LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 2, 14, 26, 33, 1042, 105, 106,
107, 113, 115, 125, 142 IR 143 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2016 m. balandžio 14 d. Nr. XII-2312
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Baudų už administracinius nusižengimus administravimas – mokesčių
administratoriaus funkcijų, susijusių su nutarimų ir (ar) administracinių nurodymų skirti baudas
už administracinius nusižengimus vykdymu, įgyvendinimas atliekant šių baudų apskaitą,
įskaitymą, sumokėjimo atidėjimą ar išdėstymą, priverstinio išieškojimo inicijavimą, priverstinio
išieškojimo priežiūrą, priverstinio išieškojimo sustabdymą, priverstinai išieškotų baudų
paskirstymą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, šio Įstatymo ir kitų
įstatymų nustatyta tvarka.“

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 14 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Už administracinius nusižengimus Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta
tvarka paskirtų baudų administravimui ir išieškojimui tiesiogiai taikomi šio Įstatymo
26 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 105 straipsnio 3 dalis, 106 straipsnio 2 dalis, 107 straipsnio
6 dalis, 113 straipsnio 2 ir 5 dalys ir mutatis mutandis yra taikytini šio Įstatymo 26 straipsnis
(išskyrus 1 dalies 9 punktą), 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1 ir 5 dalys, 88 straipsnio 1, 2 ir
7 dalys, 108–112 straipsniai, 113 straipsnio 3 ir 4 dalys, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems
paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių
nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams.“

3 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 26 straipsnio 1 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12) šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka administruoja baudas už
administracinius nusižengimus, paskirtas Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta
tvarka.“
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4 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
Pripažinti netekusiu galios 33 straipsnio 9 punktą.
5 straipsnis. 1042 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 1042 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais gali būti duodamas, jeigu mokesčių
mokėtojas arba mokesčių mokėtojo – juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, veikdami
to juridinio asmens naudai arba interesais, buvo pripažinti kaltais arba jiems buvo paskirta
administracinė nuobauda dėl apgaulingo ar aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ir (ar) jo realizavimo, nelegalaus darbo,
darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimo, buhalterinės piniginių lėšų ir
materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną,
turtą ar jų naudojimą pateikimo ir teistumas neišnykęs ir nepanaikintas arba nuo tos dienos, kurią
pasibaigia administracinės nuobaudos vykdymas, nėra praėję daugiau kaip vieni metai, taip pat
kai mokesčių administratorius vykdo mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinį
išieškojimą.“

6 straipsnis. 105 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 105 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Teisę priverstinai išieškoti laiku nesumokėtą baudą už administracinį nusižengimą
mokesčių administratorius įgyja kitą dieną po to, kai pasibaigia Administracinių nusižengimų
kodekso 675 straipsnyje numatytas baudos sumokėjimo terminas. Tuo atveju, kai baudos už
administracinį nusižengimą mokėjimas buvo atidėtas ar išdėstytas šio Įstatymo ar
Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka, teisę priverstinai išieškoti laiku
nesumokėtą baudą už administracinį nusižengimą mokesčių administratorius įgyja kitą dieną po
to, kai nutraukiama mokestinės paskolos sutartis arba pasibaigia baudos už administracinį
nusižengimą mokėjimo, atidėjimo ar išdėstymo terminas.“

7 straipsnis. 106 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 106 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka priimti nutarimai skirti baudas
priverstine tvarka vykdomi pagal Administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnyje
nustatytas procedūras.“
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8 straipsnis. 107 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 107 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Baudų už administracinius nusižengimus priverstinio išieškojimo senaties terminas
nustatytas Administracinių nusižengimų kodekso 672 straipsnyje.“

9 straipsnis. 113 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 113 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Jeigu vykdant priverstinį išieškojimą nerandama asmens turto ir (ar) lėšų, iš kurių gali
būti priverstinai išieškota bauda už administracinį nusižengimą, neišieškota bauda ar jos dalis
pripažįstama

beviltiška,

kai

antstolis

mokesčių

administratoriui

grąžina

mokesčių

administratoriaus sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas
negalimas.“
2. Pakeisti 113 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Mokestinei nepriemokai, pripažintai beviltiška šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir
3 punktuose nurodytais pagrindais, ir neišieškotai baudai už administracinį nusižengimą ar jos
daliai, pripažintai beviltiška šio straipsnio 2 dalyje nurodytais pagrindais, neteikiama priverstinio
išieškojimo pirmenybė ir į jas neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas. Nustačius, kad yra
galimybė ir tikslinga šioje dalyje nurodytas mokestinę nepriemoką ir neišieškotą baudą ar jos
dalį priverstinai išieškoti, jos išieškomos.“
3. Pakeisti 113 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Nesumokėta bauda ar jos dalis pakartotinai gali būti perduota antstoliui priverstinai
išieškoti Administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.“

10 straipsnis. 115 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 115 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3) operatyvus patikrinimas – įstatymuose ir jų lydimuosiuose teisės aktuose numatytų
atskirų

mokesčių

mokėtojų

pareigų

apskaitos,

mokesčių

deklaravimo,

sumokėjimo,

registravimosi mokesčių mokėtoju ir kitose srityse vykdymo patikrinimas. Operatyvus
patikrinimas atliekamas vadovaujantis šiuo Įstatymu, taip pat Administracinių nusižengimų
kodeksu ir kitais įstatymais.“

11 straipsnis. 125 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 125 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Mokesčių administratoriaus pareigūnas turi teisę paimti mokesčių mokėtojui
priklausančius daiktus, prekių ar produkcijos mėginius ir pavyzdžius, jei tai būtina mokesčių
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administratoriaus funkcijoms atlikti. Šie veiksmai turi būti įforminti Administracinių
nusižengimų kodekso 599 straipsnyje nustatyta tvarka, o jei šis kodeksas šių veiksmų įforminimo
nereglamentuoja, – centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.“

12 straipsnis. 142 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 142 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Administracinę arba baudžiamąją atsakomybę švelninančio teisės akto galiojimo
klausimas sprendžiamas atitinkamai pagal Administracinių nusižengimų kodeksą arba
Baudžiamąjį kodeksą.“

13 straipsnis. 143 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 143 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„143 straipsnis. Mokesčių mokėtojų ir trečiųjų asmenų atsakomybė už kitus
mokesčių įstatymų pažeidimus
Mokesčių mokėtojai, tretieji asmenys ir (arba) juridinių asmenų vadovai bei kiti atsakingi
darbuotojai už šiame Įstatyme nustatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą taip pat
atsako pagal Administracinių nusižengimų kodeksą arba pagal Baudžiamąjį kodeksą.“

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
2. Šiame įstatyme išdėstytos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
2 straipsnio 4 dalies, 14 straipsnio 7 dalies, 26 straipsnio 1 dalies 12 punkto, 33 straipsnio
9 punkto, 1042 straipsnio 2 dalies, 105 straipsnio 3 dalies, 106 straipsnio 2 dalies, 107 straipsnio
6 dalies, 113 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių, 115 straipsnio 3 punkto, 125 straipsnio 1 dalies,
142 straipsnio 2 dalies ir 143 straipsnio nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai baudos paskirtos
už administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekse, patvirtintame 1984 m. įstatymu Nr. X-4449 (toliau – Administracinių teisės
pažeidimų kodeksas).
3. Tais atvejais, kai bauda paskirta už Administracinių teisės pažeidimų kodekse
numatytą administracinį teisės pažeidimą, kurio teisena, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos
įstatymo 5 straipsnio nuostatomis, vyksta pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą,
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taikomos

iki

šio

įstatymo

įsigaliojimo

galiojusios

Lietuvos

Respublikos

mokesčių

administravimo įstatymo nuostatos.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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