Automobilių remontininkus veiklą įregistruoti „paskatino“ Marijampolės AVMI patikrinimai
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Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) informuoja, kad
patikrinusi Marijampolės mieste veikiančius automobilių remonto paslaugas teikiančius
gyventojus, nustatė, kad 12 iš jų veiklą vykdė jos neįregistravę.

Nors didžioji dalis mokesčių mokėtojų apskrityje dirba legaliai, Marijampolės AVMI nuolat stebi
rizikingas veiklos sritis. Viena iš tų sričių – automobilių remonto paslaugos, kurioms šiemet
papildomas dėmesys skiriamas ir vykdant projektą „Ratai“. Deja, vis dar pasitaiko gyventojų,
bandančių sukčiauti – rugpjūčio mėn. patikrinus daugiau nei 20 automobilių remonto paslaugas
teikiančių gyventojų paaiškėjo, kad 12 iš jų veiką vykdė įstatymų nustatyta tvarka neįregistravę.
Vienas iš pažeidėjų, anksčiau verslo liudijimą turėjęs, tvirtino, neva jį prasitęsti pamiršo, nors
patikrinimą VMI atliko nuo turėto verslo liudijimo galiojimo pasibaigimo dienos praėjus kone
mėnesiui. Mokesčių inspektorių toks paaiškinimas neįtikino, ir jam, kaip ir kitiems 11-ai
gyventojų, surašė administracinės teisės pažeidimo protokolus, skyrė baudas.

Po patikrinimų visi nelegaliai dirbę asmenys Marijampolės AVMI įsigijo verslo liudijimus. Įtariant,
kad asmenys veiklą vykdo nelegaliai, AVMI vykdo ne tik jų operatyvius patikrinimus, bet ir kitus
veiksmus – gyventojai kviečiami į pokalbius. Iš viso šiemet, po atliktų veiksmų vykdant projektą
„Ratai“, Marijampolės apskrityje automobilių remonto veiklą įregistravo 22 gyventojai.

„Mokesčių inspekcija įspėja, kad gyventojai, vykdantys veiklą, verslo liudijimą turi pirkti
nuosekliai, būtent tokiam laikui, kurį planuojama teikti paslaugas ar parduoti prekes. Tokius
mokesčių mokėtojus, kurie bando „sutaupyti“ verslo liudijimą įsigydami tik keletui mėnesių, nors
veiklą vykdo nuolat visus metus, mokesčių inspekcija nesunkiai identifikuoja, jie turi mokėti
baudas, kurios pakartotinai padarius tokius pažeidimus didėja“, – sako Marijampolės AVMI

1/2

Automobilių remontininkus veiklą įregistruoti „paskatino“ Marijampolės AVMI patikrinimai
Ketvirtadienis, 24 Rugsėjis 2015 13:42

viršininkė Daiva Baniulienė. Bauda už veiklos vykdymą jos neįregistravus – 144-289 eurų,
baudžiamiems jau ne pirmą kartą – 289-579 eurų.

Projekto „Ratai“ metu stebimi ne tik automobilių remonto paslaugas teikiantys, bet ir naudotų
automobilių prekybą vykdantys asmenys. Nuolat vykdoma rizikingų mokesčių mokėtojų
stebėsena, analizuojami rodikliai bei stebimas gyventojų pajamų atitikimas išlaidoms.
Vėluojantiems deklaruoti ar mokėti mokesčius gyventojams ir įmonėms apie nevykdomas
prievoles primenama kontaktuojant telefonu, siunčiant priminimus, kviečiant verslo atstovus į
pokalbius. Geranoriškai neištaisantiems nustatytų trūkumų inicijuojami kontrolės veiksmai –
operatyvius patikrinimai, mokestiniai tyrimai. Per 8 šių metų mėnesius Marijampolės AVMI atliko
54 operatyvius patikrinimus, pravedė 29 pokalbius, surašė 23 Administracinių teisės pažeidimų
protokolus. Po Marijampolės AVMI veiksmų mokesčių mokėtojai didina deklaruojamas pajamas,
mokėtinus į biudžetą mokesčius, pvz. šiais metais po atliktų operatyvių patikrinimų ir pokalbių
automobiliais prekiaujantys verslininkai pardavimų pajamas padidino daugiau kaip 150 tūkst.
eurų suma.

Marijampolės AVMI primena, kad gyventojai apie nelegalios veiklos atvejus, neapskaitytas
pajamas ar kitus mokestinius pažeidimus gali pranešti paskambinę VMI pasitikėjimo telefonu
1882
, pasinaudodami
išmaniųjų telefonų programėle „Pranešk“, užpildę anketą internetinėje svetainėje
www.vmi.lt/cms/stop-seseliui
arba apsilankę Mokesčių inspekcijoje.

www.marijampolieciai.lt
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