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2018 m. kovo 22 d. išnagrinėjusi B. S. (toliau – Pareiškėjas) 2017-11-20 skundą dėl
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau ‒ Inspekcija) 2018-01-22
sprendimo Nr. 68-3, n u s t a t ė:
Inspekcija ginčijamo sprendimo pirma dalimi patvirtino Kauno apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos (toliau ‒ Kauno AVMI) 2017-10-12 sprendimo Nr. (7.46-4.7.2)-FR0682402 dėl 2017-08-10 patikrinimo akto Nr. FR0680-361 tvirtinimo nurodymus Pareiškėjui
sumokėti į biudžetą 59122,73 Eur gyventojų pajamų mokestį (toliau ‒ GPM), 37233,50 Eur
GPM delspinigius, 17737 Eur GPM baudą, (30 proc. mokesčio dydžio), 1035,68 Eur
privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau – PSD įmokos), 811 Eur PSD įmokų
delspinigius, 311 Eur PSD įmokų baudą (30 proc. įmokų dydžio).
Antra skundžiamo sprendimo dalimi Inspekcija atleido Pareiškėją nuo 18616,75 Eur
GPM delspinigių ir nuo 405,50 Eur PSD įmokų delspinigių (Inspekcija atleido Pareiškėją nuo
50 proc. patikrinimo metu apskaičiuotų GPM ir PSD įmokų delspinigių sumos).
Kauno AVMI, atlikusi Pareiškėjo GPM ir PSD įmokų mokestinį patikrinimą už
laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2011-12-31, nustatė, kad Pareiškėjas per 2009–2011 metus į savo
sąskaitas banke grynaisiais pinigais įnešė 526295 Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau ‒ JAV)
dolerius ir fiziniai asmenys tarptautiniais pavedimais, grynųjų pinigų įnešimais pervedė / įnešė
į Pareiškėjo banko sąskaitas 14439,47 JAV dolerius. Kauno AVMI minėtas pinigines lėšas
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pripažino Pareiškėjo kitomis su darbo santykiais nesusijusiomis, ne individualios veiklos GPM
apmokestinamosiomis pajamomis. Kadangi Kauno AVMI nenustatė aplinkybių, jog
Pareiškėjas įnešė į savo sąskaitas bei gavo iš fizinių asmenų pajamas, kurios buvo
apmokestintos, Pareiškėjo mokesčių bazę nustatė, taikydama 2004-04-13 Mokesčių
administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau ‒ MAĮ) 70 straipsnį ir Inspekcijos viršininko
2004-05-24 įsakymu Nr. VA-103 „Dėl Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių
administratoriaus įvertinimą taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Mokesčio apskaičiavimo
pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklėmis (toliau – Taisyklės), t. y. pagal
mokesčių administratoriaus įvertinimą, taikydama lėšų banko sąskaitose metodą. Kauno AVMI
2017-10-12 sprendimu Nr. (7.46-4.7.2)-FR0682-402, vadovaudamasi MAĮ 66 str. 2 dalimi, 67
str. 2 dalimi, 70 str. 1 dalimi, 96 str. 1 dalies 2 punktu, 97 str. 2 dalimi, 98 straipsniu, 139
straipsniu, 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau ‒ GPMĮ) 6
str. 1 dalimi, 22 str. 3 dalimi, 25 str. 1 dalimi, 27 straipsniu, 36 str. 2 dalimi, 1996-05-21
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 (toliau – SDĮ) 17 straipsniu, Pareiškėjui apskaičiavo
nurodė sumokėti aukščiau minėtas mokesčių ir su jais susijusias sumas.
Pareiškėjas dėl minėto Kauno AVMI sprendimo pateikė skundą Inspekcijai. Inspekcija
skundžiamu sprendimu Pareiškėjo skundą iš dalies tenkino.
Nurodoma, kad mokestinis ginčas vyksta dėl Pareiškėjui apskaičiuoto 59122,73 Eur
GPM už 2009‒2011 metus, 1035 PSD įmokų už 2009 metus bei su šiais mokesčiais susijusių
sumų pagrįstumo, nustačius, kad Pareiškėjas 2009‒2011 metais į savo banko sąskaitas įnešė
526295 JAV dolerius grynaisiais bei iš fizinių asmenų tarptautiniais banko pavedimais gavo
14439,47 JAV dolerius, mokesčių administratoriui pripažinus, jog tokiu būdu Pareiškėjas gavo
kitų su darbo santykiais nesusijusių, ne individualios veiklos GPM apmokestinamų pajamų.
Dėl MAĮ 68 straipsnio taikymo. Inspekcija nurodo, kad Pareiškėjo patikrinimas
atliktas pagal 2014-12-18 pavedimą tikrinti Nr. FR0773-577, tikrintas laikotarpis – nuo 200901-01 iki 2011-12-31. Taigi Kauno AVMI Pareiškėją galėjo tikrinti už einamuosius 2014 metus
ir penkis praėjusius, t. y. 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 metus. Kauno AVMI nepažeidė MAĮ
68 straipsnyje nustatytų mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminų.
Dėl MAĮ 70 straipsnio taikymo. MAĮ 70 str. 1 dalis nustato, jog tais atvejais, kai
mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius,
bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus
dokumentus ir dėl to mokesčių administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės
prievolės dydžio įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, mokesčių
mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal
jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą
informaciją ir prireikus parinkdamas savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius
protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo
kriterijus. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika,
Inspekcija nurodo, kad jog MAĮ 70 straipsnio nuostatos taikomos: pirma, mokėtino mokesčio
dydžio negalima apskaičiuoti (nustatyti) įprastine atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta
tvarka ir, antra, to padaryti (apskaičiuoti mokesčio) negalima dėl to, jog mokesčių mokėtojas
nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas: (1) apskaičiuoti mokesčius, (2) bendradarbiauti
su mokesčių administratoriumi, (3) tvarkyti apskaitą, (4) saugoti apskaitos ar kitus dokumentus
(LVAT 2010-11-29 nutartis adm. byloje Nr. A438-1542/2010).
Inspekcija nurodo, kad 2011-09-26 raštu Nr.25/3-2-3-10336 gavo informaciją iš
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus (toliau ‒ FNTT)
apie atliktą Pareiškėjo finansinės veiklos analizę. Raštu informuota, kad Pareiškėjas reguliariai
į sąskaitą AB SEB banke įneša dideles grynųjų pinigų sumas (JAV dolerius) ir perveda JAV
registruotoms įmonėms, kurios prekiauja naudotais automobiliais. Dėl minėtos informacijos
patikrinimo, vykdant Kauno AVMI 2011-12-14 pavedimą Nr.AU12-147, 2011-12-20 buvo
atliktas mokėtojo operatyvus patikrinimas priešpriešinės informacijos surinkimui. 2011-12-20
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surašyta priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma Nr. AU12-147. Operatyvaus
patikrinimo metu Pareiškėjui įteiktas klausimynas, gauti atsakymai ‒ paaiškinimai, išsiųsti
paklausimai bankams, VĮ „Regitra“. Taip pat Pareiškėjo atžvilgiu atliktas mokestinis tyrimas.
Skundžiamame sprendime konstatuota, kad mokesčių administratorius turėjo pagrindą
taikyti MAĮ 70 straipsnį, nes Pareiškėjo atžvilgiu atlikto operatyvaus patikrinimo ir mokestinio
tyrimo metu nenustė aplinkybių, jog Pareiškėjas įnešė į savo sąskaitas bei gavo iš fizinių
asmenų pajamas, kurios buvo apmokestinamos.
Kauno AVMI Pareiškėjo 2009‒2011 metų laikotarpio mokesčio bazę nustatė pagal jos
atliktą įvertinimą, pritaikiusi lėšų banko sąskaitose metodą. Kauno AVMI, pagal įvertinimą
apskaičiuodama Pareiškėjo 2009‒2011 metų GPM bazę, naudojosi Taisyklių 29 punkte
nustatytais informacijos šaltiniais, t. y. vadovavosi gauta informacija: bankų sąskaitų išrašais;
Inspekcijos turima informacija; VĮ Registrų centro informacija; JAV mokesčių
administratoriaus pateikta informacija ir kt. Taisyklių 22 punkte nustatyta, jog lėšų bankų
sąskaitose metodas gali būti taikomas, kai yra žinomi duomenys apie mokesčių mokėtojo
pajamas bankų ar kitų finansinių institucijų sąskaitose. Vertindamas šiuo metodu, mokesčių
administratorius turi įvertinti lėšų pervedimus iš vienos mokesčių mokėtojo sąskaitos į kitą
(pvz., lėšos iš atsiskaitomosios sąskaitos pervedamos į atsiskaitomąją valiutinę sąskaitą),
išlaidas grynaisiais pinigais, išmokas iš sąskaitų, žinomus mokesčių mokėtojo pajamų šaltinius
(Taisyklių 23 p.).
Inspekcija nurodo, kad Pareiškėjo nedeklaruotas pajamas sudarė: 1) gauti pervedimai iš
fizinių asmenų; 2) įnešimai grynaisiais pinigais į savo asmeninę banko sąskaitą.
Dėl pervedimų į Pareiškėjo banko sąskaitas. Į Pareiškėjo asmenines banko sąskaitas
fiziniai asmenys pervedė pinigų, t. y. 2010-11-12 M. A. į Pareiškėjo asmeninę banko sąskaitą
grynaisiais pinigais įnešė 5400 JAV dolerius. Tarptautiniu banko pavedimu 2010-09-08 į
Pareiškėjo asmeninę banko sąskaitą P. Y. pervedė 2700 svarus sterlingų (4039,74 JAV
dolerius). 2011-01-05 banko pavedimu U. V. iš Kazachstano Respublikos į Pareiškėjo banko
sąskaitą pervedė 5000 JAV dolerius. Visas šias sumas sąskaitos savininkas (Pareiškėjas)
bankiniais pavedimais pervesdavo JAV įmonei D. E., Sia H. P., E. F..
Taip pat į Pareiškėjo sąskaitą 2010-09-08 tarptautiniu banko pavedimu iš Londono į
Pareiškėjo sąskaitą P. Y. pervedė svarų sterlingų (4039,74 JAV dolerius). Pareiškėjas gautų
pinigų neišgrynino, o juos pervedė į JAV. Pareiškėjas paaiškino, kad jos prašymu atidavė
grynuosius pinigus jos tėvams. Grynuosius pinigus Pareiškėjas teigia gavęs iš neidentifikuotų
asmenų.
Taip pat M. A. 2010-11-12 įnešė 5400 JAV dolerius grynaisiais į Pareiškėjo banko
sąskaitą. Pareiškėjas teigė, kad jis M. A. buvo suteikęs paskolą 2010 metais, tačiau jokių
objektyvių įrodymų pateikti negali. Inspekcija pažymi, kad Pareiškėjas atsakydamas į 2011-1219 raštu pateiktus klausimus paaiškino, kad 2007‒2011 metais pinigų niekam neskolino,
neteikė ir negavo jokių dovanų. Ši pinigų suma taip pat tarptautiniu bankiniu pavedimu pervesta
JAV registruotai įmonei.
2011-01-05 tarptautiniu banko pavedimu iš Kazachstano Respublikos į Pareiškėjo
sąskaitą U. V. pervedė 5000 JAV dolerius. Mokėjimo paskirtis ‒ „pragyvenimui“. Šią pinigų
sumą metų pabaigoje, t. y. 2011-12-19 išsiėmė grynaisiais.
Dėl įnešimų į banko sąskaitą. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas į
asmenines banko sąskaitas laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2011-12-06 grynaisiais pinigais
įnešė iš viso 526295 JAV dolerius: 2009 metais Pareiškėjas į savo sąskaitas, t. y. AB SEB banke
sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir AB Ūkio banke sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)
grynaisiais pinigais įnešė 23800 JAV dolerius (patikrinimo akto 10 psl.) ir 8290 Lt, iš kurių
8188,94 Lt konvertavo į 3310 JAV dolerius ir Pareiškėjo bankų sąskaitose iš viso susidarė
27110 JAV doleriai (65423 Lt); 2010 metais Pareiškėjas į savo sąskaitas, esančias AB SEB
banke, grynaisiais pinigais įnešė 192330 JAV dolerius; 2011 metais Pareiškėjas į savo sąskaitą,
esančią SEB banke, grynaisiais pinigais įnešė 306855 JAV dolerius (754751 Lt). Visus šiuos
pinigus po įnešimo į savo banko sąskaitas tarptautiniais banko pavedimais pervedė JAV
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registruotai įmonei H. P., įmonei H. P. ir E. F.. Pareiškėjui 2012-04-24 buvo įteiktas mokesčių
administratoriaus nurodymas Nr. AU3-32 (forma FR0706) pateikti duomenis / dokumentus,
kokiu pagrindu ir iš kokių lėšų šaltinių buvo atlikti grynųjų pinigų įnešimai į banko sąskaitas.
Pareiškėjas 2012-04-24 paaiškinime nurodė, kad grynųjų pinigų įnešimai buvo vykdomi jo
dėdės N. K. prašymu, pinigus jis gaudavo iš rusakalbių asmenų. Perduodant grynuosius pinigus,
jokie dokumentai nebuvo forminami.
Pagal gautą JAV mokesčių administratoriaus informaciją nustatyta, kad Pareiškėjas
JAV aukcione įsigijo 64 transporto priemones už 348822,39 JAV dolerius (patikrinimo akto 1
priedas), tačiau pagal turimus Lietuvos Respublikos muitinės duomenis bei pagal gautą
informaciją iš JAV mokesčių administratoriaus nenustatyta, jog Pareiškėjas iš H. P. įsigytas
transporto priemones būtų pardavęs JAV, ar importavęs į Lietuvos Respubliką. JAV mokesčių
administratorius pateikė informaciją, kad Pareiškėjas JAV aukcione už 4480 JAV dolerių
įsigijo motociklą Harley Davidson, už kurį Pareiškėjas tarptautiniu banko pavedimu sumokėjo
H. P.. Pagal pateiktus VĮ „Regitra“ duomenis 2011-04-08 pirkimo / pardavimo sutartimi už
5700 Lt Pareiškėjas minėtą motociklą įsigijo iš UAB "A1" Lietuvoje. Pagal JAV mokesčių
administratoriaus pateiktą informaciją Pareiškėjas aukcione įsigijo Toyota Highlander
(tarptautiniu banko pavedimu Pareiškėjas H. P. pervedė 7455 JAV dolerius), kurį pagal turimus
Lietuvos Respublikos muitinės duomenis 2011-01-03 importavo UAB "A1" (Patikrinimo aktas
6 psl.).
JAV mokesčių administratorius pateikė iš H. P. ir iš D. E. gautus paaiškinimus. H. P.
paaiškinime nurodė, kad 2010 metais ir 2011 metais iš Pareiškėjo gautus pinigus panaudojo
automobiliams pirkti internetiniame aukcione. Nurodė, kad H. P. inicijuoja automobilių
pirkimą – pardavimą, o x rūpinasi gabenimu ir pristatymu galutiniam klientui.
D. E. įmonė paaiškino, kad žinojo apie Pareiškėjo pirkimus. Paaiškino, kad Pareiškėjas
visus sandorius vykdė N. K., H. P. savininko vardu. Įmonės teigimu, Pareiškėjas rūpinosi, ar
už automobilius sumokėta, ar siuntos užsakymas įvykdytas.
Inspekcija nurodo, kad JAV mokesčių administratoriaus informacija apie H. P. ir D. E.
bei Pareiškėjo sandorius Lietuvos mokesčių administratoriaus buvo gauta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstybių Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo
apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo sutarties pagrindu, kaip yra nustatyta MAĮ
28 str. 1 dalyje. Taigi įrodymus mokesčių administratorius gavo įstatymo nustatyta tvarka ir
abejoti jais nėra pagrindo (2012-05-24 LVAT nutartis adm. byloje Nr. A-442-1601-12).
Inspekcija pažymi, kad patikrinimo metu nenustatyta aplinkybių, jog Pareiškėjo minėtos
pajamos būtų priskirtos prie neapmokestinamųjų pajamų. Taip pat tokių duomenų nepateikė ir
Pareiškėjas. Tokio pobūdžio ginčuose iš mokesčio mokėtojo reikalaujama pagrįsti tokio
pobūdžio aplinkybes. Minėta pareiga yra nustatyta MAĮ 40 straipsnyje, taip pat detalizuota
teismų praktikoje (LVAT adm. bylos: Nr. A-556-948/2010; A-442-60/2011; A-556-152/2010).
Pavyzdžiui, LVAT 2010-11-08 administracinėje byloje Nr. A-442-60/2011 teigiama, jog
„siekdamas pagrįsti savo poziciją mokėtojas turi teisę teikti įrodymus, bylojančius priešingai,
bet tai nebuvo padaryta. Apsiribota abstrakčiais niekuo neparemtais paaiškinimais apie ginčo
pinigų priklausomumą kitiems asmenims“.
Inspekcija konstatuoja, jog pajamų apskaičiavimas pagal Pareiškėjo banko sąskaitų
išrašus, neesant kitų duomenų, kurie paneigtų mokesčio administratoriaus patikrinimo metu
nustatytas aplinkybes, atitinka protingumo, objektyvumo ir teisingumo kriterijus.
Atsakant į Pareiškėjo argumentą dėl transporto priemonių įsigijimo išlaidų pripažinimo,
pažymėtina, kad Pareiškėjas nepateikė jokių duomenų apie patirtas išlaidas.
Taip pat Inspekcija akcentuoja, jog GPM mokesčių bazė apskaičiuota vadovaujantis
MAĮ 70 straipsniu, o, atliekant mokesčių apskaičiavimą pagal mokesčių administratoriaus
įvertinimą, objektyviai yra įmanomi tam tikri netikslumai, nes mokesčių administratorius yra
priverstas vadovautis ne tiksliais, o tikėtinais ir galimais apskaičiavimais.
Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas 2009‒2011 metais įnešė į savo banko sąskaitas
dideles pinigų sumas JAV doleriais bei gavo tarptautinius pavedimus iš fizinių asmenų, pervedė

5
visus gautus pinigus JAV registruotoms įmonėms (įsigijo 64 transporto priemones JAV
aukcione) bei vertinant Pareiškėjo paaiškinimą, jog jis šiuos pinigus gavo iš neidentifikuotų
asmenų, Kauno AVMI pagrįstai, vadovaudamasi MAĮ 70 straipsnio nuostatomis, nustatė GPM
mokesčio bazę, t. y. už 2009 metais – 23800 JAV doleriai (57234,23 Lt) bei litais 2360 Lt
(8290-5930), iš viso 59594,23 Lt, 2010 metais – 201769,74 JAV doleriai (523341 Lt), 2011 m.
– 311855 JAV doleriai (767679 Lt).
Dėl atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių ir paskirtų baudų. Tiek patikrinimo akte
Nr. (7.46) FR0680-361, tiek sprendime Nr. (7.46-4.7.2)- FR0682-402 dėl patikrinimo akto
tvirtinimo yra nurodyta, kad skiriant tiek GPM, tiek PSD įmokų baudas nebuvo nustatyta
sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių, todėl Pareiškėjui skirta 30 procentų dydžio bauda.
LVAT pažymėjo (2015-12-17 nutartis adm. byloje Nr. A-1152-438-2015, 2015-05-08
nutartis adm. byloje Nr. A-77-575-2015), kad MAĮ 141 str. 1 dalies nuostatų dėl atleidimo nuo
baudos taikymas yra sąlygotas ir MAĮ 141 str. 2 dalyje nustatytų reikalavimų, kur nustatyta,
kad nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su
paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis įskaitytas ir (arba) priverstinai išieškotas) ar šio
mokesčio sumokėjimo terminas šio Įstatymo nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas.
Inspekcija nurodo, kad nenustatyta ir pats Pareiškėjas Inspekcijai nepateikė duomenų
apie GPM ir PSD įmokų sumokėjimą (mokesčio įskaitymą ir (arba) priverstinį išieškojimą) ar
šių mokesčių sumokėjimo termino MAĮ nustatyta tvarka atidėjimą arba išdėstymą, todėl skunde
pateiktos aplinkybės negali būti vertinamos vadovaujantis MAĮ 141 str. 1 dalyje numatytais
pagrindais. Kaip nurodo Inspekcija, nėra teisinio pagrindo Pareiškėją atleisti nuo paskirtos
17737 Eur GPM baudos ir 311 Eur PSD įmokų baudos sumokėjimo.
Dėl delspinigių apskaičiavimo. Pareiškėjas nurodo, kad nėra aišku, už kokį laikotarpį
ir kokio dydžio delspinigiai buvo apskaičiuoti. Prašo atleisti nuo apskaičiuotų delspinigių.
Delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą
patikrinimo metu mokesčių administratoriaus nustatytą nedeklaruotą deklaruojamą ar
neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį (įskaitant mokestį, kuris turėjo būti apskaičiuotas
muitinės deklaracijoje) (MAĮ 96 str. 1 d. 2 p.). MAĮ 97 str. 2 d. įtvirtinta, jog MAĮ 96 str. 1 d.
2 punkte nurodytu atveju delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal
tuo metu galiojančius mokesčių teisės aktus turėjo būti sumokėtas į biudžetą, iki patikrinimo
rezultatus įforminančio dokumento surašymo dienos, o nesumokėjus mokesčio per MAĮ 81 str.
2 dalyje nustatytą terminą, delspinigių skaičiavimas tęsiamas nuo kitos dienos po minėto
termino pasibaigimo.
Taigi įstatymų leidėjas imperatyviai nustatė, jog mokesčių administratorius, nustatęs
teisės normų pažeidimus, privalo mokesčių mokėtojui skaičiuoti delspinigius už laikotarpį nuo
kitos dienos, kai mokestis pagal tuo metu galiojančius mokesčių teisės aktus turėjo būti
sumokėtas, iki patikrinimo akto surašymo dienos, t. y. įstatymų leidėjas nenustatė termino, kuris
išreikštas dienų skaičiumi. Pareiškėjo teiginys, kad delspinigių skaičiavimas negali būti ilgesnis
kaip 180 kalendorinių dienų yra nepagrįstas ir atmestinas.
Pareiškėjas turėjo pareigą iki 2010-05-02 deklaruoti už praėjusį mokestinį laikotarpį
(2009 m.) gautas pajamas, iki 2011-05-02 deklaruoti už 2010 m. mokestinį laikotarpį gautas
pajamas ir iki 2012-05-02 deklaruoti už 2011 m. mokestinį laikotarpį gautas pajamas, už jas
apskaičiuoti ir sumokėti GPM, tačiau šios pareigos neįvykdė, todėl Kauno AVMI nuo kitos
dienos, kai GPM turėjo būti sumokėtas, iki patikrinimo akto surašymo dienos (2017-08-10)
apskaičiavo GPM delspinigių sumą. Pareiškėjas iki 2010-05-03 turėjo pareigą sumokėti PSD
įmokas už 2009 metus, tačiau šios pareigos neįvykdė, todėl Kauno AVMI nuo kitos dienos, kai
PSD įmokos turėjo būti sumokėtos, iki patikrinimo akto surašymo dienos (2017-08-10)
apskaičiavo PSD įmokų delspinigių sumą.
Pareiškėjas kelia klausimą dėl delspinigių skaičiavimo, tačiau nepateikia savo
delspinigių skaičiuotės, todėl, Inspekcijos teigimu, Pareiškėjas nepaneigė mokesčių
administratoriaus pateikto delspinigių apskaičiavimo (MAĮ 67 str. 2 d.).
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Atleidimo nuo delspinigių tvarką reglamentuoja MAĮ 100 straipsnis ir Taisyklės Nr.
VA-89. Pagal MAĮ 100 str. 1 dalies ir Taisyklių Nr. VA-89 7 punkto nuostatas mokesčių
mokėtojas nuo delspinigių gali būti atleidžiamas nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet dar
nesumokėtų (neišieškotų) delspinigių / palūkanų ar jų dalies, jeigu: 1) (neteko galios nuo 200707-19); 2) yra MAĮ 141 str. 1 dalyje nustatytas pagrindas; 3) kitais atvejais, kai delspinigius
išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu, kaip tai suprantama pagal MAĮ 113
str. 1 dalies 3 punktą.
Nagrinėjant Pareiškėjo prašymą atleisti nuo delspinigių pagal MAĮ 141 str. 1 dalyje
nurodytus pagrindus, Inspekcija nurodo, kad nėra pagrindo pripažinti, jog Pareiškėjas nėra
kaltas dėl padarytų pažeidimų (MAĮ 141 str. 1 d. 1 p.) – neįvykdytų MAĮ 40 str. 1 dalyje bei
MAĮ 81 str. 1 dalyje nustatytų prievolių mokesčių įstatymo pagrindu teisingai apskaičiuoti ir
sumokėti mokestį. Pagal minėtų MAĮ straipsnių nuostatas mokesčių mokėtojai (gyventojai ir
ūkio subjektai) mokesčius turi apskaičiuoti savarankiškai, įvertindami per mokestinį laikotarpį
iš turėtų sandorių gautas pajamas, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, išsiaiškinti, kaip
minėtos pajamos apmokestinamos ir atlikus šiuos veiksmus savarankiškai užpildyti
deklaracijas, apskaičiuojant priklausančius mokėti mokesčius bei sumokėti juos atitinkamo
mokesčio įstatymo nustatytu terminu. Nagrinėjamu atveju Pareiškėjui papildomai mokėtinas
GPM apskaičiuotas mokestinio patikrinimo metu, nustačius mokesčių įstatymų pažeidimus.
Tačiau Inspekcija pastebi, kad MAĮ 100 straipsnis yra speciali norma, skirta spręsti
atleidimo nuo delspinigių klausimą, todėl ji negali būti supriešinama su MAĮ 8 straipsnio
nuostatomis dėl bendrųjų (teisingumo, visuotinio privalomumo) principų taikymo
mokestiniuose ginčuose.
LVAT, nagrinėdamas mokesčių mokėtojų atleidimo nuo delspinigių ir baudų pagrindus,
vadovaujasi ne tik MAĮ įtvirtintais atleidimo nuo delspinigių (baudų) pagrindais, bet ir laikosi
pozicijos, kad sprendžiant mokesčių mokėtojų atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių (baudų)
klausimus, turi būti vadovaujamasi teisingumo ir protingumo už įstatymų pažeidimus
(pavyzdžiui, 2011-10-10 nutartis adm. byloje Nr. A-556-2544/2011, 2011-09-08 nutartis adm.
byloje Nr. A-575-2144/2011). Konstitucinis Teismas (toliau ‒ KT) ne kartą yra konstatavęs, jog
konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus
valstybės nustatomos poveikio priemones turi būti proporcingos (adekvačios) teisės
pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens
akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės
pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir paskirtų priemonių šiam tikslui pasiekti
turi būti teisinga pusiausvyra (KT 2000-12-06, 2001-10-02, 2004-01-26, 2005-11-03, 2005-1110, 2008-01-21 nutarimai).
Ginčo atveju Pareiškėjo mokestinis patikrinimas inicijuotas pagal 2014-12-18 pavedimą
tikrinti Nr.(13.2)FR0773-577 po atlikto mokestinio tyrimo, Pranešimas apie mokestinį
patikrinimą Nr. FR0663-582 Pareiškėjui išsiųstas raštu Nr. (13.2-04.5)-K-10783. Pareiškėjas
buvo kviečiamas 2014-12-29 atvykti į Kauno AVMI patalpas, atvyko 2015-01-07 ir
pasirašytinai susipažino su 2014-12-18 pavedimu tikrinti Nr. (13.2) FR0773-577. Mokestinis
patikrinimas, vadovaujantis MAĮ 120 str. 3 dalies ir Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų
rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2004-05-05
įsakymo Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir
patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“, 36 punktu buvo stabdomas ir pratęsiamas: pavedimas
tikrinti 2015-01-16 sustabdytas iki bus gauta reikiama informacija (dėl negauto atsakymo į
išsiųstą paklausimą JAV mokesčių administratoriui) mokestinis patikrinimas pratęstas nuo
2017-05-31 iki 2017-07-04, sustabdytas nuo 2017-07-04 iki kol bus gauta informacija iš
Pareiškėjo dėl tolimesnio mokestinio patikrinimo atlikimo, pratęstas nuo 2017-08-08 dėl gautos
iš Pareiškėjo patikrinimo metu surinktos informacijos įvertinimo ir apibendrinimo, baigtas
2017-08-10. Patikrinimo rezultatai įforminti 2017-08-10 patikrinimo aktu Nr.(7.46) FR0680361 ir patvirtinti 2017-10-12 sprendimu Nr. (7.46-4.7.2) FR0682-402 dėl patikrinimo akto
tvirtinimo.
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Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad Pareiškėjo mokestinis patikrinimas būtų buvęs
vilkinamas, tačiau Inspekcijos vertinimu, ginčo atveju atsižvelgtina į faktines aplinkybes, jog
paklausimas JAV mokesčių administratoriui buvo išsiųstas 2016-01-06, t. y. beveik po metų
nuo 2014-11-26 rašto Nr. (13.1-04-5)-K-9860, kuriuo buvo kreiptasi į JAV mokesčių
administratorių. Taip pat Inspekcija, įvertinusi Pareiškėjo argumentus dėl ilgo delspinigių
skaičiavimo laikotarpio, dėl jų dydžio (37233,50 Eur GPM delspinigiai ir 811 PSD įmokų
delspinigiai) neadekvatumo lyginant su Pareiškėjui apskaičiuota ir nurodyta sumokėti GPM
suma (59122,73 Eur) ir PSD įmokų suma (1035,68 Eur), įvertinus tai, kad delspinigiai yra kartu
ir mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, konstatuoja, kad Pareiškėjas atleistinas
nuo 50 procentų, t. y. nuo 18616,75 Eur GPM delspinigių ir 405,50 Eur PSD įmokų delspinigių.
Skundžiamame sprendime konstatuota, kad Kauno AVMI pagrindė Pareiškėjui
apskaičiuoto mokesčio ir su juo susijusias sumas, o Pareiškėjas nepateikė papildomų įrodymų,
kurie pagrįstų pajamų gavimo šaltinius bei objektyviai paneigtų patikrinimo metu nustatytus
rezultatus, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamo Kauno AVMI sprendimo.
Pareiškėjas su Inspekcijos sprendimu nesutinka ir Mokestinių ginčų komisijos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau ‒ Komisija) prašo skundžiamą sprendimą panaikinti
ir perduoti Pareiškėjo skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.
Pareiškėjo teigimu, patikrinimo aktas surašytas remiantis vien prielaida, jog Pareiškėjas
neva vykdė individualią veiklą ‒ prekybą naudotomis transporto priemonėmis, taip pat
nesurinkus visų mokestiniam patikrinimui reikšmingų dokumentų. Mokesčių administratorius
rėmėsi JAV mokesčių administratoriaus pateikta informacija, kuri neva patvirtina, jog
Pareiškėjas iš JAV įmonės H. P. 2009‒2011 m. laikotarpiu įsigijo 64 transporto priemones už
348822,39 JAV dolerius. Remtasi JAV mokesčių administratoriaus pateikta lentele, kurioje
ranka padaryti prierašai „Cars purchased by B. S.“, neva nurodantys, kurias transporto
priemones įsigijo Pareiškėjas, o, taip pat, JAV mokesčių administratoriaus surašytais
(atpasakotais) Pareiškėjo dėdės ir JAV registruotos kompanijos H. P. savininko bei vadovo N.
K. pateiktais paaiškinimais, neva patvirtinančiais, kad Pareiškėjas iš jo (dėdės) kompanijos
pirko naudotas transporto priemones. Tačiau ši informacija yra išvestinė ir nepagrįsta jokiais
pirminiais dokumentais (pirkimo‒pardavimo sutartimis, sąskaitomis, transporto priemonių
eksporto‒importo dokumentais ir pan.), kurie neginčijamai turėtų paneigti arba įrodyti, kad
JAV mokesčių administratoriaus nurodytas transporto priemones įsigijo Pareiškėjas.
Pareiškėjas nurodo, kad jis Lietuvoje veikė tik kaip savo dėdės kompanijų įgaliotas
atstovas, kurio buvo prašoma iš užsieniečių transporto priemonių pirkėjų paimti pinigus ir juos
pervesti JAV registruotoms bendrovėms, kurios priklausė dėdei. Pareiškėjas pažymi, kad jokios
naudos ar atlygio negavo, nes tik darė paslaugą savo giminaičiui jo prašymu. Akcentuoja, kad
ginčo transporto priemonių iš JAV kompanijų H. P. bei D. E. nepirko ir kitokiais būdais
neįsigijo, todėl pirkimo dokumentų neturi ir negalėjo pateikti.
Inspekcija neatsižvelgė į tai, kad Pareiškėjas (fizinis asmuo) negali gauti ir surinkti JAV
esančių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad JAV mokesčių administratoriaus pateiktame
sąraše nurodytas transporto priemones įsigijo ne jis. Pareiškėjo teigimu, pateikus papildomą
prašymą JAV mokesčių administratoriui dėl importo / eksporto bei transporto priemonių
pirkimo‒pardavimo pirminių dokumentų kopijų paėmimo iš JAV kompanijos H. P., Pareiškėjo
pozicija būtų patvirtinta rašytiniais įrodymais, nes H. P. žinioje esančiuose dokumentuose
Pareiškėjas jokiu būdu negali būti įvardintas kaip transporto priemonių pirkėjas. Taigi
mokesčių administratorius privalo bendradarbiauti su Pareiškėju ir papildomai kreiptis į JAV
mokesčių administratorių. Be šio kreipimosi Pareiškėjas neturi realių galimybių gauti
reikšmingų dokumentų, kurie įrodytų, kad visos su Pareiškėju siejamos transporto priemonės
buvo eksportuojamos į trečiąsias šalis ir jų siuntėjas buvo ne Pareiškėjas. Papildomi dokumentai
įrodytų, kad Pareiškėjas veikė kaip tarpininkas / pagalbininkas tarp transporto priemonių
pardavėjo ‒ dėdės valdomos įmonės H. P. ir transporto priemonių pirkėjų.
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Pareiškėjo nuomone, Inspekcija, negalėdama neginčijamai nustatyti, kad Pareiškėjo
pozicija dėl tik pagalbos savo giminaičiui yra klaidinanti, taip pat vykdydama
bendradarbiavimo pareigą su mokesčių mokėtoju, privalėjo ir privalo kreiptis į JAV mokesčių
administratorių. Gauta informacija vienareikšmiškai patvirtintų, kad Pareiškėjui priskiriamos ir
apmokestinamos pajamos neva iš nenustatytų šaltinių, faktiškai buvo gautos iš transporto
priemones iš H. P. pirkusių asmenų.
Pareiškėjas sutinka, kad jo teiginiai nėra pagrįsti rašytiniais įrodymais, tačiau jo
teiginius patvirtino K. F.. Pareiškėjui neaišku, kodėl mokesčių administratorius nevertina šio
asmens duotų paaiškinimų, nors jie yra ypatingai svarbūs. K. F. nurodė, jog Pareiškėjas tik
rūpinosi, ar už automobilius sumokėta, ar siuntos užsakymas yra įvykdytas. Pareiškėjas nurodo,
kad šiuo metu siekia gauti N. K. paaiškinimą, adresuotą Lietuvos mokesčių administratoriui dėl
susidariusios situacijos.
Patikrinimo akte nurodyta, kad Pareiškėjas negalėjo paskolinti pinigų M. A., nes, pasak
mokesčių administratoriaus, 5400 LAV dolerių sumos Pareiškėjas 2010 m. neturėjo. Tačiau ši
išvada paneigta kitais patikrinimo akte išdėstytais argumentais. Pareiškėjas pažymi, kad M. A.
buvo paskolinęs 5400 JAV dolerius, tačiau ne iš jam priklausančių, tačiau trumpam iš lėšų,
surinktų už H. P. parduotas transporto priemones užsieniečiams, kurias Pareiškėjas
nedelsdamas pervedė H. P., vos tik minėtą sumą grąžino M. A.. Pareiškėjas nurodo, kad teikia
M. A. paaiškinimą, kurį pavyko gauti tik 2017-09-04. Šis paaiškinimas patvirtina, kad 5400
JAV dolerių suma negali būti laikoma Pareiškėjo apmokestinamosiomis pajamomis.
Pareiškėjo nuomone, ginčo atveju buvo pažeistas MAĮ 68 str. 1 dalyje įtvirtintas
mokesčio apskaičiavimo senaties terminas. Pareiškėjas nurodo, kad jo tęstinis patikrinimas už
2009‒2011 metus vykdomas nuo 2011-12-20, kuomet buvo atliktas operatyvus patikrinimas.
Kadangi mokesčių administratorius mokesčius apskaičiavo tik 2017-08-10 patikrinimo akte, t.
y. praėjus beveik 6 metams nuo faktinio mokestinio patikrinimo dienos ir 8 metams nuo pirmo
tikrinamo mokestinio periodo, Pareiškėjas daro išvadą, kad buvo pažeistas MAĮ 68 str. 1 dalyje
įtvirtintas minėtas terminas.
Taip pat Pareiškėjas nurodo, kad patikrinimo akte neteisingai apskaičiuotas GPM dydis,
t. y. nurodyta, kad už 2009‒2011 metus Pareiškėjas turėtų sumokėti 59122,73 Eur GPM. Toks
mokesčio dydis apskaičiuotas skirtingai vertinant tas pačias nustatytas faktines aplinkybes.
Aprašomojoje akto dalyje nurodyta, kad Pareiškėjas vykdė individualią veiklą ‒ prekybą
naudotomis transporto priemonėmis ir už neva nustatytas ir Pareiškėjo įsigytas transporto
priemones sumokėjo 348822,39 JAV dolerius (pagal JAV mokesčių administratoriaus pateiktus
duomenis). Tačiau patikrinimo akto dalyje, kurioje apskaičiuotas GPM, nurodyta, kad
Pareiškėjas 2009 m. gavo ne su darbo santykiais susijusių ir ne individualios veiklos pajamų
59594,23 Lt, 2010 m. ‒ ne su darbo santykiais susijusių ir ne individualios veiklos pajamų
523341 Lt, 2011 m. ‒ ne su darbo santykiais susijusių ir ne individualios veiklos pajamų 767679
Lt ir nuo bendros 1350614,23 Lt sumos, pridėjus grąžintą GPM, apskaičiuoja 15 proc. dydžio
GPM.
Pareiškėjas akcentuoja, kad mokesčių administratorius neatsižvelgė į savo paties
nustatytas aplinkybes, jog Pareiškėjas vykdė individualią veiklą ir dėl įsigytų transporto
priemonių patyrė 348822,39 JAV dolerių išlaidas, kurios privalo būti atimtos iš nustatytų
Pareiškėjo gautų pajamų, o GPM apskaičiuotas nuo pajamų ir išlaidų skirtumo.
Mokesčių administratoriaus teigimu, Pareiškėjas, surinkdamas pinigus iš transporto
priemonių pirkėjų, privalėjo tai įforminti juridinę galią turinčiais dokumentais vien remdamasis
gyvenimiška patirtimi ir elementaria logika. Pareiškėjas pažymi, kad jis nebuvo tiesioginis lėšų
gavėjas, todėl jokių dokumentų išrašyti negalėjo, o vien faktas, kad paėmė pinigus ir pervedė
dėdės kompanijai neatrodė rizikingas veiksmas. Tokių veiksmų riziką Pareiškėjas suprato tik,
kai jo atžvilgiu buvo pradėtas mokestinis tyrimas. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad pinigų
surinkimo metu buvo jauno amžiaus ir neturintis patirties finansų srityje. Be to, pasitikėjo dėde
verslininku, kuris teigė, jog Pareiškėjo veiksmai surenkant lėšas ir jas pervedant dėdės
kompanijai yra visiškai nerizikingi ir teisėti.
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Pareiškėjas nesutinka su išvada, kad nėra pagrindo abejoti JAV mokesčių
administratoriaus pateiktais duomenimis, nes jie gauti teisėtais būdais. Pareiškėjo nuomone,
išvestinio dokumento gavimas teisėtomis priemonėmis, savaime nėra įrodymas, patvirtinantis
išvestiniame dokumente pateiktos informacijos teisingumą. Ginčo atveju net nėra aišku, kas
minėtą dokumentą (lentelę) parengė, nes ji nėra pasirašyta, t. y., ar JAV mokesčių
administratorius, patikrinęs pirminius H. P. dokumentus, ar pati H. P. kompanija, kai į ją
kreipėsi JAV mokesčių administratorius. Šios aplinkybės, Pareiškėjo teigimu, privalo būti
nustatytos.
Taip pat Pareiškėjas nurodo, kad mokesčių administratorius, nors ir nurodė, jog nėra
pagrindo atleisti Pareiškėją nuo paskirtų baudų, tačiau tai nekeičia aplinkybės, kad nebuvo
nurodyti argumentai, kuriais remiantis bauda buvo paskirta ir kodėl būtent tokio dydžio. Vien
ši aplinkybė, Pareiškėjo nuomone, skundžiamą sprendimą daro neteisėtu ir naikintinu.
Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškėjo skundas atmestinas, skundžiamas Inspekcijos
sprendimas tvirtintinas.
Mokestinis ginčas nagrinėjamu atveju kilo dėl Pareiškėjo 2009-01-01‒2011-12-31
laikotarpiu į savo sąskaitas banke grynaisiais pinigais įneštų 526295 JAV dolerių ir fizinių
asmenų tarptautiniais pavedimais, grynųjų pinigų įnešimais pervestų / įneštų į Pareiškėjo banko
sąskaitas 14439,47 JAV dolerių pripažinimo Pareiškėjo kitomis su darbo santykiais
nesusijusioms ir ne individualios veiklos pajamomis ir jų apmokestinimo GPM pagrįstumo.
Byloje nustatyta, kad tikrintinu laikotarpiu į Pareiškėjo asmenines banko sąskaitas M.
A. grynaisiais pinigais įnešė 5400 JAV dolerius (2010-11-12), P. Y. tarptautiniu banko
pavedimu pervedė 2700 svarus sterlingų (4039,74 JAV dolerius) (2010-09-08), U. V. iš
Kazachstano Respublikos banko pavedimu pervedė 5000 JAV dolerius (2011-01-05). Pats
Pareiškėjas į asmenines banko sąskaitas, esančias AB SEB banke ir AB Ūkio banke, laikotarpiu
nuo 2009-07-01 iki 2011-12-06 grynaisiais pinigais įnešė iš viso 526295 JAV dolerius. Visas
minėtas sumas (tiek fizinių asmenų įneštas / pervestas, tiek įneštas grynaisiais pinigais paties
Pareiškėjo) Pareiškėjas bankiniais pavedimais pervedė JAV įmonei D. E., H. P., E. F.. Įvertinęs
nustatytas Pareiškėjo pinigų gavimo ir panaudojimo aplinkybes, taip pat įvertinęs iš JAV
mokesčių administratoriaus gautą informaciją apie Pareiškėjo JAV įmonei D. E., H. P. bei E.
F. pervestas pinigines lėšas ir apie Pareiškėjo JAV aukcionuose įsigytas 64 transporto
priemones, mokesčių administratorius konstatavo, kad ginčo atveju nenustatyta aplinkybių, jog
Pareiškėjo gautos minėtos pajamos (tiek fizinių asmenų įneštos / pervestos, tiek įneštos
grynaisiais pinigais paties Pareiškėjo) būtų priskirtos prie neapmokestinamųjų pajamų, tokių
duomenų nepateikė ir pats Pareiškėjas. Mokesčių administratorius minėtas pinigines lėšas
pripažino Pareiškėjo kitomis su darbo santykiais nesusijusiomis, ne individualios veiklos GPM
apmokestinamosiomis pajamomis. Kadangi mokesčių administratorius nenustatė aplinkybių,
jog Pareiškėjas įnešė į savo sąskaitas bei gavo iš fizinių asmenų pajamas, kurios buvo
apmokestintos, Pareiškėjo mokesčių bazę nustatė, taikydamas MAĮ 70 straipsnį, t. y. pagal
mokesčių administratoriaus įvertinimą, taikydamas lėšų banko sąskaitose metodą ir nuo
nustatytos mokesčių bazės apskaičiavo bei nurodė Pareiškėjui sumokėti 59122,73 Eur GPM,
37233,50 Eur GPM delspinigius, 17737 Eur GPM baudą, 1035,68 Eur PSD įmokas, 811 Eur
PSD įmokų delspinigius, 311 Eur PSD įmokų baudą. Skundžiamu sprendimu Pareiškėjas
atleistas nuo 50 proc. patikrinimo metu apskaičiuotų GPM ir PSD įmokų delspinigių sumos, t.
y. nuo 18616,75 Eur GPM delspinigių ir nuo 405,50 Eur PSD įmokų delspinigių. Pareiškėjas
su tokia mokesčių administratoriaus pozicija nesutinka ir nurodo, kad jis Lietuvoje veikė tik
kaip savo dėdės N. K. kompanijų įgaliotas atstovas, iš rusakalbių asmenų gautas pinigines lėšas
grynaisiais pinigais pervesdavo JAV registruotoms bendrovėms, kurios priklauso jo dėdei.
Paaiškina, kad iš užsieniečių (rusakalbių) transporto priemonių pirkėjų pinigus paimdavo dėdės
prašymu. Nurodo, kad iš JAV mokesčių administratoriaus gauta informacija yra išvestinė ir
nepagrįsta jokiais pirminiais dokumentais, kurie galėtų patvirtinti, kad transporto priemones
įsigijo pats Pareiškėjas. Pažymi, kad M. A. buvo paskolinęs 5400 JAV dolerius ir tai patvirtina
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M. A. paaiškinimas. Akcentuoja, kad mokesčių administratorius neatsižvelgė į savo nustatytas
aplinkybes, jog Pareiškėjas vykdė individualią veiklą ir dėl įsigytų transporto priemonių patyrė
348822,39 JAV dolerių išlaidas. Pareiškėjo teigimu, GPM privalo būti apskaičiuotas nuo
pajamų ir išlaidų skirtumo. Pareiškėjas mano, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeistas mokesčių
apskaičiavimo senaties terminas, nustatytas MAĮ 68 str. 1 dalyje. Taip pat Pareiškėjui neaišku,
kodėl jam buvo paskirta bauda ir būtent tokio dydžio. Pareiškėjo teigimu, būtina pakartotinai
kreiptis į JAV mokesčių administratorių, todėl jo skundas turi būti perduotas centriniam
mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.
Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad iš esmės ginčas kilęs dėl Pareiškėjo iš M. A.,
P. Y., U. V. gautų (šių asmenų įneštų / pervestų į Pareiškėjo sąskaitą) 14439,47 JAV dolerių ir
paties Pareiškėjo į savo banko sąskaitas įneštų grynųjų pinigų 526295 JAV dolerių pobūdžio
(gavimo faktas neginčijamas), t. y. ar šias pinigines lėšas mokesčių administratorius pagrįstai
priskyrė Pareiškėjo apmokestinamosioms pajamoms ir atitinkamai apmokestino. Pareiškėjas
dėl iš P. Y., U. V. gautų piniginių lėšų pobūdžio nesutikimo argumentų nenurodė nei
Inspekcijai, nei Komisijai, taip pat Pareiškėjas iš esmės neginčija byloje nustatytų faktinių
aplinkybių ir aritmetinio mokesčių bei baudų ir delspinigių apskaičiavimo, tačiau nesutinka su
faktinių aplinkybių teisiniu vertinimu, mano, jog mokesčių administratorius nepagrįstai iš M.
A. gautas bei paties Pareiškėjo į asmenines banko sąskaitas grynaisiais pinigais įneštas
pinigines lėšas pripažino Pareiškėjo apmokestinamosiomis pajamomis ir jas apmokestino,
pažeidė mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminus, be to, nemotyvavo baudų
skyrimo bei baudų dydžio. Komisija nurodo, kad minėti Pareiškėjo skundo reikalavimai
apsprendžia nagrinėjamos bylos ribas. Taigi Komisija Inspekcijos sprendimo pagrįstumą
nagrinėja Pareiškėjo skunde suformuluotose mokestinio ginčo ribose.
Pajamų mokesčio subjektas yra pajamas gavęs gyventojas (GPMĮ 3 str.), objektas – yra
gyventojo pajamos (GPMĮ 5 str. 1 d.), kurios pripažįstamos jų gavimo momentu, kai pajamos
bet kokia forma faktiškai yra gaunamos arba kai bet kokia forma jos yra išmokamos (8 str.).
Taigi mokesčių administratoriaus nustatyto pinigų pervedimo / įnešimo į Pareiškėjo asmeninę
sąskaitą, kuria jis turi teisę disponuoti, fakto pakanka konstatuoti, kad Pareiškėjas gavo
pajamas, t. y. mokesčio objektą pagal GPMĮ 5 str. 1 dalį. Apmokestinamojo objekto buvimas
lemia mokestinės prievolės atsiradimą, todėl Pareiškėjui atsirado pareiga gautas pajamas
deklaruoti ir nuo jų sumokėti GPM. Vertinant apmokestinimo GPM pagrįstumą, nustatyti
gyventojo naudai atlikti pinigų pervedimai gali būti neapmokestinami GPM, tik, jeigu yra
įrodymų, patvirtinančių, jog tai nėra pajamos. Pareiškėjas be savo paties paaiškinimų nei
patikrinimo metu, nei vėliau nepateikė jokių įrodymų, kad M. A. (taip pat ir P. Y., U. V.) į
Pareiškėjo asmeninę sąskaitą pervestos / įneštos piniginės lėšos bei paties Pareiškėjo įneštos
grynųjų pinigų sumos, kurias jam perduodavo neidentifikuoti rusakalbiai fiziniai asmenys, yra
grąžinamos skolos (iš M. A.) ir / ar perduodamos piniginės lėšos Pareiškėjui tik kaip tarpininkui
tarp jo dėdės N. K. ir fizinių asmenų, ketinančių pirkti automobilius iš JAV esančių N. K.
kompanijų, t. y. Pareiškėjas nepateikė jokių juridinę galią turinčių dokumentų, iš kurių būtų
galima nustatyti, jog Pareiškėjo gauti ir į sąskaitą įnešti grynieji pinigai įsigyti iš pagrįstų
pajamų šaltinių, taip pat nepateikė paskolos M. A. suteikimo (grynųjų pinigų perdavimo) faktą
patvirtinančių objektyvių įrodymų.
MAĮ 67 str. 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo
mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Šio straipsnio 2 dalis
numato, kad mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus
apskaičiuotomis konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl
jos yra neteisingos.
Pagal minėtame MAĮ straipsnyje įtvirtintas taisykles įrodinėjimo pareiga (onus
probandi) yra paskirstyta tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo. Mokesčių
administratorius privalo tam tikrais duomenimis pagrįsti mokesčių mokėtojui apskaičiuotas
mokesčio ir su juo susijusias sumas. Mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su mokesčių
administratoriaus apskaičiuotomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pateikti
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duomenis, kurie pagrįstų, kodėl mokestis ir su juo susijusios sumos yra apskaičiuotos
neteisingai. Nustačius, kad mokesčių administratorius pateikė pakankamai duomenų, įrodančių
mokesčio ir su juo susijusių sumų apskaičiavimo pagrįstumą bei teisingumą, mokesčių
mokėtojui, kuris nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiavimu, tenka pareiga įrodyti,
jog mokesčių administratorius neteisingai apskaičiavo mokesčio ir su juo susijusias sumas.
Jeigu mokesčių mokėtojas neįvykdo šios pareigos, tai nustačius, jog mokesčių administratorius
pagrindė mokesčių mokėtojui apskaičiuotą mokestį ir su juo susijusias sumas, mokesčių
mokėtojui atsiranda mokestinė prievolė.
Nagrinėjamu atveju Pareiškėjas, nors tiek skunde Komisijai, tiek posėdžio Komisijoje
metu akcentavo, kad Lietuvoje veikė tik kaip savo dėdės N. K. (jo kompanijų) tarpininkas
(įgaliotas atstovas), t. y. dėdės prašymu Lietuvoje surinktus pinigus iš rusakalbių asmenų
(automobilių pirkėjų) pervesdavo savo dėdės kompanijoms JAV už minėtų asmenų įsigyjamus
automobilius, tačiau jokių šias aplinkybes (dėl atstovavimo JAV registruotoms bendrovėms ar
dėdės prašymu tarpininkavimo tarp savo dėdės ir iš jo automobilius ketinančių įsigyti fizinių
asmenų) patvirtinančių objektyvių įrodymų nei mokesčių administratoriui, nei Komisijai
nepateikė. Mokesčių administratorius nurodo, kad pagal JAV mokesčių administratoriaus
pateiktus bendrovių H. P. ir D. E. paaiškinimus Pareiškėjas bendrovėmis pasinaudojo kaip
garantu, buvo vienas iš H. P. bendrovės klientų ir pats iš H. P. pirko transporto priemones. JAV
mokesčių administratorius informavo, kad negali nustatyti, ar B. S. (Pareiškėjas) gavo šiuos
pinigus, iš ko nors kito, prieš juos persiųsdamas įmonei H. P. ir įmonei D. E., nes B. S. nėra nei
JAV rezidentas, nei mokesčių mokėtojas. H. P. paaiškinime nurodė, kad 2010 metais ir 2011
metais iš Pareiškėjo gautus pinigus panaudojo automobiliams pirkti internetiniame aukcione.
Nurodė, kad H. P. inicijuoja automobilių pirkimą – pardavimą, o xrūpinasi gabenimu ir
pristatymu galutiniam klientui. Skundžiamame sprendime pažymėta, kad pagal gautą JAV
mokesčių administratoriaus informaciją Pareiškėjas JAV aukcione įsigijo 64 transporto
priemones už 348822,39 JAV dolerius (patikrinimo akto 1 priedas), tačiau pagal turimus
Lietuvos Respublikos muitinės duomenis bei pagal gautą informaciją iš JAV mokesčių
administratoriaus nenustatyta, jog Pareiškėjas iš H. P. įsigytas transporto priemones būtų
pardavęs JAV ar importavęs į Lietuvos Respubliką.
Apibendrinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, Komisija daro išvadą, kad iš JAV
mokesčių administratoriaus pateiktos informacijos yra pagrindas spręsti apie Pareiškėjo gautų
(įneštų į savo banko sąskaitas) piniginių lėšų panaudojimą. Tačiau nagrinėjamu atveju ginčo
dalykas yra Pareiškėjo gautų ir į savo sąskaitą įneštų grynųjų pinigų įsigijimo šaltinių
pagrįstumas. Kadangi mokesčių administratorius patikrinimo metu nenustatė aplinkybių, jog
Pareiškėjo minėtos pajamos būtų priskirtos prie neapmokestinamųjų pajamų, tokių duomenų
nepateikė ir pats Pareiškėjas, Komisija konstatuoja, kad mokesčių administratorius pagrįstai
šias pajamas priskyrė Pareiškėjo kitoms su darbo santykiais nesusijusioms, ne individualios
veiklos apmokestinamosioms pajamoms ir atitinkamai apmokestino. Tuo pačiu pagrindu
atmetami Pareiškėjo argumentai dėl iš JAV mokesčių administratoriaus gautos informacijos
išsamumo. Pirma, kaip teisingai nurodė Inspekcija, minėta informacija buvo gauta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarties dėl pajamų
dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo sutarties pagrindu, kaip yra nustatyta
MAĮ 28 str. 1 dalyje. Antra, akcentuotina, kaip savo praktikoje yra nurodęs LVAT, jog pareiga
nurodyti pajamų šaltinius pirmiausia tenka mokesčių mokėtojui, kuris ir privalo užtikrinti, jog
esant kompetentingų valstybės institucijų reikalavimui, galės pateikti šiuos šaltinius
pagrindžiančius dokumentus. Pasirinkdamas pajamas gauti grynaisiais pinigais ir šių pajamų
nedeklaruodamas pateikiant atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų deklaracijas (pvz., kai
tokios deklaracijos teikimas nėra privalomas), mokesčių mokėtojas prisiima ir visą riziką dėl
jam tenkančios įrodinėjimo naštos (2010-12-31 nutartis adm. byloje Nr. A575-1852/2010, 201301-04 nutartis adm. byloje Nr. A438-2923/2012, 2013-04-15 nutartis adm. byloje Nr. A60227/2013). Ginčo atveju, kaip minėta, Pareiškėjas iš neidentifikuotų asmenų gavęs grynuosius
pinigus, juos įnešė į savo sąskaitą, tačiau šių pajamų nedeklaravo.

12
Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad patikrinimo metu mokesčių administratorius nustatė,
jog Pareiškėjas vykdė individualią veiklą, todėl, Pareiškėjo teigimu, GPM privalo būti
apskaičiuotas nuo pajamų ir išlaidų skirtumo. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju mokesčių
administratorius pagal turimus Lietuvos Respublikos muitinės duomenis bei pagal gautą
informaciją iš JAV mokesčių administratoriaus nenustatė, jog Pareiškėjas iš H. P. įsigytas
transporto priemones būtų pardavęs JAV ar importavęs į Lietuvos Respubliką, t. y. nenustatė,
kad Pareiškėjas būtų gavęs individualios veiklos pajamų. Be to, pats Pareiškėjas tiek mokesčių
administratoriui, tiek ir Komisijai skunde bei posėdžio metu akcentavo, kad individualios
veiklos nevykdė ir pajamų iš veiklos negavo, transporto priemonių iš H. P. nepirko.
Pareiškėjas taip pat nepateikė jokių objektyvių įrodymų apie 2010 metais M. A. suteiktą
paskolą (5400 JAV dolerius), kurią pastarasis asmuo neva grąžino, įnešdamas grynuosius
pinigus į Pareiškėjo sąskaitą. Pats Pareiškėjas operatyvaus patikrinimo metu 2011-12-19 raštu,
atsakydamas į klausimus, nurodė, kad 2007‒2011 metais jokių paskolų niekam neteikė, dovanų
negavęs ir neteikęs. Kadangi Pareiškėjas pirminiame paaiškinime nurodė, kad jokių paskolų
nebuvo suteikęs, mokesčių administratorius nustatė, jog 2010 metais Pareiškėjas neturėjo
finansinių galimybių M. A. paskolinti 5400 JAV dolerių, o į banko sąskaitą M. A. įnešti grynieji
pinigai faktiškai nebuvo grąžinti (Pareiškėjas juos panaudojo savo nuožiūrą, t. y. pervedė į
JAV), Komisija pritaria mokesčių administratoriaus išvadai, kad 5400 JAV doleriai yra
Pareiškėjo kitos iš M. A. gautos pajamos, kurių Pareiškėjas nedeklaravo. Pareiškėjas mokesčių
administratoriui buvo pateikęs M. A. 2017-09-04 paaiškinimą, kuriame pastarasis asmuo
nurodė, kad, įnešdamas į Pareiškėjo sąskaitą 5400 JAV dolerius, grąžino iš Pareiškėjo
grynaisiais pinigais pasiskolintą tokią pačią sumą (nei datos, nei vietos ir / ar kitų aplinkybių
apie grynųjų pinigų perdavimą nėra nurodyta). Taigi Pareiškėjas savo poziciją dėl lėšų
(paskolos) suteikimo M. A. iš esmės grindžia tik M. A. 2017-09-04 paaiškinimu, kuriame iš
esmės nėra jokių kitų objektyvių duomenų, kurie patvirtintų realų piniginių lėšų perdavimą.
Aptarta situacija, pagal įrodinėjimo naštos paskirstymą tarp šalių, lemia, kad Pareiškėjui tenka
pareiga įrodyti, t. y. pareiga pateikti papildomus tiesioginius ir / ar netiesioginius įrodymus,
kurie patvirtintų teisiškai reikšmingą aplinkybę, kad jis realiai perdavė (paskolino) pinigines
lėšas (5400 JAV dolerius) fiziniam asmeniui M. A., tačiau tokių įrodymų Pareiškėjas nepateikė.
Pareiškėjui neaišku, kodėl jam buvo paskirta bauda ir būtent tokio dydžio. Iš bylos
medžiagos matyti, jog Pareiškėjui mokesčių administratorius skyrė vidutines 30 proc. dydžio
GPM ir PSD įmokų baudas, t. y. 17737 Eur GPM baudą ir 311 Eur PSD įmokų baudą.
MAĮ 140 str. nustatyta, kad asmenims, pažeidusiems mokesčių įstatymus, baudos
skiriamos pagal pažeidimo padarymo metu galiojančius teisės aktus. Baudos skyrimo taisyklės
yra įtvirtintos MAĮ 139 str. 1 dalyje, kurioje numatyta, jog jei mokesčių administratorius
nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo <...> ar nedeklaravo
deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių
mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama
mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei
atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso
nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių
administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias
mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą.
Taigi bauda pagal MAĮ yra skiriama už atitinkamą teisės pažeidimą. Nagrinėjamu
atveju mokesčių administratorius nustatė, kad Pareiškėjas įnešė į savo sąskaitas bei gavo iš
fizinių asmenų apmokestinamąsias pajamas, kurių nedeklaravo ir nuo kurių nesumokėjo
pajamų mokesčio. Komisija pažymi, kad MAĮ įtvirtinta bauda yra bendrojo pobūdžio, t. y. ji
gali būti taikoma visiems mokesčių mokėtojams. Kadangi dėl mokesčio nesumokėjimo atsiradę
turtiniai valstybės praradimai yra kompensuojami MAĮ nustatytais delspinigiais, nagrinėjamos
baudos pagrindinė paskirtis iš esmės negali būti kitokia nei bausti, taip pat atgrasyti nuo tokių
pažeidimų ateityje tiek patį pažeidėją, tiek kitus asmenis.

13
MAĮ detaliai nenustato, kaip turėtų būti mažinamas ar didinamas baudos dydis vertinant
normoje nurodytas aplinkybes, todėl būtina atsižvelgti į LVAT formuojamą praktiką. LVAT
teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A-261‑214/2008, atsižvelgusi į Konstitucinio
Teismo 2004-01-26 nutarime nurodytus baudų dydžio nustatymo principus, padarė išvadą, kad
skiriant baudą už mokesčių įstatymo pažeidimą, turėtų būti imamas sankcijoje numatytos
baudos vidurkis (2008-02-15 nutartis adm. byloje Nr. A-261-214/2008). Kaip pažymėjo LVAT,
skiriant baudą asmeniui, individualizuojant jos dydį, privaloma atsižvelgti į atsakomybę
lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, kurias lemia pažeidimo pobūdis (LVAT 2010-12-06
nutartis adm. byloje Nr. A438-1117/2010). Taigi skiriamos baudos dydis priklauso nuo visų
kompleksiškai vertinamų su konkrečiu atveju susijusių minėtų aplinkybių, o esant atsakomybę
didinančių ir mažinančių aplinkybių pusiausvyrai (ar tokių aplinkybių nesant), skiriamas
įstatyme nustatytos minimalios ir maksimalios sankcijos vidurkis (taip pat žiūrėti: 2010-06-04
nutartį adm. byloje Nr. A575‑916/2010; 2010-06-30 nutartį adm. byloje Nr. A442‑884/2010;
2010-11-29 nutartį adm. byloje Nr. A438‑1546/2010).
Komisija konstatuoja, kad Kauno AVMI sprendimu, skirdama Pareiškėjui 30 proc., t.
y. vidutinio dydžio GPM ir PSD įmokų baudas, nurodė, kad atsižvelgiama į tai, jog mokėtini
mokesčiai Pareiškėjui apskaičiuoti taikant MAĮ 70 straipsnio nuostatas. Nors skundžiamame
Inspekcijos sprendime nurodyta, kad ginčo byloje nėra nustatyta nei Pareiškėjo atsakomybę
lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių, kas pagal minėtą LVAT praktiką lemtų vidutinio
dydžio baudų skyrimą, tačiau aplinkybė, jog Pareiškėjas nedeklaravo iš fizinių asmenų gautų ir
paties Pareiškėjo į savo banko sąskaitas įneštų grynųjų pinigų ir, tokiu būdu apskaičiuojant
mokesčius Pareiškėjui, mokesčių administratorius taikė MAĮ 70 straipsnio nuostatas, laikytina
Pareiškėjo atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Šiuo atveju, kadangi nebuvo nustatytos
atsakomybę lengvinančios aplinkybės, Komisija daro išvadą, kad Pareiškėjui teisėtai bei
pagrįstai paskirtos 30 proc. dydžio baudos, kurios ir paliktinos galioti, kaip visiškai
atitinkančios MAĮ 139 str. 1 dalyje numatytas nuostatas bei LVAT praktiką, ypač įvertinus
nustatytas aplinkybes dėl Pareiškėjo nepagrįstų juridinę galią turinčiais dokumentais pajamų
šaltinių, kurios iš esmės įgalina spręsti apie sąmoningą pajamų slėpimą.
Pareiškėjas taip pat nepagrįstai teigia, kad mokesčių administratorius pažeidė MAĮ 68
str. 1 dalyje įtvirtintą mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatį. MAĮ 68 str. 1 dalyje
nustatyta, kad jeigu kitaip nenustatyta šiame straipsnyje ar atitinkamo mokesčio įstatyme,
mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali
ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus
atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.
Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratoriui atliekant pakartotinį mokesčių
mokėtojo patikrinimą, šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, tačiau mokesčių
administratorius tokio patikrinimo metu negali apskaičiuoti mokesčio už ilgesnį laikotarpį negu
pirminio patikrinimo metu. Pagal šias nuostatas pakartotinio patikrinimo metu gali būti
tikrinamas tik tas laikotarpis, kuris buvo tikrintas pirminio patikrinimo metu, arba tik dalis
pirminio patikrinimo metu tikrinto laikotarpio.
Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad Pareiškėjo patikrinimas atliktas pagal 201412-18 pavedimą tikrinti Nr. FR0773-577. Taigi Pareiškėjas galėjo būti tikrinamas už
einamuosius 2014 metus ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, t. y. 2013, 2012, 2011,
2010 ir 2009 metus. Nagrinėjamu atveju tikrintas laikotarpis – nuo 2009-01-01 iki 2011-12-31.
Taigi mokesčių administratorius, atlikęs Pareiškėjo patikrinimą už laikotarpį nuo 2009-01-01
iki 2010-12-31, nepažeidė aukščiau nurodytų MAĮ 68 straipsnio nuostatų. Dėl Pareiškėjo
teiginių, jog mokesčių administratorius Pareiškėjo atžvilgiu administravimo veiksmus (atliktas
operatyvus patikrinimas, mokestinis tyrimas, mokestinis patikrinimas) vykdė 8 metus,
Komisija nurodo, kad nagrinėjamu atveju aplinkybę dėl per ilgo mokestinio patikrinimo
atlikimo mokesčių administratorius įvertino ir atleido Pareiškėją nuo 50 proc. patikrinimo metu
apskaičiuotų GPM ir PSD įmokų delspinigių sumos.
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Komisijos vertinimu, Inspekcija, priešingai, nei skunde tvirtina Pareiškėjas, tinkamai
įvertino byloje surinktus duomenis bei padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas,
kuriomis abejoti nėra jokio pagrindo, t. y. Inspekcija įvykdė MAĮ 67 str. 1 dalyje numatytą
pareigą pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas.
Skundžiamas sprendimas laikytinas pagrįstu ir teisėtu, todėl nėra pagrindo jį keisti ar naikinti.
Nagrinėjamu atveju pagal MAĮ 155 str. 4 dalies 5 punkto nuostatas nesusiklostė tokia situacija,
jog byloje pateiktų įrodymų pagrindu Komisija negalėtų priimti sprendimo iš esmės, todėl
Pareiškėjo prašymas pagal dėl jo skundo perdavimo mokesčių administratoriui nagrinėti iš
naujo atmestinas.
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 Finansų ministerijos 2018-01-22
sprendimą Nr. 68-3.
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas,
nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu, turi teisę šį sprendimą apskųsti
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius). Pagal Mokesčių
administravimo įstatymo 159 str. 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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