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Įvadas / Kontekstas 

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje sudaro nuo 15 iki 25 % nuo BVP, tai yra apie 2-3 mlrd. EUR 

kasmet nesurenkamų mokesčių į valstybės biudžetą. Šešėlinės ekonomikos mažinimas ir 

mokesčių sistemos efektyvumo didinimas yra viena iš prioritetinių Vyriausybės veiklos krypčių. 

Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta, jog kovojant su šešėline ekonomika 

bus skatinamas savanoriškas mokesčių mokėjimas ir gerinamas mokesčių surinkimas („4.3.1. 

Darbas. Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“). 

Savanoriškas mokesčių mokėjimas, greta kitų priemonių, yra skatinamas verslui ir 

gyventojams mažinant administracinę naštą, susijusią su mokesčių apskaita. Apklausose 

smulkiojo verslo ir gig sektoriaus atstovai didelę administracinę naštą nurodo kaip vieną iš 

svarbių mokesčių vengimo priežasčių. Pastebėtina, jog pasauliniuose reitinguose Lietuva 

atsilieka pagal verslui ir gyventojams tenkančią didelę biurokratinę naštą (Pasaulio 

ekonomikos forumo reitinge 2018m. Lietuva užėmė 92 vietą iš 138 valstybių pagal šį rodiklį). 

Siekdama mažinti su mokesčių apskaita ir kontrole susijusią administracinę naštą verslui ir 

gyventojams, LR Finansų Ministerija ir Valstybinė mokesčių inspekcija pasitelkė išmaniąsias 

technologijas. 2015 m. pradėta kurti Išmanioji mokesčių administravimo sistema i.MAS, 

numatoma projekto pabaiga – 2021 m. Sukūrus šią sistemą bus pradėtos teikti kompleksinės 

elektroninės paslaugos verslui, kurios leis skaitmenizuoti ir automatizuoti mokesčių apskaitą ir 

kontrolę. 

Tačiau 2019 m. paskelbtose Valstybės kontrolės išvadose teigiama, jog kuriant i.MAS buvo 

susidurta su projektų valdymo iššūkiais ir dėl to sukurtos el. paslaugos neatitinka naudotojų 

poreikių ir nesumažino administracinės naštos verslui ir gyventojams.  

Tyrime naudojami analizės metodai: 

1. Esamai situacijai įvertinti atlikta statistinių duomenų analizė, antrinių informacijos 

šaltinių apžvalga, lyginimas tarpusavyje ir bendrinė jų analizė. 

2. Atliktas žvalgomasis tyrimas, kurio metu, atrenkant nagrinėtinus atvejus, 

analizuojama geroji užsienio šalių ir privataus verslo praktika teikiant skaitmenines 

apskaitos paslaugas verslui ir gyventojams (nagrinėtas Estijos Entreprenerio sąskaitos 

projektas ir Lietuviška virtualios apskaitos savarankiškai dirbantiems įmonė CFlow). 

Lietuvos apžvalga 

Parengta i.MAS esamos situacijos analizė atskleidė, jog i.MAS el. viešosios paslaugos buvo 

sukurtos neatlikus išsamios vartotojų poreikių analizės. Dėl to nepavyko pasiekti projekto tikslo 

sumažinti verslui ir savarankiškai dirbantiems tenkančias administracines sąnaudas bei sukurti 

pridėtinę vertę. 

2017 m. pradėjo veikti i.MAS posistemis i.SAF, kuris buvo sukurtas padėti verslui efektyviau ir 

pigiau įgyvendinti prievolę teikti mokesčių inspekcijai pridėtinės vertės mokesčio duomenis. 

i.SAF teikia preliminariųjų PVM deklaracijų formavimo, PVM sąskaitų faktūrų kryžminio 

sutikrinimo, el. PVM sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugas. 

2019 m. pradėjo veikti i.APS – tai Valstybinės mokesčių inspekcijos e. paslauga, skirta 

gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą ar įsigijus verslo liudijimą. 

Nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa skirta palengvinti smulkiųjų 
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verslininkų veiklos apskaitą. Nemokamas įrankis leidžia gyventojams atsisakyti popierinio 

Pajamų ir išlaidų žurnalo pildymo, o netrukus padės apskaičiuoti ir mokėtinus mokesčius. 

i.SAF vertinimas 

Valstybės kontrolės vertinimu, i.SAF kasmetinės sąnaudos sudaro apie 6,08 mln. EUR, nauda 

– apie 838 tūkst. EUR. Įgyvendinant investicijų projektą buvo planuota, kad kasmetinės 

sąnaudos turėtų sudaryti 174 tūkst. EUR, o nauda – 8,39 mln. EUR. 

Kaštai verslui, susiję su i.SAF naudojimu, yra žymiai didesni nei planuota, nes sistema buvo 

sukurta neatsižvelgiant į verslo naudojamų apskaitos IT sprendimų specifikacijas. Dėl šios 

priežasties verslui teko patirti didelius prisitaikymo prie i.SAF sistemos kaštus – verslas turėjo 

investuoti į naujų integracijų tarp i.SAF ir jų naudojamų apskaitos sistemų sukūrimą. Be to 

sukurta i.SAF sistema nėra pakankamai intuityvi ir patogi naudotojui, naudotojui yra sunku 

išmokti ja naudotis. Dėl to verslas turėjo investuoti daugiau nei planuota į papildomus savo 

darbuotojų apmokymus naudotis šia sistema. Daugiau informacijos apie i.SAF naudotojų 

statistiką bei naudotojų atsiliepimus rasite priede nr. 2. 

Galiausiai, Valstybės kontrolės atliktos i.SAF naudotojų apklausos rodo, jog didelė dalis i.SAF 

naudotojų neįžvelgia jiems sukurtų savanoriškų el. paslaugų naudos. i.SAF posistemyje yra 

teikiamos keturios skirtingos savanoriškos el. paslaugos. Dvi iš šių paslaugų naudotojai vertina 

kaip jiems nereikalingas. 

Valstybės kontrolės išvadose teigiama, jog kuriant i.SAF nebuvo atlikta išsami vartotojų 

poreikių analizė ir dėl to projekto tikslai nebuvo pasiekti. 

i.APS vertinimas 

2019 m. pradėjo veikti kita i.MAS posistemė – i.APS. Pastaroji posistemė yra skirta fiziniams 

asmenims, t. y. savarankiškai dirbantiems, o ne verslui. Savarankiškai dirbantys Lietuvoje 

ekonominę veiklą gali vykdyti pagal individualios veiklos pažymą bei verslo liudijimą. 2019 

m. lapkričio mėn. duomenimis, individualios veiklos pažymą buvo išsiėmę 168 427 asmenys, 

o verslo liudijimą – 92 163 asmenys. Per pastaruosius tris metus (2017-2019 m.), individualią 

veiklą pagal pažymą vykdančių gyventojų skaičius stabiliai didėjo vidutiniškai 13% per 

metus, o turinčių verslo liudijimus – stabiliai mažėjo vidutiniškai 5% per metus. Remiantis VMI 

užsakymu 2018 m. atliktos reprezentatyvios individualią veiklą vykdančių asmenų apklausos 

rezultatais, apie 80% savarankiškai dirbančiųjų apskaitą veda arba popieriniame pajamų 

išlaidų žurnale, arba Ms Excel rinkmenoje. Pastarieji asmenys gali būti laikomi tiksline i.APS 

auditorija. 

i.APS posistemė buvo sukurta siekiant palengvinti apskaitą savarankiškai dirbantiems 

asmenims. Kaip rodo 2018 metų individualią veiklą vykdančių asmenų apklausos duomenys, 

apie 41% respondentų nurodė, jog jiems trūksta apskaitos vedimo žinių, apie 42% - jog jiems 

sunku apsiskaičiuoti mokėtinus mokesčius. Žinių trūkumas gali būti susijęs su tuo, jog apie 

pusei individualią veiklą vykdančių gyventojų ši veiklos forma yra santykinai nauja (21% 

respondentų individualia veikla pradėjo verstis mažiau nei prieš 1 m., 23% respondentų – 

prieš 1-2 m).  

2019 m. lapkričio 20 d. duomenimis, i.APS turi 10 000 registruotų naudotojų. Per paskutinius 

tris mėnesius naudotojų skaičius beveik padvigubėjo. Tai rodo, jog i.APS žinomumas 
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progresyviai auga. Tačiau, nepaisant augančio prisiregistravusių naudotojų skaičiaus, 

aktyvių vartotojų sistemoje yra santykinai mažai. Tarkime, per mėnesį per i.APS sistemą yra 

išrašoma tik apie 300 sąskaitų faktūrų. Šiuo metu iš viso per šią posistemę yra išrašyta tik 3 085 

sąskaitos faktūros (palyginimui, vienas UBER pavežėjas per metus išrašo daugiau nei 3 000 

sąskaitų faktūrų). Daugiau informacijos apie i.APS naudotojų statistiką rasite priede nr. 1. 

Pirminiai žvalgomieji interviu su i.APS naudotojais parodė, jog sukurta sistema nėra patogi 

naudotis, jos vartotojo sąsaja nėra pakankamai intuityvi, sistema sunku išmokti naudotis, be 

to sistemai trūksta kelių svarbių funkcionalumų. 

Užsienio geroji praktika 

Išmanių IT sprendimų diegimas siekiant mažinti su mokesčiais susijusią administracinę naštą 

verslui yra santykinai nauja viešosios politikos kryptis, kuria užsienio šalys dar tik pradėjo žengti. 

Daugumoje valstybių kuriami IT sprendimai yra pritaikomi galiojančiai teisinei bazei. Ir tik 

keliose užsienio šalyse teisinė apskaitos ir mokesčių administravimo bazė yra iš esmės 

reformuojama atsižvelgiant į technologinių naujovių atneštus pokyčius. 

Tarp gerųjų praktikų pavyzdžių paminėtinas Estijos Entreprenerio sąskaitos projektas. Ši 

viešojo-privataus sektorių partnerystės pagrindu teikiama viešojo paslauga yra skirta 

savarankiškai dirbantiems asmenims. Ji pradėta teikti 2019 m. pradžioje. Entreprenerio 

sąskaita yra bankinė sąskaita savarankiškai dirbantiems asmenims, kuri: 

- Automatizuotai apskaito dirbančiojo pajamas; 

- Automatizuotai apskaičiuoja ir apmoka mokėtinus mokesčius; 

- Automatiškai suteikia teisę verstis individualia veikla. 

Bankiniai pavedimai į šią sąskaitą yra automatiškai apskaitomi kaip pajamos iš individualios 

veiklos. Estijos mokesčių valdyba pavedimų informaciją gauna esamuoju laiku. Mokesčiai 

(fiksuotas procentinis tarifas) nuskaičiuojami automatiškai nuo kiekvienos įplaukos į sąskaitą. 

Mokesčių mokėtojas, atsidaręs šią sąskaitą, automatiškai gauna teisę verstis individualia 

veikla (ribotos apimties). Sąskaitos turėtojas šia sąskaita gali naudotis asmeniniams 

atsiskaitymams, išgryninti pinigus, atlikti pervedimus, jam yra išduodama debetinė/kreditinė 

kortelė. 

Entreprenerio banko sąskaita galėjo pradėti veikti tik po to, kai buvo pakeista teisinė 

individualios veiklos apskaitos tvarka. 2018 m. Estijos Finansų ministerijos iniciatyva buvo 

priimtas Entreprenerio bankinę sąskaitą reglamentuojantis teisės aktas. 

Priėmus teisės aktą duomenų mainų tarp privačių bankų ir Estijos Mokesčių ir muitų valdybos 

sistemų sukūrimas truko mažiau nei pusę metų. Viešojo sektoriaus investicija į šios sistemos 

sukūrimą siekė 20 000 EUR (palyginimui, Lietuviškos i.APS sistemos sukūrimas truko 1 m. ir 

kainavo 300 000 EUR). Daugiau informacijos apie Estijos Entreprenerio sąskaitą rasite priede 

nr. 3. 

 

Privataus verslo geroji praktika 

Lietuvoje šiuo metu yra siūlomi keli privatūs virtualios apskaitos sprendimai savarankiškai 

dirbantiems: CFlow, sąskaita123, B1. Populiariausias ir geriausiai naudotojų vertinamas yra 

CFlow sprendimas. 
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CFlow pradėjo veikti 2015 m. rugsėjį. CFlow sistemai sukurti išleista apie 60 000 EUR. Šiuo metu 

sistema turi 2500 aktyvių vartotojų. Per mėnesį per šią sistemą apskaitoma apie 1,5-1,7 mln. 

EUR. Vien 2019 m. spalio mėnesį sugeneruota 10 800 sąskaitų už 1,9 mln. EUR. Iš viso jau 

apskaityta 46 mln. EUR. 

CFlow išskirtiniai funkcionalumai: 

- Išankstinė sąskaita, kurią pats CFlow vartotojas patvirtina, kai gauna apmokėjimą. 

Pastaroji funkcija i.APS sistemoje nėra įdiegta ir daugelis naudotojų tai įvardija kaip 

vieną iš pagrindinių sistemos trūkumų 

- Integracija su e. prekybos platformomis 

- Automatinis pajamų ir išlaidų žurnalo pildymas 

- Sąskaitų klientams generavimas (neribojama) 

- Individualios veiklos pajamų ir išlaidų lentelės 

- Esamų ir buvusių klientų informacija, užsakymų istorija 

- Mokėjimų grynaisiais pinigais administravimas (KPO) 

- Pagalba, rengiant ataskaitas VMI, deklaruojant pajamas 

- Detalios instrukcijos, kaip apmokėti mokesčius 

- PVM ribos skaičiuoklė 

- Apmokėjimo dalimis fiksavimas 

- PVM sąskaitų generavimas 

- PVM mokesčio apskaita 

- Nurodymai, kaip pateikti PVM deklaraciją VMI 

- Papildomi pardavimų statistikos įrankiai 

- Prie sistemos galima prisijungti naudojantis Facebook arba Google paskyromis 

Būsimi sistemos funkcionalumai: 

- Integracija su Uber, Bolt ir kitomis pavežėjų platformomis 

- Integracija su bankais – gavus apmokėjimą išankstinė sąskaita būtų automatiškai 

patvirtinama 

- Mobiliosios programėlės sukūrimas 

Kuriant CFlow sistemą buvo itin daug dėmesio skirta naudotojų patirčiai ir sistemos dizainui. 

Atliktos naudotojų apklausos, sistemos testavimai su naudotojais, taip pat įgyvendintos 

konsultacijos su potencialiais rinkos partneriais (komerciniais bankais, pavežėjų platformomis 

ir kt.) ieškant sinergijos taškų, kurie leistų naudotojams pasiūlyti kokybiškesnes paslaugas ir dar 

aukštesnį apskaitos procesų automatizacijos laipsnį. Daugiau informacijos apie CFlow 

sistemą rasite priede nr. 4. 

Viešosios konsultacijos poreikis 

Šis tyrimas atskleidė viešosios konsultacijos poreikį. Sukurtos i.SAF ir i.APS el. viešosios 

paslaugos neatitinka naudotojų poreikių, nes potencialūs šių paslaugų vartotojai nebuvo 

pakankamai įtraukti į šių paslaugų kūrimą. Projekto metu bus atlikta viešoji konsultacija i.APS 

ir i.SAF naudojamumo, naudotojų poreikių ir elgsenos klausimais, siekiant nustatyti i.APS ir 

i.SAF privalumus ir trūkumus, naujus naudotojų poreikius ir lūkesčius. Viešoji konsultacija bus 

atlikta naudojantis šiais konsultavimosi metodais: 

- Įmonių buhalterių ir savarankiškai dirbančių asmenų elektroninės apklausos,  
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- i.SAF naudotojų elgsenos stebėjimas (e. paslaugos tinkamumo testavimas),  

- Pusiau struktūruoti kokybiniai interviu su apskričių mokesčių inspekcijų (toliau - AVMI) 

darbuotojais, teikiančiais konsultacijas mokesčių mokėtojams apie i.APS, i.SAF, 

- Pusiau struktūruoti interviu ir apvaliojo stalo diskusijos su komercinių bankų atstovais ir 

dalinimosi ekonomikos platformų atstovais. 

Skirtingų tyrimo metodų taikymas leis surinkti duomenis iš įvairių šaltinių. Šie duomenys bus 

trianguliuojami siekiant suformuluoti pagrįstas išvadas. Išvados bus laikomos patikimomis, 

jeigu jos bus pagrįstos bent dviejų iš keturių taikomų metodų rezultatais. 

Įmonių buhalterių elektroninė apklausa bus atlikta siekiant išmatuoti naudotojų 

pasitenkinimą teikiamomis i.SAF paslaugomis, jiems tenkančią administracinę naštą bei iš e. 

paslaugų gaunamą naudą. Taip pat bus siekiama identifikuoti pagrindinius sistemos pliusus 

ir minusus bei naujų funkcionalumų poreikį. Ši apklausa bus viešinama per i.SAF posistemę, 

per kurią visos Lietuvos įmonės privalo kas mėnesį teikti PVM duomenis VMI. 

Savarankiškai dirbančių asmenų apklausa bus siekiama įvertinti gig sektoriuje dirbančių 

asmenų apskaitos įpročius, i.APS žinomumą bei naujų virtualios apskaitos sprendimų poreikį. 

Apklausa bus viešinama naudojantis VMI turima duomenų baze. 

Siekiant surinkti informaciją apie i.SAF naudotojų elgseną bus atliekamas jų naudojimosi i.SAF 

paslaugomis stebėjimas. Remiantis surinktais duomenimis bus įvertinas e. paslaugų 

naudojimosi patogumas, patrauklumas, intuityvumas, funkcionalumų trūkumas, VMI 

pateikiamos mokomosios/aiškinamosios medžiagos aiškumas ir įdomumas. 

Interviu su AVMI darbuotojais bus siekiama surinkti duomenis apie AVMI darbuotojų 

poreikius, kylančius mokinant mokesčių mokėtojus (toliau – MM) dirbti su i.SAF ir i.APS: 

- Kokių kompetencijų, reikalingų kokybiškai apmokyti MM naudotis i.SAF ir i.APS 

trūksta šiems darbuotojams; 

- Kaip AVMI darbuotojai vertina šiuo metu jiems prieinamus mokymosi išteklius; 

- Kaip AVMI darbuotojai vertina šiuo metu jiems prieinamus techninius/IT išteklius; 

- Kokių veiksmų galėtų imtis VMI, siekdama įgalinti AVMI darbuotojus teikti 

kokybiškus MM mokymus. 

Galiausiai, interviu ir apvaliojo stalo diskusijos su komercinių bankų atstovais ir dalinimosi 

ekonomikos platformų atstovais bus organizuojamos siekiant identifikuoti viešojo-privataus 

sektoriaus partnerystės galimybes ir iš to kylančias sinergijas. Konsultacijos bus vykdomos su 

šių įmonių atstovais: 

- Swedbank; 

- Luminor; 

- SEB; 

- Lietuvos kredito unijų asociacija; 

- UBER; 

- Bolt; 

- Wolt; 

- Treatwell; 

- PortalPro. 
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Priedai 

1. i.APS naudotojų profiliai ir savarankiškai dirbančių asmenų statistikos Lietuvoje analizė, 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2019/10/i.APS-naudotoju-profiliai-remiantis-

statistiniais-duomenimis-final-webui-v2.pdf  

2. i.SAF paslaugų naudotojų statistikos analizė, http://kurklt.lt/wp-

content/uploads/2019/10/i.SAF-naudotoju-statistikos-analize-KUR-LT-web-1.pdf  

3. Estijos „Entreprenerio banko sąskaitos“ atvejo studija, http://kurklt.lt/wp-

content/uploads/2019/10/Entreprenerio-banko-s%C4%85skaita-1.pdf  

4. Įmonės Cflow gerosios praktikos studija, http://kurklt.lt/wp-

content/uploads/2019/10/Cflow-gerosios-praktikos-studija-2.pdf  
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