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2016 m. kovo 30 d., Marijampolė. Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
(toliau – Marijampolės AVMI) informuoja
, kad šiemet tęsiamas visoje Lietuvoje vykdomas
„PSF“ (pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitų faktūrų) projektas, kurio metu rizikingi
mokesčių mokėtojai turi teikti mokesčių administratoriui PSF registrus. Šiuo metu Marijampolės
apskrityje PSF registrus teikti privalo 352 juridiniai asmenys.

Gaunami PVM sąskaitų faktūrų duomenys leidžia Mokesčių inspekcijai gerinti PVM
administravimą, padeda vertinti verslo elgseną, nustatyti įmones, kurios prisidengdamos
fiktyviomis sąskaitomis nesumoka PVM (pasididina atskaitą). Per 2015 metus rizikingi
Marijampolės apskrities mokesčių mokėtojai, kurie buvo stebimi projekto metu ir privalėjo teikti
PSF registrus, papildomai deklaravo 104,5 tūkst. Eur mokėtinų mokesčių, per tris šių metų
mėnesius – beveik 16 tūkst. Eur.

Pavyzdžiui, analizuojant PSF registrus buvo pastebėta, kad Marijampolės apskrities žemės ūkio
bendrovė, taikanti specialiąją apmokestinamojo momento nustatymo tvarką (PVM
apskaičiuojamas tuomet, kai gaunamas atlygis iš pirkėjo), gavusi atlygį už parduotus grūdus
nedeklaravo pardavimo PVM, nors produkciją pirkusi įmonė pagal išrašytą PVM sąskaitą
faktūrą pirkimo PVM buvo įtraukusi į atskaitą. Paaiškėjo, kad taip įvyko dėl to, kad pardavėjo
laiku nepasiekė PVM sąskaita faktūra. Po Mokesčių inspekcijos darbuotojų priminimo, žemės
ūkio bendrovė privalėjo patikslinti PVM deklaraciją ir deklaravo beveik 43 tūkst. Eur PVM.

Kitu atveju buvo pastebėta, kad įmonės planuotas pradėtas nekilnojamojo turto pardavimo
sandoris praėjusiųjų metų birželio mėn. neįvyko, todėl įmonė patikslino atitinkamo laikotarpio
PVM deklaraciją, išimdama jau įtrauktą pardavimo PVM sumą, tačiau minėtam sandoriui įvykus
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mėnesiu vėliau, išrašytą sąskaitą faktūrą į buhalterinę apskaitą įtraukti pamiršo. Susisiekus su
įmone, PVM deklaracija buvo patikslinta, papildomai deklaruota beveik 16 tūkst. Eur PVM.

„Didžioji mokesčių mokėtojų dalis mokesčius deklaruoja ir sumoka sąžiningai ir laiku, tačiau
PSF projektas leidžia greičiau pastebėti klaidas, kurias susisiekus su mokesčių mokėtojais
dažniausiai jie geranoriškai ištaiso. Tokia stebėsena padeda užtikrinti savalaikį mokesčių
patekimą į biudžetą, užkerta kelią galimam jų išvengimui, - sako Marijampolės AVMI Mokestinių
prievolių skyriaus vedėja, atliekanti viršininko funkcijas, Jolanta Kubilienė.

Visoje Lietuvoje praėjusiais metais pagal rizikos analizę buvo atrinktos ir tikrinamos 7000
įmonių. Kontroliuotų įmonių mokėtinas PVM, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu,
išaugo apie 80 proc. Kitų šalies įmonių PVM prievolės augimas siekė 4,7 proc. Rizikingiausi 900
mokesčių mokėtojų, kuriems „PSF“ projekto metu VMI taikė įvairius kontrolės veiksmus,
papildomai deklaravo daugiau kaip 2,7 mln. Eur PVM (iš jų 2,1 mln. eurų buvo sumokėta į
biudžetą).

Iš viso per 2015 m. „PSF“ projektas valstybės biudžetą papildė apie 20 mln. Eur, šiais metais
tikimasi valstybės biudžetą papildyti 40 mln. Eur.

Išsamią informaciją apie PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimą galima rasti VMI
interneto svetainėje, adresu:
http://www.vmi.lt/cms/del-pvm-saskaitu-fakturu-registro-duomenu-formos-fr0671-ir-fr0672-pildy
mo.

Primename, kad konsultacijos visais mokestiniais klausimais teikiamos VMI trumpuoju
Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, jos yra įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.

Marijampolės AVMI informacija

2/2

