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Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie
FM) primena, kad liko mažiau nei savaitė, kada gyventojai gali teikti prašymus kasos aparato
(toliau – EKA) įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Gyventojai, prekiaujantys ne savo gamybos ne
maisto prekėmis dengtose prekyvietėse, raginami nelaukti paskutiniosios – gruodžio 10-osios -
dienos, ir teikti prašymus jau dabar.

  

Iki šios dienos gauti 2438 prašymai kompensuoti EKA įsigijimo išlaidas – beveik 1,2 mln. litų.
Priimti 2388 teigiami sprendimai – 1,19 litų sumai (beveik pusei numatytos išmokėti 2,4 mln. litų
sumos). 1533 gyventojams VMI jau išmokėjo beveik 791 tūkst. litų kompensacijų.

  

"Tarp kai kurių smulkiųjų verslininkų pasklido klaidinga informacija, kad kompensacijos bus
mokamos atsižvelgiant į kasos aparato įsigijimo datą. Akcentuojame, kad kompensuojama
atsižvelgus į kasos aparato įregistravimo VMI datą arba datą, kai visi reikalingi dokumentai
registracijai buvo pateikti mokesčių administratoriui", - teigia VMI prie FM viršininko pavaduotoja
Vilma Vildžiūnaitė ir primena, kad kompensacijos numatytos už kasos aparatus, kurie apskričių
valstybinėse mokesčių inspekcijose įregistruoti nuo 2011 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m. spalio 31
d.

  

VMI primena, kad kompensacija už įsigytą EKA priklausys tik tiems gyventojams, kurie suskubs
prašymus bei EKA įsigijimą pagrindžiančius dokumentus pateikti iki š.m. gruodžio 10 d. Be to,
šie gyventojai neturi būti anksčiau gavę kompensacijos už EKA bei jiems neturi būti taikyta
administracinė atsakomybė už tai, kad kasos aparato nenaudojo, t.y. neturėjo jo prekybos
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vietoje.

  

Gyventojams, kuriems priklauso EKA įsigijimo išlaidų kompensavimas, elektroniniu paštu VMI
prie FM išsiuntė laiškus, informuodama apie galimybę susigrąžinti kasos aparato įsigijimo
išlaidas ar jų dalį. Laiške gyventojai raginami laiku pateikti prašymą AVMI, o tie gyventojai, kurie
iki šiol nesinaudojo VMI elektroninėmis paslaugomis, informuoti telefonu bei kitais būdais.

  

VMI prie FM primena, jog prašymo formą galima parsisiųsti ir atsispausdinti iš VMI interneto
svetainės, adresu  http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10830497.  Kartu su prašymu gyventojas AVMI
turi pateikti EKA, kurio įsigijimą prašoma kompensuoti, įsigijimo ir apmokėjimo dokumentų
originalus arba nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Jei prašymas pateikiamas paštu, turi būti
pateiktos dokumentų patvirtintos kopijos.

  

Kompensacijos yra mokamos už vieną kasos aparatą, vienam gyventojui, vieną kartą, todėl tie
gyventojai, kurie įsigijo naudotus EKA, turėtų pasitikrinti ar už jį anksčiau nebuvo išmokėta
kompensacija. Tai jie gali padaryti VMI interneto svetinėje, adresu  http://www.vmi.lt/lt/?itemId=
10830497 , pagal EKA
unikalų numerį.

  

Visą reikiamą informaciją apie EKA įsigijimo išlaidų ar jų dalies kompensavimo tvarką galima
gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankius VMI
interneto svetainėje, adresu  http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10830497  arba pasinaudojus
konsultacinėje mokesčių informacijos duomenų bazėje (KMDB) sukaupta medžiaga 
http://mic.vmi.lt.
VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir
yra lygiavertės rašytinėms' praneša Rūta Asadauskaitė Specialistė Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
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