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KOKIA INSTITUCIJA IR DĖL KO ATLIEKA VEIKSMUS?

VMI STT FNTT

1. Mokesčių tinkama 
apskaita

2. Naudojimasis 
mokesčių 

lengvatomis

3. Mokesčių savalaikis 
surinkimas

4. Mokesčių vengimas

1. Kyšininkavimas

2. Prekyba poveikiu

3. Papirkimas

4. Piktnaudžiavimas

5. Tarnybos pareigų 
neatlikimas

1. Valstybinės finansų 
sistemos apsauga

2. Pinigų plovimo 
prevencija

3. Ikiteisminiai tyrimai 
dėl nusikalstamu būdu 

įgyto turto 
legalizavimo
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PIRMOJI REAKCIJA IR TOLIMESNI VEIKSMAI

„Man paskambino iš VMI/STT/FNTT...“ // „Gavau raštą iš VMI...“ // „Pas mane atėjo pareigūnai 
iš FNTT/STT...“

1 žingsnis. NUSIRAMINTI
2 žingsnis. IŠSIAIŠKINTI PAGRINDĄ

2.1. Jeigu pokalbis vyksta telefonu – pasidomėti dėl ko skambina, užsirašyti 
prašymus, susitarti, kad perskambinsite.

2.2. Jeigu gavote raštą – įdėmiai ir nuosekliai perskaitykite, ko 
klausiama/prašoma.

2.3. Jeigu atėjo į įstaigą – pasidomėti dėl ko atėjo, paprašyti tapatybės 
dokumentų, atėjimo pagrindo ir pan. (plačiau žr. skaidres 7-19)

3

4 žingsnis. DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

4.1. Tiekti tą informaciją (dokumentus, duomenis), kurios paprašyta 
raštu;

4.2. Teikti tiek informacijos, kiek prašoma;
4.3. Ruošiant atsakymus, konsultuotis su finansininke (buhaltere) 

bei teisininkais. 

3 žingsnis. TRIJŲ „NE“ TAISYKLĖ

3.1. Nekonfliktuoti
3.2. Neskubėti

3.3. Neteikti perteklinės 
informacijos



VMI VEIKSMAI IKI PATIKRINIMO VIETOJE (1)
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VMI gali skambinti į odontologinę kliniką (įspėjamasis skambutis) arba atsiųsti įspėjamąjį laišką
(laiškas gali būti atsiųstas per mano VMI sistemą, el. paštu arba paprastu paštu).

Kodėl vyksta įspėjamieji telefoniniai pokalbiai ar gaunami įspėjamieji laiškai:

Ženkliai padidėjo klinikos 
pajamos

1. Klinikos darbuotojų darbo 
užmokestis

2. Gyventojų pajamų mokestis 
(GPM)

3. Pridėtinės vertės mokestis 
(PVM), jeigu jis mokėtinas

tačiau nepadidėjo

Darbo užmokestis 
klinikoje yra 

ženkliai mažesnis 
nei tos ūkio šakos 

vidurkis (šiuo 
atveju ūkio šaka 
būtų suprantama 

visa Lietuvos 
sveikatos sistema)

Klinika eilę metų 
dirba nuostolingai

Gauti skundai 
dėl slepiamų 

mokesčių, 
tačiau 

informacija 
labai 

nekonkreti
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1. Po klinikos 
atsakymo raštu

1.1. nieko toliau 
nedaroma klinikos 

atžvilgiu, arba

1.2. klinikos 
vadovas kviečiamas 

pokalbiui
į VMI.

2. Pokalbio metu

2.1. išsiaiškinama, 
kodėl blogi klinikos 

pelningumo, mokesčių 
mokėjimo rodikliai.

2.2. sužinoma apie tai, 
ar klinikos vadovas 
darys kokius nors 

pakeitimus ir kada.

3. Po pokalbio 

3.1. nieko nebedaroma, jei vadovas 
nieko neprižadėjo, tačiau pateikė 

įtikinamus motyvus.

3.2. po tam tikro laiko patikrinama, ar 
klinika įvykdė, ką buvo pažadėjusi.

3.3. sprendžiama, ar pradėti kontrolės 
veiksmą jei buvo prižadėta, tačiau  

mokesčių nemokama daugiau.

3.4. pradedamas operatyvus 
patikrinimas ar mokestinis tyrimas.



VMI VEIKSMAI VIETOJE
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Inspektorius turi prisistatyti ir pateikti
tarnybinį pažymėjimą.

Jeigu inspektorius neprisistatė ir
tarnybinio pažymėjimo nepateikė,
klinikos atstovas - vadovas ar įgaliotas
asmuo (gydytojas, administracijos
darbuotojas) gali paprašyti tai
padaryti.

Jeigu paprašius prisistatyti, inspektorius
neprisistato ir nepateikia
pažymėjimo, jo reikalavimams galima
nepaklusti.

1. Gali tikrinti finansinius, apskaitos ir mokestinius
dokumentus, kiek tai atspindėta pavedime atlikti
patikrinimą vietoje. Jeigu dokumentai yra skaitmenine
forma, gali paprašyti parodyti juos kompiuteryje.

2. Patalpų apžiūros savarankiškai atlikti negali, tai
neįeina į patikrinimo objektą. Gali prašyti parodyti
vietą, kur saugomi dokumentai.

3. Pacientų klinikinių duomenų reikalauti negali.
4. Gali prašyti nuasmenintų pacientų duomenų, kiek

tai susiję su apskaita ir atsiskaitymais.

5. Turi būti paskirtas vienas atsakingas asmuo
bendrauti su VMI inspektoriumi.

6. Pavedimas atlikti patikrinimą vietoje turi būti raštu.
7. Pavedime turi būti aiškiai nurodomas patikrinimo tikslas

(dėl ko atliekamas), apimtis (koks laikotarpis ir
kokios būtent paslaugos bus tikrinamos).

8. Visi pavedimai dėl dokumentų kopijų pateikimo turi
būti formuluojami raštu.



FNTT IR STT VEIKSMAI VIETOJE (1)
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1 žingsnis. Prisistato pats

Pareigūnas turi prisistatyti ir
pateikti tarnybinį pažymėjimą.

Jei klinikos vadovui ar
įgaliotam asmeniui prašant
pareigūnas neprisistato ir
nepateikia pažymėjimo, jo
galima neįsileisti į patalpas ir
nepaklusti jo reikalavimams.

Ši taisyklė taikoma visais
atvejais.

2 žingsnis. Pareikalauja 
prisistatyti

Prisistatęs ir pateikęs tarnybinį
pažymėjimą pareigūnas turi
teisę reikalauti asmens
prisistatyti ir pateikti asmens
dokumentą.

Tokį reikalavimą reikia
vykdyti.
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Prieš įsileidžiant pareigūnus į patalpas/pateikiant jų prašomus su veikla susijusius dokumentus
reikia išsiaiškinti, kokiu tikslu jie atvyko.

Jei nurodomas tikslas – krata arba poėmis – tuomet privalu pareigūnus įsileisti ir vykdyti
jų nurodymus, tačiau turi būti tenkinamos žemiau nurodytos sąlygos:

2. Pareigūnas, pradėdamas 
kratą/poėmį, privalo 

paskelbti (perskaityti balsu) 
teismo nutartį ar 

nutarimą dėl kratos ar 
poėmio.  

3. Vieną nutarties ar nutarimo 
dėl kratos ar poėmio nuorašą 
įteikti asmeniui, pas kurį 

daroma krata (pvz., klinikos 
vadovui ar įgaliotam 

asmeniui) 

1. Krata arba poėmis galimi dienos metu (6 h - 22 h), išskyrus neatidėliotinus atvejus.
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YPATINGAI SVARBU:

Krata/poėmis gali būti atliekami tik esant teismo nutarčiai atlikti tokius veiksmus,
todėl pareigūnams nurodžius, kad jie atvyko daryti kratos/poėmio BŪTINA
REIKALAUTI TEISMO NUTARTIES/NUTARIMO, KURIUO SANKCIONUOTAS TOKIŲ
VEIKSMŲ ATLIKIMAS.

Jei pareigūnas nepateikia teismo nutarties dėl kratos/poėmio, tačiau siekia apžiūrėti
patalpas/paimti dokumentus, daiktus, tokiu atveju galima nepaklusti jo
reikalavimams.

Teismo nutartyje ar nutarime turi būti nurodyta, kokių objektų bus ieškoma, atitinkamai
pareigūnai gali paimti ir reikalauti pateikti tik šiuos objektus.

Šie objektai nutartyje/nutarime gali būti įvardijami kaip nusikalstamos veikos įrankiai,
nusikalstamu būdu gauti ar įgyti daiktai bei vertybės, taip pat daiktai ar dokumentai, galintys
turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti.
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Kratos arba poėmio sąlygos (tęsinys):

4. Darant kratą klinikoje turi dalyvauti jos atstovas*.
Kai nėra galimybės užtikrinti atstovo dalyvavimą, krata daroma 

kviestinio ar savivaldybės institucijos atstovo akivaizdoje.

Įstaigos atstovu laikomas įmonės savininkas, vadovas arba asmuo, įgaliotas būti

įstaigos atstovu. Atitinkamai kratos/poėmio metu turi dalyvauti bent vienas iš šių asmenų. Tačiau

jei atvykus pareigūnams atlikti kratą/poėmį vietoje nebus įmonės atstovo, tuomet įstaigoje esantys

darbuotojai turi teisę prašyti pareigūnų, kad šie suteiktų galimybę apie kratą/poėmį

informuoti įgaliotą įstaigos atstovą arba advokatą bei palaukti, kol toks

atstovas/advokatas atvyks ir tik tuomet pradėti daryti kratą/poėmį.
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YPATINGAI SVARBU:

Teisės aktai nenumato, kad kratos/poėmio metu turi dalyvauti 
klinikos arba gydytojo kaip kratomojo asmens advokatas, kas reiškia, 

jog kratos/poėmio atlikimas yra galimas ir teisėtas be advokato. 

Atitinkamai prašymas palaukti advokato, jei yra klinikos atstovas, 
pareigūnui nėra privalomas. 

Tačiau klinikos atstovas gali reikšti tokį prašymą.



FNTT IR STT VEIKSMAI VIETOJE (6)
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YPATINGAI SVARBU:

Jei pareigūnai atsisako pakviesti ar palaukti, kol tinkamas atstovas atvyks į 
kratos/poėmio atlikimo vietą, tuomet

klinikos darbuotojai turi reikalauti, 
kad kratos/poėmio metu būtų daromas vaizdo ir garso įrašas.

Apie tai, kad pareigūnai atsisakė pakviesti ar palaukti, kol 
tinkamas atstovas atvyks į kratos/poėmio atlikimo vietą, klinikos 
darbuotojai turi pažymėti kratos/poėmio protokole, kuris turi būti 

pateiktas pasirašyti atlikus kratą/poėmį.
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Kratos arba poėmio sąlygos (tęsinys):

5. Paskelbęs ir įteikęs teismo nutarties/nutarimo 
nuorašą atlikti kratą/poėmį pareigūnas privalo 

pareikalauti atiduoti nutartyje ar nutarime nurodytus 
daiktus ar dokumentus.

6. Darydamas kratą/poėmį, pareigūnas turi teisę atidaryti 
užrakintas patalpas ir talpyklas, jeigu atidaryti jas atsisakoma. 
Pareigūnas turi vengti nereikalingo užraktų, durų ir kitų 

daiktų gadinimo.



FNTT IR STT VEIKSMAI VIETOJE (8)
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Kratos arba poėmio sąlygos (tęsinys):

7. Pareigūnas turi teisę uždrausti patalpoje ar vietoje, 
kur daroma krata ar poėmis, esantiems, taip pat į šią 
patalpą ar vietą ateinantiems asmenims išeiti iš jos, 
susižinoti tarpusavyje (bendrauti, kalbėtis) arba su 

kitais asmenimis iki kratos ar poėmio pabaigos.



FNTT IR STT VEIKSMAI VIETOJE (9)
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Kratos arba poėmio sąlygos (tęsinys):

8. Patalpa ar vieta, kur daroma krata ar poėmis, gali būti 
pareigūnų apsupta.
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Kratos arba poėmio sąlygos (tęsinys):

9. Darantis kratą ar poėmį pareigūnas turi teisę paimti 
tik tuos daiktus ir dokumentus, kurie gali turėti 

reikšmės tyrimui. Daiktai ir dokumentai, kurių apyvarta 
įstatymų uždrausta, turi būti paimami neatsižvelgiant į jų ryšį su 

tyrimu.

10. Darantis kratą ar poėmį pareigūnas privalo imtis 
priemonių, kad nebūtų paskelbtos asmenų privataus 
gyvenimo aplinkybės, paaiškėjusios darant kratą ar 

poėmį.
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Kratos arba poėmio sąlygos (tęsinys):

11. Visi paimtieji daiktai 
ir dokumentai parodomi 

dalyvaujantiems 
asmenims

13. Visi paimtieji daiktai ir dokumentai išvardijami kratos ar 
poėmio protokole arba prie protokolo pridedamame apyraše

(nurodoma jų kiekis, svoris, individualios žymės, susidėvėjimas). 
Jei kratos metu jokie daiktai ir dokumentai nebuvo paimti, tai 

nurodoma protokole.

12. Dėl kratos ar poėmio 
surašomas protokolas. 
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Kratos arba poėmio sąlygos (tęsinys):

14. Vienas kratos bei poėmio 
protokolo egzempliorius 

paliekamas klinikos atstovui 
arba gydytojui, pas kurį buvo 

daroma krata ar poėmis.

15. Paimti daiktai ir 
dokumentai kratos ar 

poėmio vietoje turi būti kaip 
įmanoma supakuojami ir 

užantspauduojami.

16. Krata ar poėmis baigti, pareigūnai išeina iš klinikos
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Tikimės, kad ši medžiaga Jums bus naudinga.

Jeigu turėsite klausimų, prašome susisiekti su Rūmais
telefonu 8-5-212 23 54 arba el. paštu
teise@odontologurumai.lt.

mailto:teise@odontologurumai.lt

