tuo
tartu mokestinis pažeidimas konstatuotas už 2007-2008 metus) nesudaro pagrindo nedarbingumą
pripažinti mokestinĊ atsakomybĊ lengvinanþia aplinkybe, be to, duomenǐ, kad Pareiškơja pripažinta
nepakaltinama (neveiksnia), t. y. negalinþia suprasti savo veiksmǐ reikšmơs ar jǐ valdyti, mokesþiǐ
administratorius taip pat neturi.
Apibendrinus nustatytas aplinkybes, Inspekcija daro išvadą, jog pagrƳstai Pareiškơjai skirta 30
procentǐ (vidutinio) dydžio bauda, nes nagrinơtu atveju buvo nustatyta tiek aplinkybiǐ sunkinanþiǐ
mokesþiǐ mokơtojo atsakomybĊ, tiek ir ją švelninanþiǐ. Inspekcijos nuomone, nebuvo teisinio
pagrindo skirti Pareiškơjai nei maksimalaus, nei minimalaus baudǐ dydžio baudos, o paskirtos
mokesþiǐ baudos dydis atitinka MAƲ 139 straipsnio 1 dalyje numatytą sankcijos vidurkƳ.
Dơl galimybơs atleisti nuo GPM baudos Inspekcija sprendime atsako, kad vadovaujantis MAƲ
141 straipsnio 2 dalimi, nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesþiǐ mokơtojas mokesþio,
susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokơjĊs (mokestis Ƴskaitytas ir (arba) priverstinai išieškotas)
ar šio mokesþio sumokơjimo terminas MAƲ nustatyta tvarka yra atidơtas arba išdơstytas. Inspekcijos
duomenimis Pareiškơja nơra sumokơjusi GPM, todơl nơra pagrindo atleisti nuo GPM baudos.
Pareiškơja nesutinka su Inspekcijos sprendimu, mano, kad jis yra neteisơtas, nepagrƳstas ir
naikintinas.
Skunde nurodoma, kad patikrinimo akte analizuojant Pareiškơjos ir sutuoktinio gautas pajamas ir
patirtas išlaidas iki santuokos nutraukimo visi paskaiþiavimai rơmơsi tuo, kad pagal CK 3.87 straipsnio,
3.88 straipsnio, 3.109 straipsnio, 4.73 straipsnio nuostatas po santuokos sudarymo sutuoktiniǐ Ƴgytas
turtas, gautos pajamos (išskyrus lơšas bǌtinas profesinei veiklai) laikomos bendrąja jungtine nuosavybe.
Su tokiu vertinimu Pareiškơja nesutinka. Mano, kad Inspekcija nevertino visǐ CK treþiosios knygos
normǐ kompleksiškai. Pareiškơja nurodo, kad su buvusiu sutuoktiniu R. P. nevedơ bendro ǌkio ir
negyveno santuokinio gyvenimo praktiškai nuo 2007 m. pradžios. Akcentuoja, kad aplinkybơ, kad su
buvusiu sutuoktiniu R. P. nevedơ bendro ǌkio ir negyveno santuokinio gyvenimo praktiškai nuo 2007
m. pradžios, buvo nurodyta ir prašyme nutraukti santuoką bendru abiejǐ sutuoktiniǐ sutikimu, taþiau
šios aplinkybơs nei Kauno AVMI, nei centrinis mokesþiǐ administratorius nevertino, nors CK 3.86
straipsnis numato, kad šeimos turto teisinis režimas pasibaigia nutraukus santuoką, ją pripažinus
negaliojanþia ar sutuoktiniams pradơjus gyventi skyrium. Pareiškơja nurodo, kad nesusiklosþius
santuokiniams santykiams ir nuo 2007 m. pradžios netvarkant bendro ǌkio ir negyvenant santuokoje, jai
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nebuvo žinoma apie jokias R. P. pajamas ir išlaidas, kad ji neturơjo nei galimybơs, nei noro dalyvauti
R. P. vykdytoje veikloje ar jo gyvenime.
Pareiškơja nurodo, kad kaip matyti iš patikrinimo akto, pagrindinĊ sumą sudarơ išlaidos, apie
kuriǐ egzistavimą Pareiškơja nežinojo – R. P. paskola, suteikta jo Ƴmonei UAB „T1“, paskola suteikta
UAB „V1“, grąžintos paskolos, sumokơtos palǌkanos kredito Ƴstaigoms – AB DnB Nord bankui,
Danske bankui, AB SEB Bankui, AB Citadele bankui, Akademinei kredito unijai, Swedbank AB,
išlaidos patirtos Ƴsigyjant pajus iš Akademinơs kredito unijos ir pan., o 2008 metais pajamos buvo
gautos R. P. , o ne Pareiškơjos. Teigiama, kad visos šios išlaidos yra nesusijusios su šeimos namǐ ǌkio
išlaikymu bei bendro turto tvarkymu bei laikytinos R. P. išlaidomis profesinei – ǌkinei veiklai vykdyti,
todơl pagal šias prievoles Pareiškơja nơra atsakinga (CK 3.109 straipsnis).
Skunde nurodoma, kad Pareiškơjai nebuvo žinoma, iš kokiǐ lơšǐ buvo sudaromi sandoriai, kurie
sudaryti vienasmeniškai, ir šios lơšos niekada nebuvo skirtos bendriems šeimos poreikiams tenkinti.
Teigiama, kad net ir turtas, kuris nebuvo registruotas kaip bendroji jungtinơ sutuoktiniǐ nuosavybơ ir už
jƳ gautos pajamos nepagrƳstai apskaitytos kaip bendroji jungtinơ sutuoktiniǐ nuosavybơ, kas prieštarauja
CK 3.88. straipsnio 3 dalies nuostatoms. Nurodoma, kad gautos sumos iš Ƴmoniǐ niekada nebuvo
naudojamos kaip šeimos turtas.
Pareiškơja taip pat skunde nurodo, kad mokesþiǐ administratorius netinkamai vertino ir aiškino
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - LVAT) 2011-04-14 sprendimą administracinơje
byloje Nr. A-442-1111/2011, kuriuo patvirtintos S.B. patikrinimo išvados, kuriǐ pagrindu buvo paskirta
S.B. sumokơti mokestinĊ nepriemoką. Šiuo teismo sprendimu patvirtinta, kad tokias pajamas S.B. turơjo
ir galơjo perskolinti.
Teigiama, kad mokesþiǐ administratorius nepagrƳstai papildomai apskaiþiavo mokơtinas Ƴ biudžetą
GPM ir su juo susijusias sumas už 2007-2008 metus, kadangi padarơ neteisingas išvadas, jog R. P.
neturơjo galimybơs pasiskolinti 2.000.000 Lt piniginiǐ lơšǐ iš F. N. , kuris savo ruožtu jas buvo
pasiskolinĊs iš S.B., o pastarasis iš G.G.J. Nurodoma, kad tiek LVAT 2011-04-14 sprendimas
administracinơje byloje Nr. A-442-1111/2011, tiek ir Kauno apygardos teismo sprendimas civilinơje Nr.
L2-1876-109/2011, kuriuo iš S.B. priteista G.G.J. grąžinti 50.530.000 Lt skolą patvirtina, kad S.B.
tokias pajamas turơjo ir galơjo perskolinti R. P. . Todơl nurodoma, kad 2.000.000 Lt paskola iš F. N. ir
yra ta suma, kuri leidžia pagrƳsti visas R. P. pajamas.
Pareiškơja skunde Komisijai pateikia argumentus ir dơl mokesþiǐ bazơs nustatymo
teisingumo, t. y. nurodo, kad mokesþiǐ administratorius vidutinơms vartojimo išlaidoms nepagrƳstai už
2007 m. priskyrơ 31.205 Lt, 2008 m. – 33.077 Lt, taip pat nurodo, kad jos buvusio sutuoktinio cigareþiǐ
Ƴgijimas nepagrƳstai laikomas jo (o kartu ir bendromis) išlaidomis, nes byloje nơra Ƴrodymǐ, kad buvĊs
sutuoktinis iš tiesǐ cigaretes buvo ƳgijĊs.
Išdơstytǐ skunde motyvǐ pagrindu Pareiškơja prašo panaikinti Inspekcijos 2013-10-30 sprendimą
Nr.68-170.
Iš mokestinio ginþo bylos matyti, kad ginþas tarp šaliǐ vyksta dơl to, ar mokesþiǐ
administratorius pagrƳstai Pareiškơjos mokesþiǐ bazĊ ir mokesþius apskaiþiavo, vadovaudamasis
MAƲ 70 str. nuostatomis, pagal mokesþiǐ administratoriaus Ƴvertinimą, pripažinĊs, kad Pareiškơjos
išlaidos atitinkamais mokestiniais laikotarpiais viršijo legaliais pajamǐ šaltiniais patvirtintas
pajamas. Komisija pažymi, kad byloje ginþo dơl 2007 metais gautǐ 45.548,15 Lt nekilnojamojo turto
(esanþio (duomenys neskelbtini) apmokestinamǐjǐ pajamǐ nơra.
Iš bylos medžiagos matyti, kad vietos mokesþiǐ administratorius patikrinimo metu vertino
Pareiškơjos pajamas ir patirtas išlaidas laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2009-12-31. Pagal akte pateiktą
informaciją šiuo mokestiniu laikotarpiu Pareiškơja buvo santuokoje su R. P. (2009-05-26 Kauno
rajono apylinkơs teismo sprendimu santuoka nutraukta abiejǐ sutuoktiniǐ bendru sutikimu), todơl buvo
vertintos ir Pareiškơjos sutuoktinio pajamos ir išlaidos. Mokesþiǐ administratorius nustatơ, kad
Pareiškơjos ir jos sutuoktinio patirtoms išlaidoms padengti buvo naudotos pajamos iš nenustatytǐ
šaltiniǐ (2007 m. – 786559 Lt, 2008 m. – 253000 Lt), kurios, vadovaujantis 2002-07-02 Gyventojǐ
pajamǐ mokesþio Ƴstatymo Nr. IX-1007 (toliau – GPMƲ) 27 str. nuostatomis, turơjo bǌti deklaruotos
bei nuo jǐ turơjo bǌti apskaiþiuotas ir sumokơtas Ƴ biudžetą GPM. Inspekcija, Ƴvertinusi nustatytas
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aplinkybes, konstatavo, kad nagrinơjama situacija atitinka MAƲ 70 str. nuostatas, kuriomis
remiantis mokesþiai apskaiþiuojami pagal mokesþiǐ administratoriaus Ƴvertinimą.
Komisija nurodo, kad iš esmơs pritaria Inspekcijos motyvams dơl MAƲ 70 str. taikymo.
Komisijos vertinimu, nors MAƲ 70 straipsnio 1 dalyje expréssis verbis (aiškiais žodžiais; tiesiogiai)
nơra nustatyta, kad mokesþiai gali bǌti paskaiþiuojami pagal mokesþiǐ administratoriaus Ƴvertinimą, kai
mokesþiǐ mokơtojo Ƴsigyto turto vertơ ir/ar asmeninơs išlaidos per atitinkamą laikotarpƳ yra didesnơs už
deklaruotas pajamas, taþiau tokie atvejai patenka Ƴ MAƲ 70 straipsnio 1 dalies teisinio reguliavimo sritƳ
(LVAT 2013-07-04 nutartis administracinơje byloje Nr. A442-1032/2013). Iš bylos medžiagos matyti,
kad mokesþiǐ administratorius, tikrindamas mokesþiǐ apskaiþiavimą, nagrinơjamoje byloje rơmơsi
civilinius teisinius santykius atspindinþiais dokumentais. Komisija pažymi, kad kitoks civiliniǐ teisiniǐ
santykiǐ vertinimas mokestiniuose santykiuose yra galimas tik tais atvejais, kai nustatomas kitoks
civiliniǐ teisiniǐ santykiǐ turinys nei nurodoma juos atspindinþiuose dokumentuose, atsižvelgiant Ƴ tai,
kad mokestiniuose santykiuose yra vadovaujamasi turinio viršenybơs prieš formą principu (MAƲ 10
str.). CK Ƴtvirtina nuostatas, kad turtas, Ƴsigytas po santuokos sudarymo abiejǐ sutuoktiniǐ ar vieno iš jǐ
vardu yra pripažƳstamas bendrąja jungtine sutuoktiniǐ nuosavybe, tokia prezumpcija galioja, kol nơra
Ƴrodyta, kad turtas yra vieno iš sutuoktiniǐ asmeninơ nuosavybơ, preziumuojama, kad sutuoktiniǐ
bendro turto dalys yra lygios (CK 3.88 str., 3.117 str.), todơl laikomąsi pozicijos, kad iš tokio turto
gaunamos pajamos, kaip ir išlaidos sutuoktiniǐ bendram turtui Ƴsigyti priskirtinos abiem sutuoktiniams.
Iš bylos medžiagos matyti, kad tokiu principu ir vadovavosi mokesþiǐ administratorius, Pareiškơjos
ginþijamas išlaidas priskirdamas Pareiškơjos šeimos išlaidoms, o ne asmeninơms buvusio sutuoktinio
išlaidoms. Iš Pareiškơjos skundo matyti, kad ji laikosi pozicijos, jog jos civiliniǐ teisiniǐ santykiǐ
turinys buvo kitoks, t. y. nors ir bǌdama santuokoje, ji niekaip nedalyvavo jos sutuoktinio vardu
sudaromuose (vykdomuose) sandoriuose, mokestinio ginþo nagrinơjimo metu teigơ, kad jai nebuvo
žinomi jos buvusio sutuoktinio naudoti asmeniniai pajamǐ šaltiniai, akcentavo aplinkybes, susijusias su
tuo, kad ji su buvusiu sutuoktiniu nevedơ bendro ǌkio dar nuo 2007 m., todơl yra pagrindas nukrypti
nuo mokesþiǐ administratoriaus pasirinkto Pareiškơjai priskirtǐ išlaidǐ nustatymo bǌdo.
Komisija nurodo, kad siekiant, jog apmokestinimas bǌtǐ pagrƳstas, visǐ pirma turi bǌti nustatytas
mokesþiǐ mokơtojas, kuriam pagal mokesþiǐ Ƴstatymą tenka prievolơ sumokơti mokesþius (MAƲ 2 str. 16
dalis), pagal GPM Ƴstatymą mokơtoju pripažƳstamas pajamǐ gavĊs asmuo. Apmokestinimo pagrindu
Ƴprastai yra tam tikros objektyviai egzistuojanþios aplinkybơs, susijusios su konkretaus mokơtojo
veikla (kurią Ƴstatymǐ leidơjas pripažƳsta apmokestinama), ar tam tikrǐ veiksmǐ, susijusiǐ su
apmokestinimo objekto atsiradimu, atlikimas. Tokio subjekto nustatymas abejoniǐ nekelia tada, kai
mokơtojas savo mokestinĊ prievolĊ gali apskaiþiuoti, o mokesþiǐ administratorius ją gali patikrinti
Ƴstatymǐ nustatyta tvarka pagal turimus apskaitos, sandorius patvirtinanþius dokumentus, kai galima
aiškiai identifikuoti asmenƳ, kuriam dơl Ƴvykdyto sandorio ar ǌkinơs operacijos tenka pareiga mokơti
mokesþius. Taþiau situacija iš esmơs yra kitokio pobǌdžio, kai mokesþiǐ administratorius nustato, kad
mokơtojo (mokơtojo šeimos) patirtos (vartojimo, kilnojamojo ir nekilnojamo turto Ƴsigijimo) išlaidos
viršija pajamas, kas leidžia teigti, kad kažkuris iš sutuoktiniǐ (ar jie abu) yra gavĊ ir disponuoja
neapmokestintomis pajamomis. Taikant mokesþiǐ apskaiþiavimo pagal mokesþiǐ administratoriaus
Ƴvertinimą bǌdą, išlaidoms viršijant pajamas, Ƴstatymo leidơjas nekelia reikalavimǐ mokesþiǐ
administratoriui nustatyti neapmokestintǐ pajamǐ šaltinƳ. Todơl sprendžiant klausimą dơl to, kuris iš
sutuoktiniǐ gali bǌti pripažintas mokơtoju, turi bǌti Ƴvertinamos visos faktinơs aplinkybơs, sandoriǐ
pobǌdis, teisiniai, ekonominiai sandoriuose dalyvavusiǐ asmenǐ ryšiai, ir sprendžiamas klausimas, ar
yra objektyviǐ duomenǐ, leidžianþiǐ netaikyti prezumpcijos, kad sutuoktiniǐ bendro turto dalys yra
lygios (LVAT išplơstinơs kolegijos 2013-01-07 nutartis adm. byloje Nr. A-602-2280/2012, 2013-0411 sprendimas adm. byloje Nr. A-438-26/2013). Todơl, atsižvelgiant Ƴ bylos pobǌdƳ ir Pareiškơjos
skundo motyvus, sprĊstinas klausimas, ar byloje esantys duomenys Ƴrodo, kad atitinkamas išlaidas
patyrơ ir neapmokestintomis pajamomis Pareiškơjos sutuoktinis disponavo kaip asmeninơmis, kas
sudarytǐ pagrindą nukrypti nuo vietos mokesþiǐ administratoriaus pasirinkto išlaidǐ paskirstymo
bǌdo.
Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškơjos ir jos buvusio sutuoktinio 2007 metǐ patirtas išlaidas
sudarơ nekilnojamojo turto Ƴsigijimai už 1.720.000 Lt (tame tarpe 1.000.000 Lt už žemơs sklypus
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(duomenys neskelbtini) ir 720.000 Lt parduotuvơs, adresu (duomenys neskelbtini) Ƴsigijimui),
819.982,26 Lt grąžintos paskolos, sumokơtos palǌkanos kredito Ƴstaigoms (tame tarpe 8.405,26 Lt AB
DnB Nord bankui, 407.896 Lt AB SEB bankui, 303.323 Lt Akademinei kredito unijai, 57.000 Lt
Ƴsigyti pajai Akademinei kredito unijai suteikiant kreditą, 51 Lt AB Citadele bankui, 43.307 Lt AB
Swedbank), taip pat 324.000 Lt suteiktos paskolos R. P. Ƴmonei (nuo 2008-01-10 pertvarkyta Ƴ UAB
„T1“), 31205 Lt šeimos vartojimo išlaidos ir kitos. Sutuoktiniǐ 2008 metǐ išlaidas sudarơ 235.000 Lt
suteiktos paskolos UAB „T1“, 169.840 Lt grąžintos paskolos, sumokơtos palǌkanos kredito Ƴstaigoms
(tame tarpe 9.833 Lt AB DnB Nord bankui, 2.334 Lt AB Citadele bankui, 82.245 Lt Akademinei
kredito unijai, 75.428 Lt AB SEB bankui), 33.077 Lt šeimos vartojimo išlaidos ir kitos. Aukšþiau
minơtos faktinơs bylos aplinkybơs patvirtina, kad gautos pajamos iš nenustatytǐ šaltiniǐ buvo
panaudotos nekilnojamojo turto Ƴsigijimui, bendriems sutuoktiniǐ Ƴsipareigojimams dengti pagal
paskolos sutartis, paskolǐ teikimui R. P. Ƴmonei (nuo 2008-01-10 UAB „T1“), kurioje dirbo Pareiškơja
ir R. P. tiek tikrinamuoju laikotarpiu, tiek iki jo, šeimos vartojimo išlaidoms dengti, be to, 2008 metais
UAB „T1“ dalis grąžintǐ paskolǐ taip pat buvo panaudota grąžinant paskolas ir sumokant palǌkanas
Akademinei kredito unijai. Konstatuotina, kad 2007 – 2008 metǐ iš pajamǐ iš nenustatytǐ šaltiniǐ
buvo vykdomos sutuoktiniǐ prievolơs, susijusios su šeimos namǐ ǌkio išlaikymu bei bendro turto
tvarkymo išlaidomis.
Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad Pareiškơjos ir R. P. santuoka sudaryta 1992-09-19,
nutraukta šaliǐ susitarimu, Kauno apylinkơs teismui 2009-05-26 priơmus sprendimą ir patvirtinus
buvusiǐ sutuoktiniǐ sutartƳ dơl santuokos nutraukimo pasekmiǐ. Ginþo byloje nơra pateikta jokiǐ
duomenǐ apie tai, kad santuokos metu Pareiškơja su sutuoktiniu bǌtǐ nustatĊ separaciją, sudarĊ
vedybinĊ sutartƳ, kurioje bǌtǐ nustatĊ santuokoje Ƴsigyjamo turto režimą; taip pat nơra duomenǐ apie
tai, kad santuokoje Ƴsigyjamas turtas buvo Ƴsigytas ir valdomas kurio nors iš sutuoktiniǐ asmeninơs
nuosavybơs teise. Priešingai, iš byloje pateikto Kauno apylinkơs 2009-05-26 sprendimo matyti, kad
turtas, Ƴsigytas po santuokos sudarymo, padalytas sutuoktiniams kaip bendroji jungtinơ sutuoktiniǐ
nuosavybơ sutartyje dơl santuokos nutraukimo pasekmiǐ šaliǐ sulygtu bǌdu.
Atkreiptinas dơmesys Ƴ tai, kad ginþo atveju visas nekilnojamasis turtas buvo Ƴsigytas santuokoje
ir buvo abiejǐ sutuoktiniǐ dalybǐ objektu, kas Ƴrodo, kad šio turto Ƴsigijimas nebuvo susijĊs su
Pareiškơjos sutuoktinio asmeniniais interesais, o skirtas šeimos poreikiǐ tenkinimui. Pažymơtina, jog
po santuokos nutraukimo (2009-05-26) Pareiškơjai asmeninơs nuosavybơs teise nuolatiniam
naudojimui, tvarkymui, valdymui ir disponavimui atiteko negyvenamoji patalpa – parduotuvơ (esanti
(duomenys neskelbtini), už kurią AB SEB bankui buvo mokơta paskola ir palǌkanos už 2007 - 2008
metus. Ʋvertinus šias aplinkybes, taip pat atsižvelgus Ƴ tai, kad Pareiškơja nepaneigơ mokesþiǐ
administratoriaus nustatytǐ aplinkybiǐ, kad išlaidos nekilnojamam turtui buvo susijusios su
Pareiškơjos šeimos interesǐ tenkinimu, o ne su buvusio sutuoktinio asmeniniǐ interesǐ tenkinimu; taip
pat Ƴ tai, kad klausimas dơl skirtingo turto teisinio režimo, ar nevienodo sutuoktiniǐ indơlio Ƴsigyjant
santuokoje Ƴgytą turtą nebuvo keliamas ir santuokos nutraukimo byloje, darytina išvada, kad ginþo
byloje nơra pagrindo nukrypti nuo vietos mokesþiǐ administratoriaus atlikto Pareiškơjos šeimos išlaidǐ
paskirstymo ir nedeklaruotǐ pajamǐ priskyrimo Pareiškơjai ir jos sutuoktiniui bǌdo.
Komisija taip pat pažymi, kad Pareiškơjos pozicija dơl disponuotǐ lơšǐ kilmơs prieštaringa.
Viena vertus, skunde Pareiškơja teigia, kad ji su buvusiu sutuoktiniu nevedơ bendro ǌkio dar nuo
2007 m. pradžios, todơl esą jai nežinoma, iš kokiǐ lơšǐ buvo sudaromi sandoriai, taigi nebuvo žinomi ir
jos buvusio sutuoktinio asmeniniai pajamǐ šaltiniai. Kita vertus, Pareiškơja skunde nurodo, kad
nesutinka su tuo, kad mokesþiǐ administratorius pajamǐ šaltiniais nepripažino buvusiam
sutuoktiniui esą paskolintǐ 2.000.000 Lt. Pareiškơja skunde teigia, kad ginþijamas mokesþiǐ
administratoriaus sprendimas iš esmơs grindžiamas aplinkybe, kad buvĊs sutuoktinis neturơjo
galimybơs pasiskolinti pinigines lơšas iš F. N. pagal 2007-02-15 rašytinĊ paskolos sutartƳ, skunde
iš esmơs keliamas klausimas dơl Ƴrodymǐ, pagrindžianþiǐ, jog ginþo laikotarpiu patirtos išlaidos
gali bǌti grindžiamos Pareiškơjos sutuoktinio gauta paskola, pakankamumo ir patikimumo.
Pažymơtina, jog dơl Ƴrodymǐ vertinimo, kuomet, remiantis Ƴvairiais civiliniais sandoriais,
Ƴrodinơjamas (grindžiamas) mokesþiǐ mokơtojo gautǐ pajamǐ realumas, LVAT 2007-03-15
nutartyje administracinơje byloje Nr. A17-301/2007 yra išaiškinĊs, jog Ƴrodinơjimo dalykas šiuo
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atveju yra aplinkybơs, ar pinigǐ sumos mokesþiǐ mokơtojui realiai buvo ar nebuvo perduotos, t. y.
gautos ar negautos pajamos. Išvados apie mokesþiǐ mokơtojo tam tikrǐ civiliniǐ sandoriǐ pagrindu
gautǐ pajamǐ realumą darytinos sistemiškai bei kompleksiškai Ƴvertinus visus tiesioginius bei
netiesioginius Ƴrodymus, pagrindžianþius ar paneigianþius objektyvǐ pajamǐ gavimo faktą. Vien
atskirǐ formaliǐ Ƴrodymǐ (pvz., paprasta rašytine ar notarine forma sudarytǐ sutarþiǐ) apie pajamas
pateikimas, nesant realaus pajamǐ gavimo fakto, patvirtinto visapusiška pajamǐ gavimo faktiniǐ
aplinkybiǐ analize, paties pajamǐ gavimo nepagrindžia (LVAT 2011-02-04 nutartis
administracinơje byloje Nr. A438-201/2011; 2011-04-01 nutartis administracinơje byloje Nr. A438953/2011; 2011-09-15 nutartis administracinơje byloje Nr. A442-2502/2011).
Vertindama 2007-02-15 rašytinĊ paskolos sutartƳ, Komisija pažymi, kad šis dokumentas
laikytinas tik formalią tariamo sandorio išraišką parodanþiu, bet ne realiai ƳvykusƳ sandorƳ
atspindinþiu Ƴrodymu. Komisija pažymi, kad 2011-04-14 LVAT sprendimu administracinơje byloje
Nr. A442-1111/2011 iš esmơs paneigta 5.900.000 Lt paskolos iš S. B. gavimo galimybơ, o iš F. N.
veiklos analizơs (I t., b. l. 255) matyti, kad jis neturơjo finansiniǐ galimybiǐ 2007-02-15 paskolinti
Pareiškơjui 2.000.000 Lt: pagal IMIS Sodra duomenis nuo 2003-07-24 niekur nedirba, pagal Valstybơs
Ƴmonơs Registro centras nekilnojamojo turto registro duomenis neturi ir neturơjo nekilnojamojo turto,
neturi kontroliuojamǐ vienetǐ, Inspekcijos duomenǐ bazơje esanþiais duomenimis, Ƴvertinus vartojimo
išlaidas, F. N. 2007-2011 metǐ išlaidos 32.513 Lt viršija pajamas, duomenǐ apie 2003-2006 metais
gautas pajamas nơra, vienkartinơs gyventojo (šeimos) 2003-12-31 turơto turto deklaracijos, metiniǐ
pajamǐ mokesþiǐ deklaracijǐ už 2003 – 2010 metus nơra teikĊs. Ʋvertinusi minơtus faktinius duomenis,
Komisija kritiškai vertina F. N. 2012-04-04 paaiškinimo (I t., b.l. 244, 256) teiginius, esą S. B. jam
paskolino 5.900.000 Lt sumą grynaisiais pinigais 2005-09-03, o 2007-02-15, savo ruožtu, jis suteikơ
grynaisiais pinigais 2.000.000 Lt paskolą Pareiškơjos sutuoktiniui. Komisijos nuomone, aplinkybơ, kad
buvo suteikta didelơs sumos 2.000.000 Lt paskola grynaisiais pinigais trejǐ metǐ laikotarpiui,
nesitariant dơl paskolos gavơjo prievoliǐ Ƴvykdymo užtikrinimo ir de facto nemokant palǌkanǐ, nơra
Ƴprastinơ (normali) gyvenimo praktika, kuri paaiškinama ekonomine logika, objektyviomis
aplinkybơmis. Komisija pažymi, kad 2.000.000 Lt pajamǐ gavimo faktas nơra fiksuojamas kredito
Ƴstaigose esanþiǐ sąskaitǐ Ƴrašuose, taigi Pareiškơjos sutuoktinis, Ƴformindamas ginþo paskolos sutartƳ,
prisiơmơ ir visą riziką dơl jam tenkanþios pajamǐ gavimo grynaisiais pinigais Ƴrodinơjimo naštos.
Pažymơtina, kad nei Pareiškơja, nei Pareiškơjos buvĊs sutuoktinis duomenǐ apie esą pasiskolintas ir
negrąžintas (2012-01-25 Pareiškơjos buvusio sutuoktinio paaiškinimas , I t., b.l. 219) lơšas iš F. N.
nenurodơ, paskolos sutarties nepateikơ, vykdydami mokesþiǐ administratoriaus nurodymą ir 2010-1025 bei 2010-10-27 pateikdami atitinkamus paaiškinimus apie turto Ƴsigijimo ir (ar) pajamǐ gavimo
šaltinius ir jǐ pagrindimą už 2006-2009 metǐ laikotarpƳ, kitas gi paskolos ir kredito sutartis, pagal
kurias gautos piniginơs lơšos nebuvo grąžintos, nurodơ (I t., b. l. 222-224, 87-89). Ʋvertinusi byloje
surinktus Ƴrodymus, Komisija daro išvadą, kad Inspekcija pagrƳstai pajamǐ šaltiniais nepripažino
Pareiškơjos sutuoktiniui F. N. tariamai paskolintǐ lơšǐ.
Pareiškơja skunde Komisijai pateikia argumentus ir dơl mokesþiǐ bazơs nustatymo
teisingumo. Pareiškơja teigia, kad jos vidutinơs vartojimo išlaidos turi bǌti skaiþiuojamos pagal tuo
metu galiojusƳ minimalǐ valstybơs patvirtintą darbo užmokestƳ. Iš bylos medžiagos matyti, kad
mokesþiǐ administratorius, nustatydamas Pareiškơjos mokestinơs prievolơs dydƳ, Pareiškơjos
išlaidoms priskyrơ vidutines vartojimo išlaidas, nustatytas pagal Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybơs duomenis. Atkreiptinas dơmesys Ƴ tai, kad Pareiškơja nepateikơ
paaiškinimo apie realias savo šeimos aktualaus laikotarpio vartojimo išlaidas, be to, teikdama 2012-0118 paaiškinimą, mokesþiǐ administratoriaus pati prašơ vadovautis statistinơmis vartojimo išlaidomis (I
t. b.l. 86). Nagrinơjamu atveju Pareiškơja, kaip mokesþiǐ mokơtoja, nesutikimą su išlaidǐ
paskaiþiavimu grindžia tik savo paþios teiginiais, esą nelogiška, kad asmuo gali patirti didesnes išlaidas
negu to meto minimalus valstybơs patvirtintas darbo užmokestis, kurie vertintini kritiškai. Iš byloje
pateiktǐ Lietuvos komerciniǐ bankǐ sąskaitǐ išrašǐ (II t., 132-137, 18-67, It. 134-137 ir kt.), matyti,
kad Pareiškơja ir jos buvĊs sutuoktinis patyrơ didesnes vartojimo išlaidas nei vietos mokesþiǐ
administratorius priskyrơ patikrinimo metu, t. y. parinktas palankesnis Pareiškơjai vartojimo išlaidǐ
dydis pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybơs skelbiamus rodiklius.
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Komisija taip pat kritiškai vertina Pareiškơjos skundo argumentą dơl jos buvusio sutuoktinio cigareþiǐ
Ƴsigijimo išlaidǐ nepagrƳsto priskyrimo išlaidoms, nustatant mokesþiǐ bazĊ ir nurodo, kad Kauno
apygardos teismo 2012-03-16 Ƴsiteisơjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-18290/2012 Pareiškơjos buvĊs sutuoktinis pripažintas kaltu padarĊs nusikaltimą, numatytą Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 1992 str. 1 dalyje, 25 str. 3 d. Minơtame 2012-03-16 Kauno
apygardos teismo nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-18-290/2012 konstatuota, jog Pareiškơjos
buvĊs sutuoktinis, V. K. ir A. R. neteisơtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekơmis,
Pareiškơjas organizavo ir vadovavo Rusijos Federacijos gamybos cigareþiǐ ,,Jung Ling“, kuriǐ vertơ
viršija 250 MGL dydžio sumą, neteisơtam laikymui ir gabenimui. Taigi Pareiškơjos argumentai dơl
mokesþiǐ bazơs nustatymo teisingumo yra nepagrƳsti ir vertinami kaip pasirinkta gynybos taktika,
siekiant išvengti mokesþio ir su juo susijusiǐ sumǐ mokơjimo.
Komisija konstatuoja, kad mokesþiǐ administratorius pagrƳstai nustatơ, jog Pareiškơjos ir jos
buvusio sutuoktinio patirtoms išlaidoms padengti buvo naudotos pajamos iš nenustatytǐ šaltiniǐ
(2007 m. – 786559 Lt, 2008 m. – 253000 Lt), o ƳvertinĊs aktualiu laikotarpiu gautas nekilnojamojo
turto pardavimo pajamas ir su jo Ƴsigijimu susijusias išlaidas, kiekvienǐ metǐ su darbo santykiais
susijusias pajamas, ligos pašalpas bei nuo jǐ išskaiþiuotą GPM, gautas kitas su darbo santykiais ar
jǐ esmĊ atitinkanþiais santykiais nesusijusias ir ne individualios veiklos pajamas, patirtas gyvybơs
draudimo išlaidas ir grąžintas gyvybơs draudimo Ƴmokas, ƳvertinĊs apmokestinamąsias pajamas
mažinanþias išlaidas, taikytiną MNPD, pritaikiusi NPD (2007 m.) bei vadovaudamasis MAƲ 70 str.,
GPMƲ 6 str. 3 d., 22 str. 3 d., 27 str., Taisykliǐ 4 p., taikydamas 6.3.3 p. Ƴtvirtintą išlaidǐ metodą,
Pareiškơjai apskaiþiavo ir nurodơ sumokơti Ƴ biudžetą 139594 Lt GPM bei su šiuo mokesþiu
susijusias sumas.
Baudos skyrimo taisyklơs yra Ƴtvirtintos MAƲ 139 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, jog jei
mokesþiǐ administratorius nustato, kad mokesþiǐ mokơtojas neapskaiþiavo nedeklaruojamo <...> ar
nedeklaravo deklaruojamo mokesþio arba neteisơtai pritaikơ mažesnƳ mokesþio tarifą ir dơl šiǐ
priežasþiǐ mokơtiną mokestƳ neteisơtai sumažino, mokesþiǐ mokơtojui priskaiþiuojama trǌkstama
mokesþio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentǐ minơtos mokesþio sumos dydžio bauda, jei
atitinkamo mokesþio Ƴstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkreþios baudos dydis priklauso nuo
pažeidimo pobǌdžio, nuo to, ar mokesþiǐ mokơtojas bendradarbiavo su mokesþiǐ administratoriumi,
nuo mokesþiǐ Ƴstatymǐ pažeidimo pripažinimo ir kitǐ aplinkybiǐ, kurias mokesþiǐ administratorius
pripažƳsta svarbiomis skirdamas didesnĊ ar mažesnĊ baudą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgĊs Ƴ Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarime nurodytus baudǐ dydžio nustatymo principus, yra pasisakĊs,
kad skiriant baudą už mokesþiǐ Ƴstatymo pažeidimą, turơtǐ bǌti imamas sankcijoje numatytas baudos
vidurkis, o tuomet atsižvelgiant Ƴ pažeidimo pobǌdƳ, bendradarbiavimą, bei kitas Ƴstatyme numatytas
aplinkybes baudos dydis turi bǌti mažinamas arba didinamas nuo jos vidutinio dydžio. Bendrieji
baudos skyrimo principai bei MAƲ 139 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybơs, turinþios Ƴtakos
baudos dydžiui, Ƴpareigoja subjektą skiriantƳ baudą motyvuoti ir pagrƳsti skiriamos baudos dydƳ. Iš
bylos medžiagos matyti, kad skiriant Pareiškơjai GPM baudą, atsižvelgta Ƴ pažeidimo pobǌdƳ, kuris
laikytas sunkinanþia aplinkybe, t. y. Ƴ tai, kad mokesþiai apskaiþiuojami taikant MAƲ 70 str., pagal
mokesþiǐ administratoriaus Ƴvertinimą, taip pat Ƴ tai, kad buvo padaryta didelơ žala valstybơs
biudžetui. Vertindama paskirtos baudos dydžio pagrƳstumą, Komisija atkreipia dơmesƳ Ƴ tai, kad
baudos paskirtis sietina su pažeidơjo nubaudimu bei bendrąja ir specialiąja prevencija. Tiek
nubaudimo elementas, tiek ir specialioji prevencija yra nukreipti Ƴ pažeidơjo valią, sukeliant jam
turtinio pobǌdžio praradimus. Komisijos vertinimu, skirtingai nei apskaiþiuojant mokestinĊ prievolĊ,
kurios dydis yra objektyvus, skiriant baudą visuomet privalu atsižvelgti Ƴ daugelƳ aplinkybiǐ, susijusiǐ
su padaryto pažeidimo pobǌdžiu, taip pat Ƴ mokesþio mokơtojo elgesƳ mokestinio patikrinimo metu ir
kitas aplinkybes, kad skirtos baudos dydis ir padarytas pažeidimas bǌtǐ proporcingi. Komisija pažymi,
kad Pareiškơja bendradarbiavo su mokesþiǐ administratoriumi, kas Ƴstatymo leidơjo expressis verbis
Ƴvertinta kaip baudą mažinanti aplinkybơ. Be to, nagrinơjamu atveju atkreiptinas dơmesys Ƴ tai, kad
teisơs pažeidimą padarơ fizinis asmuo, kuriam dơl šio teisơs pažeidimo nurodyta sumokơti Ƴ biudžetą
139594 Lt GPM, 90108 Lt šio mokesþiǐ delspinigiǐ, t. y. priklausanþio mokơti mokesþio ir valstybơs
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finansiniǐ nuostoliǐ, atsiradusiǐ laiku nesumokơjus mokesþiǐ, kompensavimo sumos yra reikšmingos.
Pažymơtina, kad atlikdami kompensacinĊ funkciją, delspinigiai mokesþiǐ teisơje taip pat gali bǌti
traktuojami ir kaip sankcija, kuri taikoma laiku ar tinkamai neƳvykdžius pareigos mokơti mokesþius.
Atsižvelgiant Ƴ minơtas aplinkybes, Ƴvertinus mokestinio ginþo metu Pareiškơjos atstovo nurodytą
aplinkybĊ, kad Pareiškơja dơl išsilavinimo stokos galơjo nesuprasti savo veiksmǐ teisiniǐ padariniǐ,
vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, Komisijos nuomone, bausmơs skyrimo tikslai bus
pasiekti skiriant minimalią baudą. Atsižvelgiant Ƴ nurodytus motyvus bei vadovaujantis MAƲ 139
straipsniu, paskirtoji bauda mažintina iki minimalios (10 proc.), t. y. 13959 Lt GPM baudos
(139594 Lt x 10 proc.) baudos. Komisija pažymi, jog Pareiškơjos GPMƲ pažeidimai konstatuoti už
2007-2008 metus, delspinigiai apskaiþiuoti remiantis teisơs norminiais aktais, t. y. vadovaujantis
GPMƲ 36 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei MAƲ 96 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 97 straipsnio 2
dalies, 98-99 straipsniǐ nuostatomis. Atleidimo nuo apskaiþiuotǐ delspinigiǐ mokơjimo pagrindus
reglamentuoja Mokesþiǐ administravimo Ƴstatymo 100 straipsnis (2007-07-03 Ƴstatymo Nr. X1249 redakcija, galiojanti nuo 2007-07-19), o kai atitinkamo sprendimo dơl atleidimo nuo baudǐ
ir/ar delspinigiǐ priơmimas priklauso Inspekcijos kompetencijai, atleidimo nuo paskirtǐ baudǐ ir
delspinigiǐ tvarką nustato Atleidimo nuo baudǐ ir delspinigiǐ taisyklơs, patvirtintos Inspekcijos
viršininko 2004-07-26 Ƴsakymu Nr.VA-144 (2006-02-28 Ƴsakymo Nr. VA-20 redakcija).
Atkreiptinas dơmesys Ƴ tai, kad Pareiškơja nei skunde, nei mokestinio ginþo nagrinơjimo metu
nenurodơ reikšmingǐ faktiniǐ aplinkybiǐ MAƲ nustatytǐ atleidimo nuo delspinigiǐ ar baudǐ
pagrindǐ taikymui, neprašơ atleisti nuo baudos ir delspinigiǐ mokơjimo, todơl dơl to sprendime
plaþiau nepasisakoma.
Komisija atkreipia Pareiškơjos dơmesƳ Ƴ tai, kad Pareiškơja, vadovaudamasi MAƲ 88 straipsnio
nuostatomis bei finansǐ ministro 2001-09-07 Ƴsakymu Nr. 260 patvirtinta Mokestinơs nepriemokos
mokơjimo atidơjimo tvarka, turi teisĊ kreiptis Ƴ vietos mokesþiǐ administratoriǐ (Kauno AVMI) dơl
mokestinơs nepriemokos sumokơjimo atidơjimo arba išdơstymo. Komisija taip pat pažymi, kad MAƲ
113 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais mokesþiǐ mokơtojo mokestinơ nepriemoka gali bǌti pripažinta
beviltiška. Šio straipsnio 1 d. 3 punkte numatyta, kad netikslinga priverstinai išieškoti nepriemoką, nes
sunki fizinio asmens ekonominơ (socialinơ) padơtis: fiziniam asmeniui reikia valstybơs paramos (asmuo
yra pensinio amžiaus, invalidas, asmeniui reikalingas gydymas, medicininơ profilaktika ir reabilitacija,
asmuo yra bedarbis, gauna socialinĊ pašalpą) arba tokia parama jau teikiama. Sunkią ekonominĊ
(socialinĊ) padơtƳ liudijanþios aplinkybơs turi bǌti patvirtintos kompetentingǐ institucijǐ išduotais
dokumentais. Jeigu Pareiškơja negali sumokơti mokestinơs nepriemokos dơl šiame straipsnyje nurodytǐ
aplinkybiǐ, ji turi teisĊ kreiptis Ƴ mokesþiǐ administratoriǐ su prašymu dơl mokestinơs nepriemokos
pripažinimo beviltiška.
Mokestiniǐ ginþǐ komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybơs, vadovaudamasi
Mokesþiǐ administravimo Ƴstatymo 155 straipsnio 4 dalimi, n u s p r e n d ž i a:
Panaikinti Inspekcijos 2013-10-30 sprendimo Nr. 68-170 dalƳ, kuria Pareiškơjai nurodyta
sumokơti 41878 Lt GPM bauda ir nurodyti sumokơti 13959 Lt GPM baudą, kitą sprendimo dalƳ
patvirtinti.
Pagal Mokesþiǐ administravimo Ƴstatymo 159 str. 1, 3 ir 4 dalis mokesþiǐ mokơtojas,
nesutinkantis su Mokestiniǐ ginþǐ komisijos sprendimu, turi teisĊ šƳ sprendimą apskǐsti Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (Žygimantǐ g. 2, 01102 Vilnius). Pagal MAƲ 159 str. 2 dalƳ
apskǐsti Mokestiniǐ ginþǐ komisijos sprendimą taip pat turi teisĊ centrinis mokesþiǐ
administratorius, taþiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesþiǐ administratorius ir Mokestiniǐ ginþǐ
komisija, sprĊsdami mokestinƳ ginþą (arba mokestinio ginþo metu), skirtingai interpretavo Ƴstatymǐ
ar kito teisơs akto nuostatas. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi bǌti
paduodamas ne vơliau kaip per 20 dienǐ po Mokestiniǐ ginþǐ komisijos sprendimo Ƴteikimo dienos.
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