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Šešėlinės ekonomikos mastai. Tendencijos
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PVM atotrūkis. Tendencijos

28,3% 27,5%
26,0% 25,9%

24,6%
22,7%

20,6%
17,9% 17,6%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VMI skaičiuojamas PVM atotrūkio rodiklis, remiantis 
makrodinamika



5

Šešėlio mažinimo priemonės:

•Paskatos mokėti mokesčius

•Atgrasančios iniciatyvos
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Šešėlio mažinimo priemonės. Paskatos mokėti mokesčius
Nuo 2019 m. taikomos priemonės:

• Vienkartinė galimybė iki liepos 1 d. susimokėti „pamirštus“ mokesčius be 
baudų ir delspinigių – papildomai deklaruota apie 42 mln. eurų

• Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos, leidžiančios gyventojams susimažinti 
išlaidas legaliai perkant paslaugas, kuriose šešėlio rizika aukšta

•Elektroninių paslaugų plėtra: „Virtualus buhalteris“
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Šešėlio mažinimo priemonės. Paskatos mokėti mokesčius
Tęstinės ir numatomos priemonės:

• Įgyvendinama kompleksinė mokesčių mokėtojų sąmoningumo ugdymo strategija
• Viešai skelbiama paslaptyje nelaikoma informacija, pvz., atvira.sodra.lt , 
www.vmi.lt
• Individualus mokesčių mokėtojo rizikingumo vertinimas pagal VMI taikomus 
kriterijus
• Kasos aparatų kvitų žaidimas
• Elektroninių paslaugų plėtra: „Virtualus kasos aparatas“
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Šešėlio mažinimo priemonės. Atgrasančios iniciatyvos
Nuo 2019 m. taikomos priemonės:

• Įtvirtinti minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – neatitinkantiems 
neigiamos pasekmės viešųjų pirkimų, kreditavimo ir kt. srityse

• Padidintos baudos už mokesčių slėpimą

•Tiksliniai sprendimai „rizikingiausiuose“ sektoriuose
• Nauja prekybos naftos produktais reguliavimo tvarka

• Praplėstas atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymas (elektronikos prekės)
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Šešėlio mažinimo priemonės. Atgrasančios iniciatyvos
Tęstinės ir numatomos priemonės:
• Išnaudojamos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos galimybės

•Informacijos iš Lietuvos ir užsienio panaudojimas

• Tiksliniai sprendimai „rizikingiausiuose“ sektoriuose
•Statybų sektoriuje  – privaloma statybininko tapatybės kortelė ir informacinė sistema

•Keleivių pavežimo paslaugų sektoriuje – licencijų centralizavimas, griežtinimas,  skaitmeniniai pokyčiai, 
duomenų mainai 

•Prekybos naudotais automobiliais sektoriuje – privalomas transporto priemonių sandorių deklaravimas 
centralizuotoje informacinėje sistemoje

•Prekybos mėsos produktais sektoriuje –centralizuota  turgaviečių apskaitos informacinė sistema
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Lūkesčiai
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Rezultatai. PVM surinkimas
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