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2016 m. kovo 22 d. išnagrinėjusi E. M. (toliau – Pareiškėjas) 2016-02-08 prašymą
atnaujinti skundo padavimo terminą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos (toliau – Inspekcija) 2015-11-25 sprendimui Nr. 68-203 apskųsti,
nustatė:
Pareiškėjas Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau
‒ Komisija) nurodo, kad skundą dėl Inspekcijos sprendimo padavė laiku, t. y. skundą 201512-21 padavė Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Šiaulių AVMI),
kurios darbuotojai paaiškino, jog skundas bus persiųstas reikalingu adresu.
Tačiau, kaip nurodo Pareiškėjas, 2016-01-19 jis telefonu gavo žinutę iš advokatų
kontoros „A1“, kad jie taip pat yra padavę skundą. Pareiškėjas paaiškina, kad jis jau anksčiau
žodžiu buvo nutraukęs sutartį su šia advokatų kontora ir atsisakęs jos paslaugų. Teigia, kad
sausio pabaigoje iš Komisijos sužinojo, jog advokatų kontora atsiėmė skundą, todėl skundas
liko nenagrinėtas. Pareiškėjas nurodo, kad jo niekas neinformavo, kokios bus tokio advokatų
poelgio pasekmės. Kartu liko nenagrinėtas ir jo paties rašytas skundas (2015-12-21).
Kaip teigia Pareiškėjas, kadangi skundą jis padavė laiku, o advokatų kontora skundą
padavė ir jį atsiėmė Pareiškėjui nežinant, Pareiškėjas prašo atnaujinti skundo padavimo
terminą ir išnagrinėti kartu pateikiamą 2015-12-18 skundą, 2015-12-21 pateiktą Šiaulių
AVMI.
Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškėjo atstovė advokato padėjėja A. P. (L. J. ir R.
K. profesinė bendrija A1) per Inspekciją Komisijai pateikė Pareiškėjo 2015-12-17 skundą dėl
Inspekcijos 2015-11-25 sprendimo Nr. 68-203 (skundas Komisijoje gautas 2015-12-28).
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Inspekcija 2016-01-12 taip pat pateikė Komisijai Pareiškėjo 2015-12-18 skundą dėl
minėto Inspekcijos sprendimo (Inspekcija persiuntimo rašte nurodė, jog tai patikslintas
Pareiškėjo skundas), kurį Pareiškėjas pateikė 2015-12-21 per Šiaulių AVMI.
Komisija 2016-01-14 raštu Nr. 5-40 (7-305/2015) informavo Pareiškėjo atstovę
advokato padėjėją A. P. , jog 2016-01-26 Komisijos posėdyje bus nagrinėjamas Pareiškėjo
2015-12-17 skundas dėl Inspekcijos 2015-11-25 sprendimo Nr. 68-203.
Iki Komisijos posėdžio Pareiškėjas, atstovaujamas advokatės R. K. (L. J. ir R. K.
profesinė bendrija A1), pateikė 2016-01-20 raštą dėl skundo atsisakymo ir bylos nutraukimo
(Komisijoje gautas 2016-01-20), kuriame nurodyta, kad Pareiškėjui yra žinomos skundo
atsisakymo pasekmės.
Atsižvelgdama į Pareiškėjo 2016-01-20 raštą dėl skundo atsisakymo ir bylos
nutraukimo, Komisija 2016-01-26 protokoliniu sprendimu Nr. PP-32 (7-305/2015) Pareiškėjo
2016-01-20 atsisakymą nuo skundo priėmė ir mokestinio ginčo bylą nutraukė. Komisija
minėtą Komisijos posėdžio protokolą 2016-01-26 raštu Nr. 5-81 (7-305/2015) išsiuntė
Pareiškėjo atstovei advokatei R. K. .
Komisija 2016-02-01 gavo Pareiškėjo 2016-01-29 prašymą priimti papildomus
dokumentus, turinčius įtakos jo 2015-12-18 skundo, pateikto Komisijai dėl Inspekcijos 201511-25 sprendimo Nr. 68-203, nagrinėjimui.
Atsižvelgdama į tai, jog jis (Pareiškėjas), atstovaujamas advokatės R. K. , 2016-01-20
atsisakė savo Komisijai pateikto 2015-12-17 skundo ir prašė bylą nutraukti, o Komisija 2016-0126 protokoliniu sprendimu Nr. PP-32 (7-305/2015) priėmė šį atsisakymą ir mokestinio ginčo bylą
nutraukė, Komisija 2016-02-08 rašte Nr. 5-116 (7-305/2016) Pareiškėjui išaiškino, kad
Pareiškėjo 2016-01-29 prašymas priimti papildomus dokumentus paliekamas nenagrinėtu.
Tačiau, kaip minėta, Pareiškėjas pateikė Komisijai 2016-02-08 prašymą atnaujinti
skundo padavimo terminą Inspekcijos 2015-11-25 sprendimui Nr. 68-203 apskųsti ir kartu
pateikė 2015-12-18 skundą (pateiktas 2015-12-21 per Šiaulių AVMI) dėl šio Inspekcijos
sprendimo. Komisijai 2015-12-18 skundas pateiktas be paskutinio puslapio (tačiau byloje yra
visas 2015-12-18 Pareiškėjo skundas). Taip pat kartu su prašymu dėl termino atnaujinimo
Pareiškėjas pateikė dar vieną, t. y. 2016-02-08, skundą dėl Inspekcijos 2015-11-25 sprendimo
Nr. 68-203.
Komisija konstatuoja, kad Pareiškėjo prašymas tenkintinas. Šiuo atveju yra pagrindas
Pareiškėjo nurodytas aplinkybes pripažinti svarbiomis atnaujinti skundo padavimo terminą. Iš
nustatytų aplinkybių matyti, kad Pareiškėjas savo veiksmais siekė apskųsti ginčijamą
Inspekcijos sprendimą. Pareiškėjas 2015-12-18 skundą dėl skundžiamo Inspekcijos 2015-1125 sprendimo Nr. 68-203 per Šiaulių AVMI pateikė 2015-12-21, t. y. nepažeisdamas 200404-13 Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) Nr. IX-2112 152 straipsnio 2 dalyje
nustatyto termino skundui dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo Komisijai
paduoti. Pareiškėjas L. J. , atstovaujamas aukščiau minėtų advokatų, taip pat buvo padavęs
skundą dėl Inspekcijos 2015-11-25 sprendimo Nr. 68-203 ir vėliau jį atsiėmęs, dėl ko
mokestinio ginčo bylos nagrinėjimas Komisijoje buvo nutrauktas. Tačiau šios aplinkybės,
Komisijos nuomone, įvertinus posėdžio Komisijoje metu Pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl
sutarties su L. J. ir R. K. profesinės bendrijos A1 žodinio nutraukimo, ir, pasak Pareiškėjo, jo
nežinojimas apie advokatų antro (kito) skundo (2015-12-17) padavimą Komisijai, taip pat
Pareiškėjo nesupratimas (nežinojimas) apie skundo atsisakymo pasekmes, neturi akivaizdaus
aplaidumo ar piktnaudžiavimo teise požymių. Komisija šiuo sprendimu Pareiškėjui atnaujina
praleistą terminą skundui dėl Inspekcijos 2015-11-25 sprendimo Nr. 68-203 paduoti.
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasi
Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 3 dalimi, n u s p r e n d ž i a :
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Atnaujinti praleistą terminą Pareiškėjo skundui dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Finansų ministerijos 2015-11-25 sprendimo Nr. 68-203 paduoti.
Komisijos pirmininkė

Edita Veršelienė

Komisijos nariai

Laura Milašiūtė
Rasa Stravinskaitė
Andrius Venius
Lina Vosylienė

