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1. Įžanga 

Projektas vykdomas pagal „Kurk Lietuvai“ programą bei 2019 m. lapkričio 11d. pasirašytą bendradarbiavimo 

sutartį tarp Valstybinės mokesčių inspekcijos ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Projekto metu yra atliekamas 

nepriklausomas ISAF ir i.APS paslaugų vertinimas.  

Šiame dokumente pateikta individualią veiklą Lietuvoje vykdančių asmenų ir jų buhalterinę apskaitą 

tvarkančių buhalterių/finansininkų apklausos rezultatai. Apklausoje naudotas su VMI suderintas 

klausimynas. 

Toliau pateikiama bendra dokumento informacija, dokumento paskirtis, sąvokų ir apibrėžimų paaiškinimai. 

1.2. Dokumento paskirtis ir struktūra 

Šio dokumento tikslas – pristatyti i.APS funkcionalumų aktualumo tikslinėms mokesčių mokėtojų grupėms 

tyrimo, darančio įtaką i.APS funkcionalumų projektavimui, rezultatus bei apžvelgti bendras individualią 

veiklą vykdančių asmenų apskaitos vedimo tendencijas, elgsenas ir su apskaita bei mokesčių apskaičiavimu 

ir apmokėjimu susijusius poreikius.  

Dokumente aprašoma:  

 apklausos statistinis patikimumas;  

 apklausos dalyvių informacija;  

 apklausos rezultatų analizė ir apibendrinimas.  

Apklausos tikslinės grupės: individualią veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą vykdantiems asmenims bei 

individualios veiklos apskaitą tvarkantiems buhalteriams/apskaitininkams. 

Apklausos priemonės / platforma: E.pilietis. 

Apklausos vykdymo periodas: 2020 m. vasario 6 d. – 2020 m. vasario 24 d. 

2. Apklausos rezultatai 

Apklausoje dalyvavo 358 unikalių respondentų, iš kurių 339 – individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys 

ir 19 buhalteriai. 94 mokesčių mokėtojai sutiko, jog VMI ateityje galėtų su jais susisiekti siekdama tobulinti 

savo elektronines paslaugas. 

Apklausa 2020 m. vasario 6 d. – 2020 m. vasario 24 d. buvo viešinama i.APS posistemyje bei internetinio 

portalo „Facebook“ socialinėse grupėse, skirtose individualią veiklą vykdantiems asmenims. 
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