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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 ISAF naudotojų apklausos rezultatai. Apklausoje naudotas su VMI suderintas 

klausimynas. 

Toliau pateikiama bendra dokumento informacija. 

1.2. Dokumento paskirtis ir struktūra 

Šio dokumento tikslas – pristatyti mokesčių mokėtojų (tikslinių grupių) ISAF paslaugų naudojamumo ir 

patogumo bei poreikių dėl paslaugų tobulinimo ir naujų sukūrimo apklausos rezultatus. 

Dokumente aprašoma:  

 apklausos statistinis patikimumas;  

 apklausos dalyvių informacija;  

 apklausos rezultatų analizė ir apibendrinimas.  

Apklausos tikslinės grupės: ISAF naudotojai (įmonių atstovai bei individualią veiklą vykdantys PVM 

mokėtojai bei jų atstovai). 

Apklausos priemonės / platforma: E.pilietis. 

Apklausos vykdymo periodas: 2020 m. sausio 25 d. – 2020 m. vasario 24 d. 

2. Apklausos rezultatai 

Apklausoje dalyvavo 598 unikalių respondentų. 

Atsižvelgiant į respondentų kiekį, pasiektas aukštas apklausos rezultatų patikimumas (95% patikimumas su 

3,99% paklaida arba 99% patikimumas su 5,26% paklaida). 

118 mokesčių mokėtojai sutiko, jog VMI ateityje galėtų su jais susisiekti siekdama tobulinti savo 

elektronines paslaugas. 

Apklausa buvo viešinama ISAF posistemyje. 

  



 

2.1. Respondentų ir jų atstovaujamų fizinių ir juridinių asmenų profiliai 

 

 

 



 

 

 



 

2.2. ISAF prievolės kaštai verslui 
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2.3. ISAF nauda verslui 

 

 

 

 

 

 

ISAF sukuriamą naudą verslui eurine išraiška įvertino 100 respondentų. Jie 

nurodė, jog per metus ISAF posistemės sukuriama nauda jų 

atstovaujamiems fiziniams ar juridiniams asmenims yra lygi 36 180 EUR 

arba 361,8 EUR vienai įmonei. 



2.4. Duomenų į ISAF teikimo būdai pagal naudojimo dažnumą 

 

2.5. XML formato registrų duomenų rinkmenų kėlimo proceso vertinimas 

 



2.6. Duomenų vedimo į ISAF rankiniu būdu vertinimas 

 

2.7. Žiniatinklio paslaugos vertinimas 

 



2.8. Prisijungimo prie ISAF vertinimas 

 

2.9. Trikių ISAF posistemyje dažnumas 

 



2.10. Naudojimasis pagalbinėmis ISAF paslaugomis (preliminarios deklaracijos, kryžminis 

sutikrinimas, el. sąskaitos) ir jų vertinimas 

 

 

 



2.11. ISAF funkcionalumų (spausdinimo/eksportavimo/filtrų/ataskaitų) vertinimas 
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2.13. Naudojimasis papildomomis ISAF funkcijomis 

 

 

 


