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Atsakydami į Jūsų pateiktą paklausimą, dėl Lietuvos Respublikos mokesčių 
administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 33 straipsnio nuostatų taikymo, kai Valstybinė mokesčių 
inspekcija  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI) kreipiasi į turto ir verslo 
vertintojus ir prašo pateikti informaciją apie trečiuosius asmenis, paaiškiname: 

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau — Įstatymas) 15 
straipsnio 1 punktas numato pareigą turto arba verslo vertinimo įmonėms bei turto arba verslo 
vertintojams laikyti paslaptyje informaciją, kurią sužinojo atlikdami turto arba verslo vertinimą 
ir kuri yra susijusi su turto arba verslo vertinimo sutarties, jeigu privalomojo turto arba verslo 
vertinimo atvejus reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip, dalyku, sutarties vykdymu ir 
gautais rezultatais, ir nenaudoti jos asmeninei arba kitų asmenų naudai. Šio Įstatymo 15 
straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta teisė minėtą informaciją atskleisti tik Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. 

VMI yra už mokesčių administravimą atsakinga valstybės įstaiga ar institucija, kuri turi 
įstatymų suteiktus įgaliojimus veikti mokesčių administravimo srityje.  MAĮ 26 ir 25 straipsnio 7 
punktuose numatyta, jog mokesčių administratoriaus funkcija yra kontroliuoti ar teisingai 

apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti MAĮ 13 straipsnyje įtvirtinti mokesčiai.  Todėl MAĮ 33 
straipsnio 1 punkte nustatyta, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam 
pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų 
įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų 
duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir 
kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų duomenų bazių informaciją. Pažymėtina, kad 
kontrolės veiksmų metu pirmiausia visada prašoma duomenų iš tikrinamų mokesčių mokėtojų, 
pavyzdžiui, pateikti turto vertinimo ataskaitą, ir tik jos negavus, ieškoma kitų būdų kaip gauti 
reikalingą informaciją. Vienas iš jų — kreiptis į turto vertintojus.  

Pažymėtina, kad MAĮ 49 straipsnis numato, kad  jei įstatymai nenustato ko kita, šio 
Įstatymo 33 straipsnio 1 punkte nurodyta informacija bei duomenys, būtini mokesčių 
administratoriaus funkcijoms atlikti, turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo 
mokesčių administratoriaus nurodymo įteikimo dienos arba mokesčių administratoriaus 
nustatytu, ilgesniu negu minėtasis, terminu. Atsisakymas pateikti informaciją negali būti 
grindžiamas komercine ar banko paslaptimi. Atsisakyti pateikti informaciją grindžiant profesine 
paslaptimi galima tik tuo atveju, jei tai tiesiogiai numatyta įstatymuose ir jei MAĮ tiesiogiai 
neįpareigoja minėtą informaciją pateikti.  

 
 
Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad VMI tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. 
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balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) (toliau – Reglamentas). Pagal  
Reglamento 5 ir 6 straipsnių nuostatas, asmens duomenys gali būti tvarkomi (tuo pačiu gaunami 
ir teikiami) esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia 
nustatytam tikslui pasiekti ir esant bent vienai iš Reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų, pvz., fizinis asmuo davė sutikimą; vykdoma sutartis 
tarp fizinio asmens ir duomenų valdytojo; įstatymai ar kiti teisės aktai įpareigoja tvarkyti fizinio 
asmens duomenis. Taigi, asmens duomenys turi būti gaunami ir tvarkomi tik tokia apimtimi, kuri 
reikalinga duomenų valdytojo (taigi, ir VMI) teisėtiems duomenų tvarkymo tikslams.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, mokesčių administratorius turi teisę prašyti informacijos  
iš asmenų apie juos pačius ar informacijos apie trečiuosius asmenis, t. y. asmenis,  reikalingos  
MAĮ nustatytoms  funkcijoms įgyvendinti. Tokiai pozicijai pritarė ir Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija 2020-03-16 raštu Nr. 2R-1374 (3.8.E), adresuotame ir Lietuvos turto vertintojų 
asociacijai. 
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