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ĮSTATYMAS
2021 m.

d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas – su Finansų ministerija suderinta
centrinio mokesčių administratoriaus arba kitos šiuo Įstatymu tam įgaliotos institucijos
pateikta nuomonė, kaip mokesčių administratorius ar minėta institucija supranta ir taiko
mokesčio įstatymo nuostatas.“
2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Asmuo – fizinis asmuo, arba juridinis asmuo, įskaitant bet kokią užsienio valstybės
organizaciją, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus pripažįstamą
teisės subjektu, investicijų fondas, pensijų fondas. Juridiniu asmeniu taip pat laikoma bet
kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės
įstatymus pripažįstama teisės subjektu.“
2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Šio straipsnio 3 dalis netaikoma su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu susijusiems Lietuvos
Respublikos mokesčių įstatymų pakeitimams, teisės aktams, kurie derinami su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymams, reikalingiems susidarius
išskirtinėms aplinkybėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties
įgyvendinimo konstituciniame įstatyme, taip pat kai šie įstatymai reikalingi nepaprastosios
padėties įvedimo tikslams pasiekti ar valstybės gynybai, kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės
funkcijoms mobilizacijos ar karo padėties metu atlikti.“
3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Apibendrintus mokesčių įstatymų paaiškinimus, suderinusi su Finansų ministerija,
teikia ir skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos muitinės bei Žemės ūkio
ministerijos ar jos įgaliotos institucijos administruojamų mokesčių įstatymų apibendrintus
paaiškinimus teikia ir skelbia atitinkamai Aplinkos ministerija, Muitinės departamentas prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) bei Žemės ūkio
ministerija, suderinę su Finansų ministerija.“
4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
1. Pripažinti netekusiu galios 13 straipsnio 14 punktą.
14) įmokos į Garantinį fondą;
2. Pripažinti netekusiu galios 13 straipsnio 26 punktą.
26) socialinis mokestis;

5 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 25 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) suderinęs su Finansų ministerija teikia apibendrintus mokesčių įstatymų
paaiškinimus;“.
6 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 32 straipsnį nauju 8 punktu:
„8) užtikrinti, kad būtų laikomasi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, ir
įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones ir kitas
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
duomenų valdytojui nustatytas prievoles;“.
2. Buvusį 32 straipsnio 8 punktą laikyti 9 punktu.
7 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 33 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų,
funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų
duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens kitų, esant galimybei, konkrečiai įvardytų
asmenų, įskaitant naudos gavėją gavėjus, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų
juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija;“.
2. Papildyti 33 straipsnį nauju 22 punktu:
„22) siekiant laiku užkardyti galimai neteisėtus asmenų veiksmus ir apsaugoti
valstybės finansų sistemą nuo galimo piktnaudžiavimo ir sukčiavimo, atliekant mokesčių
mokėtojų rizikos analizę bei nustatant kontrolės prioritetus, administruojant pridėtinės
vertės mokestį ir vykdant pridėtinės vertės mokesčio skirtumo grąžinimo kontrolę,
atliekant mokestinius tyrimus ir patikrinimus, vykdant susitarimo dėl mokesčio ir su juo
susijusių sumų dydžio procedūrą, taip pat administruojant mokesčių administratoriaus
kompetencijai priskirtinus mokesčius, gauti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
duomenis apie fiziniams ir juridiniams asmenims pradėtus ikiteisminius tyrimus, fiziniams
ir juridiniams asmenims priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius nuosprendžius už
sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, nusikalstamas veikas ekonomikai ir verslo tvarkai,
nusikalstamas veikas finansų sistemai;“.
3. Buvusį 33 straipsnio 22 punktą laikyti 23 punktu.
8 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 38 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Paslaptyje nelaikoma tokia informacija:
1) mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (išskyrus fizinio asmens kodą), taip pat
atskirų mokesčių mokėtojų registrų, duomenų bazių mokesčių mokėtojams suteikti
identifikaciniai numeriai atskiruose registruose, informacinėse sistemose ar taikomose
programinėse priemonėse suteikti asmens, kuris yra mokesčių mokėtojas, identifikaciniai
numeriai (išskyrus fizinio asmens kodą);
2) įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą ir į kitus šios dalies 1 punkte nurodytus
registrus, informacines sistemas ar taikomas programines priemones bei kitus šaltinius,
kuriuose suteikiami identifikaciniai numeriai, duomenų bazes datos, taip pat išregistravimo
datos;
3) mokesčių mokėtojo (išskyrus fizinį asmenį) – juridinio asmens sumokėtų (įskaitytų)
mokesčių suma sumos. Mokesčių mokėtojo – fizinio asmens sumokėtų (įskaitytų) mokesčių
suma nelaikoma paslaptyje įstatymų nustatytais atvejais;

4) mokesčių mokėtojo (išskyrus fizinį asmenį) mokestinės nepriemokos suma sumos.
Mokesčių mokėtojo – fizinio asmens mokestinės nepriemokos sumos nelaikomos paslaptyje
įstatymų nustatytais atvejais;
5) mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo, mokesčių teisės pažeidimų išvengimo,
trečiųjų asmenų informavimo ir jų teisėtų interesų apsaugos užtikrinimo tikslais centrinio
mokesčių administratoriaus interneto svetainėje skelbiami šie juridinių asmenų duomenys:
juridinio asmens teisinė forma ir jo pavadinimas, juridinio asmens buveinės (centrinės
būstinės) adresas, juridinio asmens teisinis statusas (ar juridinis asmuo yra veikiantis,
bankrutuojantis, likviduojamas ir panašiai), juridinio asmens kontaktiniai duomenys
(juridinio asmens kontaktinio telefono numeris, juridinio asmens kontaktinio elektroninio
pašto adresas). Šie juridinių asmenų duomenys gaunami iš Juridinių asmenų registro ir
skelbiami tol, kol juridinis asmuo išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro. Kai
mokesčių mokėtojas yra ne fizinis ar juridinis asmuo, tačiau bet kurios kitos teisinės ir
(arba) veiklos formos asmuo, kuriam mokesčių įstatymuose nustatytos atitinkamos
mokestinės prievolės, šio punkto nuostatos mutatis mutandis taikomos tiems fiziniams ar
juridiniams asmenims, kurie pagal specialius mokesčių įstatymus privalo vykdyti
atitinkamas šio mokesčio mokėtojo mokestines prievoles;
6) informacija apie atliekamo mokesčių mokėtojo mokestinio patikrinimo
(mokestinio tyrimo) faktą, taip pat informacija, susijusi su mokesčių teisės aktų pažeidimais,
kai mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčio įstatymo pažeidimus įrodyta. Mokesčių mokėtojo
kaltė laikoma įrodyta, kai mokesčių mokėtojas per įstatymų nustatytus terminus ir tvarka
neapskundė mokesčių administratoriaus veiksmų arba kai apskundus mokesčių administratoriaus
veiksmus skundą nagrinėjanti institucija savo sprendimu jų nepripažįsta neteisėtais ir tokio
sprendimo mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais bei tvarka neapskundė, arba kai
skundą nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepripažįstantis mokesčių administratoriaus
veiksmų neteisėtais, yra galutinis;
7) informacija apie mokesčių mokėtojo – juridinio asmens, arba individualia veikla
užsiimančio fizinio asmens – atitiktis mokesčių mokėtoją – juridinį asmenį arba individualia
veikla užsiimantį fizinį asmenį, kuris neatitinka minimaliems minimalių patikimo mokesčių
mokėtojo kriterijams kriterijų. Mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo, mokesčių teisės
pažeidimų išvengimo, trečiųjų asmenų informavimo ir jų teisėtų interesų apsaugos
užtikrinimo tikslais informacija apie mokesčių mokėtojo atitiktį minimaliems patikimo
mokesčių mokėtojo kriterijams skelbiama centrinio mokesčių administratoriaus interneto
svetainėje, kurioje pateikiama ši informacija: juridinio asmens identifikacinis kodas,
juridinio asmens pavadinimas, individualia veikla užsiimančio fizinio asmens vardas ir
pavardė, individualios veiklos vykdymo patvirtinimo dokumento numeris, informacija apie
veiklos vykdymo teritoriją (vietą), laikotarpis, per kurį mokesčių mokėtojas bus laikomas
neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų. Duomenų skelbimo
laikotarpis – šio Įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nurodyti atitinkami terminai, iki kada
asmuo laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų;
8) mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo, mokesčių teisės pažeidimų išvengimo,
trečiųjų asmenų informavimo ir jų teisėtų interesų apsaugos užtikrinimo tikslais centrinio
mokesčių administratoriaus interneto svetainėje skelbiami šie duomenys apie visus
asmenis, kurie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, ir fizinius asmenis, vykdančius
individualią veiklą: visais atvejais skelbiama informacija apie tai, kokiai mokesčių
mokėtojų grupei priskiriamas konkretus mokesčių mokėtojas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kontaktiniai duomenys (darbo vietos adresas, darbo telefono numeris, darbo
elektroninio pašto adresas); jeigu pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo statusą turi fizinis
asmuo, papildomai skelbiami šie fizinio asmens duomenys: fizinio asmens, kuris yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, vardas ir pavardė, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas ir data, nuo kada mokesčių mokėtojas yra pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojas; jeigu vykdoma individuali veikla, papildomai skelbiami šie duomenys: fizinio

asmens vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris, informacija apie
individualios veiklos rūšį, o jeigu išduotas verslo liudijimas, papildomai skelbiami šie
duomenys: verslo liudijimo galiojimo data, veiklos, kuria verčiamasi turint verslo
liudijimą, kodas, verslo liudijimo numeris, veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą,
pavadinimas ir vykdymo teritorija. Šie duomenys skelbiami tol, kol asmuo, kuris yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, netenka pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo
statuso, o kai vykdoma individuali veikla, ‒ kol asmuo nutraukia individualią veiklą;
9) mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo, trečiųjų asmenų teisėtų interesų
apsaugos užtikrinimo, mokesčių teisės pažeidimų išvengimo tikslais centrinio mokesčių
administratoriaus interneto svetainėje skelbiami šie duomenys apie paramos gavėjo statusą
įgijusius asmenis (turinčius paramos gavėjo ar meno kūrėjo, turinčio paramos gavėjo
statusą, teisinį statusą): juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė,
paramos gavėjo statuso suteikimo data, paramos gavėjo identifikacinis numeris (išskyrus
fizinio asmens kodą) ir savivaldybė, kurioje yra (veikia) šis paramos gavėjas, individualios
veiklos vykdymo patvirtinimo dokumento (individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo)
numeris, informacija apie tai, ar fizinis asmuo turi pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo
statusą, informacija apie tai, kokiai mokesčių mokėtojų grupei priskiriamas konkretus
mokesčių mokėtojas. Šie duomenys skelbiami tol, kol asmuo netenka paramos gavėjo
statuso;
8) 10) kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptimi nelaikoma informacija.“
9 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 39 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos institucijos pateiktą informaciją naudoja
apmokestinimo, taip pat teisės pažeidimų mokesčių srityje tyrimo tikslais. Mokesčių
administratorius gali leisti minėtoms institucijoms perduoti jo pateiktą informaciją teismams, ir
teisėsaugos institucijoms, taip pat trečiųjų valstybių mokesčių administracijoms
(kompetentingoms institucijoms), jei tai reikalinga apmokestinimo arba teisės pažeidimų
mokesčių srityje tyrimo tikslais. Mokesčių administratorius gali leisti užsienio valstybių
mokesčių administracijoms (kompetentingoms institucijoms) perduoti jo pateiktą
informaciją tų užsienio valstybių teismams ar kitiems subjektams, taip pat trečiųjų
valstybių mokesčių administracijoms (kompetentingoms institucijoms), jei tokia galimybė
numatyta Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse, susitarimuose ar
Europos Sąjungos teisės aktuose ir jeigu to reikia šių subjektų funkcijoms atlikti.“
10 straipsnis. 401 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 401 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„401 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai
1. Laikoma, kad mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo arba individualia veikla
užsiimantis fizinis asmuo – atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, kai:
1) juridiniam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam fiziniam asmeniui per
paskutinius trejus metus iki jo vertinimo dienos įsigaliojusiu sprendimu pagal šį Įstatymą ar
specialiuosius mokesčių įstatymus nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą,
įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už į buhalterinę apskaitą neįtraukto darbo
užmokesčio mokėjimą, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už nepagrįstą pridėtinės
vertės mokesčio atskaitą ir (arba) leidžiamų atskaitymų didinimą dėl į buhalterinę apskaitą
įtrauktų apskaitos dokumentų, kuriuose įformintos tikrovėje nevykdytos arba kitomis, negu
nurodyta, sąlygomis vykdytos ūkinės operacijos, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už
juridinio asmens vadovo ar kitų atsakingų asmenų arba individualia veikla užsiimančio asmens
privačių poreikių tenkinimą juridinio asmens lėšomis arba su individualia veikla susijusiomis
lėšomis, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už paramos panaudojimą ne pagal paskirtį

ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15 000 eurų
mokesčių ir
2) juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo per paskutinius
trejus metus iki jo vertinimo dienos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą įsigaliojusiu
sprendimu nebuvo baustas už nelegalų darbą, ir
3) juridinis asmuo ir (ar) jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis asmuo per
paskutinius trejus metus iki jo vertinimo dienos priimtu ir įsigaliojusiu įsiteisėjusiu
apkaltinamuoju nuosprendžiu nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą,
nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, nusikalstamą veiką finansų sistemai, ir
4) juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla
užsiimančiam asmeniui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos nebuvo paskirta
1 500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 99, 127, 132, 134, 137, 142, 143, 150,
151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176,
187, 188, 1881, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 218, 223, 3621, 505, 546 straipsniuose, ir (ar) jam nebuvo paskirta bauda už šiame punkte
nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose numatytą administracinį
nusižengimą, padarytą pakartotinai. Šiame punkte pakartotinis administracinis nusižengimas
suprantamas taip, kaip tai nustatyta Administracinių nusižengimų kodekso 40 straipsnyje.
2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos asmenims, nurodytiems Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje.
2. 3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinio asmens duomenų, kuriems taikytinas 2016
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Rreglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119,
p. 1), valdytoja yra Valstybinė mokesčių inspekcija, šie duomenys tvarkomi ir naudojami šio
įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 7, 9, 10, 11, 16, 17 ir 19 punktuose bei 26 straipsnio 1 dalies 2, 3,
4, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 punktuose nurodytoms mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti ir 33
straipsnyje nurodytoms teisėms įgyvendinti, taip pat siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių tiekėjo pašalinimo iš pirkimo
procedūros pagrindus, įgyvendinimą bei siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymo 13 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių paramos gavėjo statuso suteikimą ir
panaikinimą, įgyvendinimą. Fizinio asmens duomenų tvarkymo terminas yra dešimt metų.“
11 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 87 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Mokesčių administratorius, per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinęs
mokesčio permokos sumos, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas, kurių dydis lygus
praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos valstybės iždo
vekselių metinės palūkanų normos svertinio vidurkio dydžiui šio Įstatymo 88 straipsnio 5
dalyje nustatytoms palūkanoms, mokamoms pagal mokestinės paskolos sutartis, iki ši
mokesčio permoka bus mokesčių mokėtojui grąžinta. Mokesčių mokėtojo naudai palūkanos
neskaičiuojamos, kai vykdomos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros,
numatytos Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutartyse, Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatyme, Konvencijoje 90/436/EEB dėl
dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje
konvencijoje. Šiuo atveju palūkanos neskaičiuojamos laikotarpiu nuo kreipimosi dėl dvigubo
apmokestinimo ginčų sprendimo procedūrų iki šių procedūrų pabaigos, tačiau jeigu pasibaigus
dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūroms mokesčių mokėtojo prievolė sumažėja,
jam proporcingai grąžinamos visos, jei jų buvo, sumokėtos ar išieškotos baudų, delspinigių ar
palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį sumos.“

12 straipsnis. 164 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 164 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Tais atvejais, kai dokumentų įteikti šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose
nurodytais būdais mokesčių mokėtojui neįmanoma (mokesčių mokėtojas (jo atstovas)
nerandamas arba duomenų apie mokesčių mokėtojo adresą nėra atitinkamame registre),
mokesčių administratorius, siekdamas įteikti dokumentus, Valstybinės mokesčių inspekcijos
interneto svetainėje (www.vmi.lt) centrinio mokesčių administratoriaus interneto svetainėje
paskelbia pranešimą (pranešime nurodomas juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens
identifikacinis kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos ar
verslo liudijimo numeris, kvietimo atvykti priežastis. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas
yra ne fizinis asmuo ar juridinis asmuo, tačiau bet koks kitas asmuo, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus pripažįstamas teisės subjektu, šios nuostatos mutatis mutandis
taikomos tiems asmenims, kurie pagal specialius mokesčių įstatymus privalo vykdyti
atitinkamas šio mokesčio mokėtojo mokestines prievoles), kuriame mokesčių mokėtojui (jo
atstovui) per nustatytą terminą (ne trumpesnį kaip 5 dienos ir ne ilgesnį nei 20 dienų nuo
pranešimo paskelbimo dienos) pasiūloma atvykti pas mokesčių administratorių atsiimti
atitinkamo dokumento šio straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu. Jeigu mokesčių mokėtojas per
nustatytą terminą neatvyksta, dokumentas laikomas įteiktu minėto pranešimo paskelbimo
Valstybinės mokesčių inspekcijos centrinio mokesčių administratoriaus interneto svetainėje
dieną. Šioje dalyje nurodytų procedūrų mokesčių administratorius neprivalo taikyti, jeigu
mokesčių mokėtojui įteiktinas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas priimtas
išnagrinėjus mokesčių mokėtojo skundą dėl vietos mokesčių administratoriaus priimto
sprendimo. Pranešime nurodytų duomenų skelbimo laikotarpis – ne ilgesnis nei 20 dienų
nuo informacijos paskelbimo centrinio mokesčių administratoriaus interneto svetainėje
dienos.“
13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2, 4, 6 straipsnius, 7 straipsnio 1 dalį, 8, 11 ir 12
straipsnius, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.
2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos susidariusios mokestinės prievolės dėl įmokų į
Garantinį fondą ir socialinio mokesčio baigiamos administruoti pagal Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.
3. Šio įstatymo 10 straipsnio nuostatos dėl pakartotinių administracinių nusižengimų
vertinimo atsisakymo ir Mokesčių administravimo įstatymo 40 1 straipsnio nuostatų netaikymo
asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje,
taikomos tik vertinant asmenų atitiktį minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams po
šio įstatymo įsigaliojimo dienos.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas

