
ESAMOS SITUACIJOS IR IŠŠŪKIO APRAŠYMAS 
Ikiteisminė mokestinius ginčus nagrinėjanti institucija Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – Mokestinių ginčų komisija) nagrinėja mokestinius ginčus tarp
mokesčių mokėtojų ir centrinio mokesčių administratoriaus. Šiuo metu mokesčių mokėtojai dėl jų
atžvilgiu priimtų centrinio mokesčių administratoriaus (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos) sprendimų kreipiasi į Komisiją raštu ar el. paštu ir dėl teisinių žinių ir / ar
atitinkamos kvalifikacijos stokos priversti kreiptis į advokatus. Tokia situacija apsunkina mokesčių
mokėtojų padėtį ir jų atžvilgiu nėra finansiškai pateisinama, siekiant apskųsti priimtą nepalankų
mokesčių administratoriaus sprendimą Mokestinių ginčų komisijai. 
Mokesčių mokėtojas – asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti
mokestį. Mokesčių mokėtoju laikomas ir mokestį išskaičiuojantis asmuo. Muitų atžvilgiu mokesčių
mokėtoju laikomas asmuo, privalantis sumokėti skolą muitinei (skolininkas). Mokesčių mokėtojas yra
bet kuris asmuo – fizinis asmuo arba juridinis asmuo. Juridiniu asmeniu taip pat laikoma bet kokia
užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus
pripažįstama teisės subjektu. Mokesčių administratorius savarankiškai pasirenka tikrintinus mokesčių
mokėtojus, nustato tikrinimo mastą ir laiką. Vadinasi, bet kuriam asmeniui (mokesčių mokėtojui), dėl
jo atžvilgiu priimto nepalankaus mokesčių administratoriaus sprendimo teikiančiam skundą
Mokestinių ginčų komisijai, kyla finansinio ir dalykinio pobūdžio problemos. Per kalendorinius metus į
Mokestinių ginčų komisija su skundais kreipiasi apie 250–300 mokesčių mokėtojų. 

IŠŠŪKIS
Galimybė pačiam mokesčių mokėtojui pateikti skundą Mokestinių ginčų komisijai dėl jo atžvilgiu
priimto nepalankaus mokesčių administratoriaus sprendimo, t. y. dirbtinio intelekto ar kito algoritmo
pagalba palengvinti skundo pateikimą. Pavyzdžiui, sprendime sugeneruoto QR kodo (ar kito įrankio)
pagalba mokesčių mokėtojui pasiūlytas skundo projektas su galimybe mokesčių mokėtojui jį
papildyti įrašant papildomus duomenis, aplinkybes ir pan.  
Tai palengvintų mokesčių mokėtojų padėtį, leistų kiekvienam iš jų sutaupyti laiko ir finansinių
resursų, keltų pasitikėjimą valstybės institucijomis.  

KODĖL TAI YRA PROBLEMA
Kaip žinome, mokesčių teisės specialistai yra vieni brangiausių, todėl mokesčių mokėtojai, norėdami
ginčyti sąlyginai nedideles sumas, tačiau reikšmingas mokesčių mokėtojui, nedrįsta ir neturi įrankio
kaip sklandžiai ginčytis (pateikti skundą ir atstovauti) su Valstybine mokesčių inspekcija ir kitais
mokesčių administratoriais dėl jiems apskaičiuotų mokesčių. 

PROBLEMOS MASTAS
Mokesčius mokame visi, todėl šis klausimas liečia kiekvieną iš mūsų, kai manome, kad mums yra
neteisingai apskaičiuotas mokestis.
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Įrankis turi būti paprastas naudoti įprastam vartotojui; 
Mokesčių mokėtojo identifikacija per e-bankinkystę; 
Sąsajumas su mokesčių administratoriaus sprendimų bazėmis; 
Individualių klausimų mokesčių mokėtojui generavimas pagal mokesčių administratoriaus
sprendimo pobūdį; 
Skundo pateikimas ir eigos sekimas „online“, galimybė mokesčių mokėtojui įrašyti vaizdo
kreipimąsi Mokestinių ginčų komisijai; 
Galimybė matyti visas skundo nagrinėjimo stadijas, galimybė pateikti papildomus klausimus ir
pan., numatomas sprendimo terminas, sprendimo įteikimas. 

NORIMAS REZULTATAS
Proveržis elektroninio teisingumo srityje Lietuvoje (o gal ir ES), padidėjęs ir prieinamas teisingumas
asmenims, turintiems mažiau teisinių įgūdžių, asmenims, negalintiems samdyti advokatų ar brangių
teisininkų, bet siekiantiems teisingumo jų mokamų mokesčių atžvilgiu. Siekiamas rezultatas –
padidėjęs skundų skaičius. 

KOKIOMIS FUNKCIJOMIS TURĖS PASIŽYMĖTI SUKURTAS SPRENDIMAS

Skundo padavimas Mokestinių ginčų komisijai ir skundo nagrinėjimo proceso stebėsena turi būti
aiški ir paprasta. Panašiai, kaip užsakant maistą per maisto užsakymo mobiliąją aplikaciją ir stebint,
kada jis atkeliaus į namus.

IŠŠŪKIO VIZIJA Į ATEITĮ 
Jeigu sukurtas produktas atitiks Mokestinių ginčų komisijos poreikius ir jo kaina bus racionali,
inicijuosime sprendimo pirkimo procedūras. 

KOKIE BUS TOLIMESNI ŽINGSNIAI 
Jei siūlomas sprendimas bus tinkamas, ketiname jį įdiegti ir siūlysime diegti panašioms institucijoms
pagal mūsų veiklos pobūdį, integruoti į ikiteisminius ginčus nagrinėjančias institucijas. Jeigu
produktas bus sėkmingas, paleisime plačią komunikaciją. 
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