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2018 m. sausio 30 d. posėdyje išnagrinėjusi D. L. (toliau − Pareiškėjas) 2017-12-14 skundą
dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
Inspekcija) 2017-12-07 sprendimo Nr. 331C-1392, n u s t a t ė:
Inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau
– MAĮ) 87 ir 111 straipsniais, mokesčių įstatymais, Mokesčio ir baudos už administracinį
nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklėmis,
patvirtintomis Inspekcijos viršininko 2004-12-07 įsakymu Nr. 1A-186 „Dėl mokesčio ir baudos už
administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo
(įskaitymo)“, ir išnagrinėjusi Pareiškėjo 2017-11-28 prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba)
baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas Nr.
(17.16-40) GES-468721 ginčijamu 2017-12-07 sprendimu Nr. 331C-1392 Pareiškėjui 524 Eur
gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) permokos negrąžino motyvuodama tuo, kad,
Inspekcijos 2017-12-07 duomenimis, prašomos GPM permokos nėra, permoka grąžinta 2017-12-06
gyventojui pagal pateiktą 2016 m. deklaraciją į deklaracijoje nurodytą AB SEB banko sąskaitą.
Pareiškėjas 2017-12-14 skunde nurodo 2017-11-06 gavęs priminimą pateikti metinę GPM
deklaraciją (forma GPM308) už 2016-01-01–2016-12-31 mokestinį laikotarpį. Pareiškėjas
2017-11-22 pateikė užpildytą deklaraciją, tačiau 2017-11-23 gavo pranešimą, kad GPM308 forma
priimta su klaidomis. Pareiškėjui paskambinus tel. Nr. 1882 pasiteirauti, kokias klaidas jis padarė
pildydamas metinę pajamų deklaraciją, jam paaiškino, kad pateiktame dokumente neteisingai
nurodyta banko ar kitos kredito įstaigos sąskaita. Pareiškėjas pokalbio metu teigia pasakęs, kad jis
tikslingai nurodė ne savo banko sąskaitą, o būtent tą banko sąskaitą, kokia nurodyta deklaracijoje,
nes nenori, kad prašoma GPM permoka būtų pervesta į Pareiškėjo banko sąskaitą. Tada specialistė
konsultacijos metu nurodė, kad Pareiškėjas turi savo teikiamoje 2016-01-01–2016-12-31 laikotarpio
GPM308 formoje palikti tuščią grafą, kurioje nurodoma banko sąskaita. Ir tuo pačiu užpildyti
atskirą formą, kurioje turi nurodyti kito asmens banko sąskaitą, į kurią nori nukreipti grąžintiną
sumą. 2017-11-23 Pareiškėjas pateikė naujai užpildytą GPM308 formą ir 2017-11-24 gavo
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pranešimą apie Inspekcijai pateikto dokumento priėmimą. 2017-11-28 Pareiškėjas pateikė prašymą,
kuriame nurodė, kur ir kam pervesti prašomą grąžinti GPM permoką.
Pareiškėjas teigia 2017-12-08 gavęs 2017-12-07 sprendimą Nr. 331C-1392, kuriame
nurodyta, kad, Inspekcijos duomenimis, prašomos grąžinti GPM permokos nėra. Permoka buvo
gražinta 2017-12-06 gyventojui pagal pateiktą 2016 m. deklaraciją į deklaracijoje nurodytą AB SEB
banko sąskaitą. Nurodo 2017-12-14 dieną nuvykęs į Inspekcijos Klaipėdos m. skyrių ir pateikęs
prašymą su pretenzija.
Pareiškėjas skunde nurodo nesutinkantis su 2017-12-07 sprendimu, nes Inspekcija
vadovavosi už 2016 m. pateikta deklaracija ir joje nurodyta banko sąskaita. 2017-11-23 Pareiškėjas
pateikė naujai užpildytą deklaraciją ir joje nenurodė jokios banko sąskaitos. Taip pat 2017-11-28
pateikė atskirą prašymą, kuriame nurodė, į kieno ir į kokią banko sąskaitą pervesti prašomą grąžinti
GPM permoką, t. y. Pareiškėjas tiksliai vadovavosi Inspekcijos konsultacija ir nurodymais, kad jam
grąžintina pinigų suma būtų pervesta ten, kur jis nori.
Todėl Pareiškėjas skunde Komisijai reikalauja, kad būtų sugrąžinta neteisingai pervesta
GPM permoka ir ji būtų pervesta į banko sąskaitą pagal Pareiškėjo pateiktą 2017-11-28 prašymą.
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos (toliau – Komisija), įvertinusi ginčo
bylos medžiagą, konstatuoja, kad Pareiškėjo skundas atmestinas, Inspekcijos sprendimas
tvirtintinas.
Ginčas tarp šalių vyksta dėl Inspekcijos sprendimo, kuriuo atsisakyta grąžinti Pareiškėjui
524 Eur GPM permoką, susidariusią Pareiškėjui 2017-11-23 pateikus metinę pajamų deklaraciją
(forma GPM308) už 2016-01-01–2016-12-31 mokestinį laikotarpį. Savo atsisakymą grąžinti
permoką Inspekcija motyvavo tuo, kad, Inspekcijos 2017-12-07 duomenimis, prašomos grąžinti
GPM permokos nėra, ji 2017-12-06 grąžinta Pareiškėjui į deklaracijoje nurodytą AB SEB banke
esančią sąskaitą. Pareiškėjas skunde, neginčydamas, kad 524 Eur GPM permoka jam jau yra
grąžinta, nurodo nesutinkantis su ginčijamu Inspekcijos sprendimu ir pateikia argumentus dėl to,
kad, jo tvirtinimu, GPM permoka turi būti grąžint pagal jo 2017-11-28 pateiktą prašymą, kuriame jis
nurodė, į kieno ir į kokią banko sąskaitą mokesčių administratorius turi pervesti prašomą grąžinti
GPM sumą.
Iš bylos medžiagos matyti, jog Pareiškėjas per Elektroninio deklaravimo informacinę
sistemą 2017-11-23 pateikė 2016-01-01–2016-12-31 laikotarpio GPM308 formą „Metinė pajamų
deklaracija“, kurioje apskaičiavo grąžintiną iš biudžeto 524 Eur GPM sumą. Kaip nurodo
Pareiškėjas ir savo skunde Komisijai, Pareiškėjas, užpildydamas deklaracijos formą, joje nenurodė
jokios banko sąskaitos, į kurią turėtų būti pervesta permokėta GPM suma. Iš bylos medžiagos taip
pat matyti, šią aplinkybę pripažįsta ir pats Pareiškėjas, kad Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio ir
(arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas,
kuriame Pareiškėjas paprašė grąžinti susidariusią GPM permoką į kito asmens sąskaitą kredito
įstaigoje, Pareiškėjas pateikė 2017-11-28. Tuo tarpu Inspekcijos viršininko 2009-12-15 įsakymu Nr.
VA-96 (2014-12-19 įsakymo Nr. VA-200 redakcija, galiojanti nuo 2014-12-20) patvirtintų Metinės
pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo
taisyklių (toliau – Taisyklės) 158 papunktis numato, kad deklaracijos 35 laukelis užpildomas, kai 33
laukelyje ir (ar) 46 laukelyje apskaičiuota suma yra teigiama. 35 laukelyje turi būti įrašomas
nuolatinio Lietuvos gyventojo, kurio deklaracija teikiama, Lietuvoje esančio banko ar kitoje kredito
įstaigoje turimos atsiskaitomosios sąskaitos (2014 m. – litais, 2015 m. ar vėlesniais mokestiniais
laikotarpiais – eurais) numeris. Nenurodžius sąskaitos numerio, permokėta pajamų mokesčio ir (ar)
sveikatos draudimo įmokų suma bus grąžinama į vieną iš tokių mokesčių administratoriui žinomų
gyventojo atsiskaitomųjų sąskaitų. Kai pageidaujama, kad permokėta pajamų mokesčio ir (ar)
sveikatos draudimo įmokų suma būtų grąžinama į užsienio kredito įstaigoje esančią sąskaitą arba į
gyventojo atstovo sąskaitą, 35 laukelis neturi būti užpildomas. Tokiu atveju permokėta
mokesčio / įmokų suma į užsienio kredito įstaigoje arba į nuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo
sąskaitą pervedama pagal gyventojo (jo atstovo) pateiktą FR0781 formą, kuri turi būti
pateikiama kartu su deklaracija.
Iš aukščiau pacituotų Taisyklių nuostatų matyti, jog Pareiškėjas, pageidaudamas, kad jo
permokėta GPM suma būtų pervesta į kito asmens sąskaitą banke, privalėjo tą pačią dieną, kada
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pateikė deklaraciją (GPM308), pateikti ir prašymą (forma FR0781), tačiau to nepadarė. Kaip jau
minėta, Pareiškėjas metinę pajamų deklaraciją pateikė 2017-11-23, o prašymą grąžinti permoką –
2017-11-28. Todėl mokesčių administratorius, vadovaudamasis aukščiau nurodytų Taisyklių
nuostatomis bei neturėdamas Pareiškėjo kartu su deklaracija pateikto prašymo grąžinti jo permokėtą
GPM sumą į kito fizinio asmens sąskaitą banke, 2017-12-06 permoką grąžino į mokesčių
administratoriui žinomą Pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke.
Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, į ginčo byloje nustatytas aplinkybes,
panaikinti centrinio mokesčių administratoriaus 2017-12-07 sprendimą Nr. 331C-1392, kuriuo jis
negrąžino Pareiškėjui 524 Eur GPM permokos, nes, Inspekcijos 2017-12-07 duomenimis, tokios
permokos nėra, nes, kaip minėta, ji Pareiškėjui jau yra grąžinta, nėra pagrindo.
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasi
Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalies 1 punktu, n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2017-12-07 sprendimą Nr. 331C-1392.
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas,
nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę šį sprendimą
apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius). Pagal
MAĮ 159 straipsnio 2 dalį apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą taip pat turi teisę
centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir
Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai
interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam
teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo
įteikimo dienos.
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