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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 VMI darbuotojų, vykdančių konsultacijas i.APS veikimo klausimais, 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 kokiais klausimais i.APS naudotojai dažniausiai kreipiasi į VMI konsultantus, 

kokius pageidavimus i.APS naudotojai išsako VMI konsultantams bei apžvelgti, kaip VMI darbuotojai vertina 

savo individualios apskaitos žinias ir naudojimosi i.APS gebėjimus, kokie yra VMI darbuotojų mokymosi 

poreikiai. 

Dokumente aprašoma:  

 apklausos statistinis patikimumas;  

 apklausos dalyvių informacija;  

 apklausos rezultatų analizė ir apibendrinimas.  

Apklausos priemonės / platforma: E.pilietis. 

Apklausos vykdymo periodas: 2020 m. vasario 20 d. – 2020 m. vasario 25 d. 

2. Apklausos rezultatai 

Apklausa iš viso buvo išsiųsta 221 VMI darbuotojams, iš kurių apklausos anketą užpildė – 121 respondentas. 

Pasiektas 54,8% atsakymų lygis. 

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

6,01% paklaida arba 99% patikimumas su 7,91% paklaida). 

  



 

2.1. Respondentų pasiskirstymas pagal darbovietės padalinius 

 

(MIC - Mokesčių informacijos centras) 

2.2. Konsultuojamų i.APS naudotojų skaičius 

 

Teritorinis padalinys 
Vidutiniškai per mėnesį vieno VMI darbuotojo 
konsultuojamų i.APS naudotojų skaičius 

Vilniaus AVMI 22,5 

Kauno AVMI 18,0 

Klaipėdos AVMI 19,8 

Šiaulių AVMI 20,8 

Panevėžio AVMI 13,3 

CMA (Mokesčių informacijos centras) 14,0 

Bendras vidurkis 17,9 

 



2.3. Fizinių konsultacijų dalis 

 

Darbovietės padalinys 

Apytikslis* konsultacijų, 
vykstančių klientui (mokesčių 
mokėtojui) fiziškai atvykus į 
jūsų darbo vietą, procentas 

Vilniaus AVMI 81% 

Kauno AVMI 84% 

Klaipėdos AVMI 83% 

Šiaulių AVMI 67% 

Panevėžio AVMI 83% 

CMA (Mokesčių informacijos centras) 0% 

Bendras vidurkis 79% 
*Pateikiami procentai – apytiksliai. Respondentai turėjo patys save įsivertinti, dėl to galimi įvairūs neatitikimai. 

2.4. Nuotolinių konsultacijų dalis 

 

Darbovietės padalinys 
Apytikslis* nuotolinių 
konsultacijų (telefonu arba 



raštu/el. paštu atsakant į 
paklausimus) procentas 

Vilniaus AVMI 13% 

Kauno AVMI 10% 

Klaipėdos AVMI 7% 

Šiaulių AVMI 14% 

Panevėžio AVMI 11% 

CMA (Mokesčių informacijos centras) 100% 

Bendras vidurkis 13% 
*Pateikiami procentai – apytiksliai. Respondentai turėjo patys save įsivertinti, dėl to galimi įvairūs neatitikimai. 

2.5. Konsultuojamų asmenų pasiskirstymas pagal individualios veiklos formą 

 

Darbovietės padalinys 

Apytikslis* individualios 
veiklos pažymą turinčių 
konsultuojamų i.APS 
naudotojų procentas  

Vilniaus AVMI 43,06 

Kauno AVMI 42,35 

Klaipėdos AVMI 27,95 

Šiaulių AVMI 34,67 

Panevėžio AVMI 39,21 

CMA (Mokesčių informacijos centras) 78,25 

Bendras vidurkis 39,88 
*Pateikiami procentai – apytiksliai. Respondentai turėjo patys save įsivertinti, dėl to galimi įvairūs neatitikimai. 



 

Darbovietės padalinys 

Apytikslis* verslo liudijimą 
turinčių konsultuojamų i.APS 
naudotojų procentas 

Vilniaus AVMI 37,31 

Kauno AVMI 45,52 

Klaipėdos AVMI 51,68 

Šiaulių AVMI 63,89 

Panevėžio AVMI 42,13 

CMA (Mokesčių informacijos centras) 18,75 

Bendras vidurkis 44,88 
*Pateikiami procentai – apytiksliai. Respondentai turėjo patys save įsivertinti, dėl to galimi įvairūs neatitikimai. 

 



2.6. i.APS funkcionalumų vertinimas 

 

2.7. Klausimai, kuriuos naudotojai dažniausiai užduoda VMI darbuotojams 

Toliau lentelėje pateikiama atsakymų į atvirą klausimą („Kokiais i.APS veikimo klausimais naudotojai 

dažniausiai kreipiasi į jūsų atstovaujamą įstaigą? Pakomentuokite plačiau.“) analizė. Respondentų palikti 

atsakymai buvo sugrupuoti pagal i.APS naudotojų užduodamų klausimų temas. Temos yra išrikiuotos pagal 

jų paminėjimo dažnumą. 

Kokiais i.APS veikimo klausimais naudotojai dažniausiai kreipiasi į jūsų atstovaujamą įstaigą? 

i.APS naudotojų užduodamų klausimų temos Minima respondentų atsakymuose: 
dažnai, kartais, retai 

Kaip suvesti pajamas į i. APS/išrašyti sąskaitą? Dažnai 

Nemoka prisijungti./ Prašo padėti suvesti pradinius 
duomenis. 

Dažnai 

Bendras susipažinimas su programa./ “Elementariausi 
klausimai“./ Prašymas suteikti pagalbą tapti i.APS vartotoju./ 
Kaip naudotis i.APS? 

Dažnai 

Kaip panaikinti klaidingai įvestą sąskaitą?/ Duomenų 
koregavimas. 

Dažnai 

Kaip suvesti išlaidas į i. APS? Dažnai 

Dėl I.APS patys mokesčių mokėtojai  nesikreipia, jiems 
atvykus pristatome virtualaus "buhalterio paslaugą", 
supažindiname su funkcionalumais./ „Gal ne kreipiasi, bet 
mes skatiname atvykusius“ 

Kartais 

Kam reikalingas i.APS? Kokia nauda iš i.APS? Kartais 

Pradinių duomenų patikslinimas Kartais 



Kaip skaičiuosis prekių likutis prekybos veiklai?/ Kaip 
teisingai tvarkyti prekių likučius? 

Kartais 

Dėl inventorizacijos akto sudarymo./ Kaip metų gale teisingai 
atlikti prekių inventorizaciją? 

Kartais 

Kaip registruoti jau išrašytas sąskaitas. Retai 

Kaip registruoti sąskaitas, kai į išlaidas traukiama dalis 
sąskaitoje nurodytos sumos (ilgalaikio turto eksploatacija). 

Retai 

Kaip įvesti sąskaitą faktūrą užsienyje įsikūrusiam asmeniui. Retai 

Ilgalaikio turto apskaitymas. Retai 

Kaip pereiti nuo popierinės buhalterijos prie i.APS? Retai 

Prekių grąžinimo registravimas. Retai 

Kodėl nutraukus veiklą i.APS ir toliau skaičiuoja ilgalaikio 
turto nusidėvėjimą? 

Retai 

Klausia, ar galima dar bus vesti popierinį žurnalą. Retai 

Kaip suvesti papildomus duomenis? Retai 

Ar būtina pildyti dirbant pagal verslo liudijimą?  Retai 

 

2.8. Naudotojų dažniausiai minimos i.APS problemos 

Toliau lentelėje pateikiama atsakymų į atvirą klausimą („Remiantis jūsų patirtimi, su kokiomis problemomis 

dažniausiai susiduria i.APS naudotojai? Pateikite konkrečių pavyzdžių.“) analizė. Respondentų palikti 

atsakymai buvo sugrupuoti pagal problemų tipus. Problemų tipai yra išrikiuotos pagal jų paminėjimo 

dažnumą. 

Remiantis jūsų patirtimi, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria i.APS naudotojai? 

Problemų tipai Minima respondentų 
atsakymuose: dažnai, 
kartais, retai 

1. Neveikia VMI sistemos. 
Atsakymų detalizacija (dažniausi nusiskundimai): 

 „MM susiduria su dažnai pasikartojančiais VMI informacinių programų 
trikdžiais, dėl to MM nepageidauja naudotis i.APS arba visai atsisako 
naudotis.“ 

Dažnai 

2. Neteisingai įvestų sąskaitų/kitų apskaitos dokumentų 
koregavimas/anuliavimas. 

Dažnai 

3. Nemoka įvesti pajamų. 
Atsakymų detalizacija (dažniausi nusiskundimai): 

 „Paspaudus "Sąskaita faktūra" perkelia į i. SAF posistemį. MM nežino, 
kad reikia sugrįžti į i. APS posistemį ir ten tęsti darbą.“ 

 „Pajamas įveda ne tai veiklai. Įvedant pajamas, neatkreipiamas 
dėmesys, kad reikia pasirinkti kokiai veiklai ketinama įvesti pajamas 
(tais atvejais kai metų bėgyje turėjo ir Verslo liudijimą ir Individualią 
veiklą).“ 

 „Nemoka išrašyti SF.“ 

 „Nemoka įvesti dienos pajamų.“ 

 „Įvedant sąskaitą-faktūrą reikia sugrįžti ir įvesti apmokėjimą.“ 

 „Neranda sąskaitų faktūrų išrašymo lango.“ 

 „i.APS naudotojai neteisingai supranta, mano, kad pajamas vesti reikia 
kasdien.“ 

 „Kaip klientui pateikti pinigų paėmimo kvitą.“ 

 „Dėl apskaitos dokumentų išrašymo, perdavimo jų gavėjams bei 
atspausdinimo.“ 

Dažnai 

4. Žinių trūkumas (apskaitos ir kompiuterinio raštingumo). Dažnai 



Atsakymų detalizacija (dažniausi nusiskundimai): 

 “Nepasitiki savo kompiuterinio raštingumo žiniomis, bijo suklysti, bijo 
įrašyti ką nors ne taip.“ 

 "MM per sudėtinga. Dauguma sako, kad jiems geriau nukirpt 10 
žmonių, ar sutaisys automobilį, ką moka geriausiai. Ir nuo to sumokės 
mokesčius, nes kompiuteriu viskas per sudėtinga, atima laiką, 
nepatikima, bijo įvelti klaidą (p. s. turi skaudžių patirčių su e.bankais)." 

 “MM, įsigiję verslo liudijimus prekybai, statybai, kirpimo paslaugoms, 
teigia, kad jų žemas kompiuterinis raštingumas, kad moka dirbti tik 
darbus pagal savo specialybę, o buhalterijoje nesusigaudo. ").” 

 “Silpnos žinios mokesčių sumokėjimo klausimais, todėl neturint gerų 
teorinių žinių  yra sudėtinga naudotis programa ( nemažai daliai 
sudėtinga pildyti ir popierinį žurnalą).” 

 Prisijungimo problemos. 
Atsakymų detalizacija (dažniausi nusiskundimai): 

 “Nepavyksta prisijungti.” 

 „Dėl programos trikių, nes MM tenka jungtis po kelis kartus iš eilės, kad 
patektų į I.APS.“ 

 „Neveikia Mano VMI.“ 

 “Neranda, kur prisijungti.” 

 "MM neatsimena paprasčiausiai prisijungimo prie i.APS programos 
žingsnių. Tai yra manoVMI--> i.MAS--> i. APS. " 

Dažnai 

5. Išlaidų apskaitymo problemos. 
Atsakymų detalizacija (dažniausi nusiskundimai): 

 „Nežino, ką ir kaip  gali įtraukti į veiklos išlaidas.“ 

 „Išlaidų suvedimas sistemoje neaiškus.“ 

 „Neaišku, kaip tikslinti suvestas išlaidas.“ 

Dažnai 

6. MM patys nėra suinteresuoti naudotis programa.  
Atsakymų detalizacija (dažniausi nusiskundimai): 

 „MM nepatogu, nes ne visi darbo vietoje turi internetą ir negali 
prisijungti prie i.APS., todėl jiems patogiau vesti popierinį pajamų 
apskaitos žurnalą. Be to verslo liudijimus dažnai yra įsigiję mažiau įgudę 
naudotis kompiuteriais mokesčių mokėtojai, todėl i.APS jiems nėra labai 
naudingas ir aktualus.“ 

Kartais 

7. Pradinių veiklos duomenų įvedimas neaiškus. Neranda, kur ir kaip vėliau 
pakeisti/patikslinti šiuos duomenis. 

Kartais 

8. Kontaktinių duomenų įvedimo/keitimo problemos. 
Atsakymų detalizacija (dažniausi nusiskundimai): 

 „Dėl kontaktinių duomenų keitimo, pakeitus elektroninio pašto adresą 
nebeleidžia prisijungti.“ 

 „Ne visada išeina patiems patvirtinti kontaktinius duomenis.“ 

 „Negauna MM pranešimų.“ 

Kartais 

9. Sudėtinga apskaita PVM mokėtojas. 
Atsakymų detalizacija (dažniausi nusiskundimai): 

 “Ne vienas MM kreipėsi ir dėl pranešimų registruotis PVM mokėtoju. 
Virtualus buhalteris i.APS neatskiria klaidingai įvestas ir atšauktas sumas 
su teisingai suvestomis sąskaitomis. Visas sumas sumala į vieną krūvą ir 
gaunasi taip, jog MM nepagrįstai gauna pranešimą aqpie prievolę 
registruotis į PVM mokėtojus.“ 

 “Didžiausios problemos yra PVM mokėtojams, kur sudėtingesnės 
operacijos.“ 

Kartais 

10. Kitos problemos ir pastebėjimai: 

 Programa nepatogi naudojimui/sudėtinga. 

 Sudėtinga suvesti duomenis į apskaitos žurnalą. 

Retai 



 Neaišku, kaip atspausdinti apskaitos žurnalą. 

 Pildydami duomenis už ankstesnį laiką pasimeta/nesupranta, kaip 
pildyti. 

 MM nežino, ar turi vietoje turėti popierinius dokumentus, jei veda 
duomenis visus į i.APS.  

 Sudėtinga rasti bloką “Individualios veiklos nustatymai”. 

 Didžiausiais nepasitenkinimas, kad tai yra dviguba buhalterija, nes tie, 
kas naudoja i.SAF, dar kartą tuos pačius duomenis turi sukelti ir į iAPS 

 Likučio perkėlimo į kitus metus. 

 i.APS naudotojai bijo patys naudotis programa, kad neprisirašytų 
nereikalingų duomenų ir neapmokestintų mokesčiais.  

 Asmenys, turintys verslo liudijimus, nežino, kaip naudotis.  

 Ne visi atsimena, kaip naudotis ir vėl grįžta į mokymus. 

 Kaip užpajamuoti, nurašyti, tvarkyti prekių likučius. 

 Kaip grąžinti iš archyvo pajamų įrašą. Netyčia buvo nuspaustas 
archyvavimo mygtukas. 

 

2.9. Papildomų funkcionalumų poreikis 

Toliau lentelėje pateikiama atsakymų į atvirą klausimą („Kokių papildomų i.APS funkcionalumų/patobulinimų 

naudotojai pageidauja? Pateikite konkrečių pavyzdžių.“) analizė. Respondentų palikti atsakymai buvo 

sugrupuoti pagal siūlomus funkcionalumus. Funkcionalumai yra išrikiuotos pagal jų paminėjimo dažnumą. 

Kokių papildomų i.APS funkcionalumų/patobulinimų naudotojai pageidauja? Pateikite konkrečių 
pavyzdžių. 

Funkcionalumas Minima respondentų 
atsakymuose: dažnai, 
kartais, retai 

Paprastesnis klaidų taisymas/sąskaitų koregavimas. Labai dažnai 

Aiškios pildymo instrukcijos./Dauguma nori, kad būtų aiškus ir išsamus 
aprašymas, kaip nuo pradžių iki galo naudotis i.APS./Per trumpas naudojo 
vedlys, nepilnai informatyvus. 

Dažnai 

Aiškesnio ir paprastesnio būdo apskaityti pajamas./Aiškesnis ir paprastesnis 
sąskaitų faktūrų suvedimas. 

Dažnai 

Nori, kad individualioje veikloje būtų galima suvesti sumines dienos pajamas, o 
ne pagal dokumentus./“Dauguma sąskaitų faktūrų MM išrašo ranka (kurie turi 
individualią veiklą), būtų gerai, kad būtų galimybė suvesti sumines dienos 
pajamas, o ne tik pagal dokumentus.“/“Daugelis sako, kad negali išrašinėti 
dokumentų (sąskaitų, kvitų ir kt.), kadangi  neturi darbo vietoje kompiuterių.“/ 
„Jeigu gyventojas vykdantis individualią veiklą ar turintis verslo liudijimą neturi 
galimybės (pvz. turgavietėje) išrašyti kompiuterio pagalba sąskaitos faktūros ar 
paslaugų pirkimo-pardavimo kvito (nėra spausdintuvo darbo vietoje), jie rašo 
popierinius dokumentus. Jiems paprasčiau būtų suvesti vienos dienos pajamas 
ir išlaidas bendroje sumoje, nei suvedinėti kiekvieną dokumentą atskirai. 
Didelės laiko sąnaudos apskaitos vedimui.“ 

Dažnai 

Pageidautų galimybės sąskaitas faktūras išsiųsti el. paštu. Kartais 

Mobilioji aplikacija išrašyti SF ir kvitus, kurią būtų galima parsisiųsti į savo 
telefonus./“Jaunimas nuo 18-45m. norėtu paprasčiausios telefono programėlės, 
kad su Facebook ar google paskyrą kaip ir visur kitur,  turėtu galimybę 
prisijungti ir užsipildyti paprasčiausią s/f ar kvitą. „ 

Kartais 

Sklandesnio (be trikių) prisjungimo prie i.APS sistemos./ Kad sistema veiktų be 
trikių./ „Kad veiktų Mano VMI.“ 

Kartais 



Paprastesnio prisijungimo./Supaprastinti prisijungimą prie i.MAS, kad nereikėtų 
pasitvirtinti kontaktų, nes jau būna patvirtinę Mano VMI./Prijungiant prie I.APS 
suaktyvinimas ateitų ne į el. paštą, o į telefoną žinute, kad būtų pasirinkimas. 
Ne visi prisimena kaip prisijungti prie el. pašto./ 

Kartais 

Galimybės skaičiuoti mokesčius (GPM, VSD, PSD). Kartais 

Kad išrašytos sąskaitos faktūros įvedimas, koregavimas ir apmokėjimas būtų 
išdėstytas viename lange./Prašo patobulinimo dėl SF apmokėjimo nurodymo, 
kad pildant SF iškart būtų galima pažymėti, kad SF šiandien apmokėta. 

Kartais 

„Būtų puiku, jeigu MM iškilus klausimui, tą klausimą galėtų užduoti raštu iš savo 
virtualaus buhalterio ir specialistas išsprendęs situaciją, raštu atsakytų.“/ 
Konsultacijos online su gyvais žmonėmis. 

Kartais 

Daugiau išlaidų pasirinkimų: (PSD, VSD, komisinis mokestis VMI ir pan. ).  Kartais 

Integracija su kitomis sistemomis (Bolt, Wolt, Uber, Treatwellir kt.) - iš pavežėjų 
platformų gaunama informacija turėtų būti automatiškai perkeliama į i.APS  

Retai 

Pagal verslo liudijimą vykdantys veiklą, norėtų suvesti ne tik dienos sumines 
pajamas bet, kad galėtų suvesti sumines mėnesio pajamas 

Retai 

Pageidauja, kad lengviau būtų rasti internete. Retai 

Neaiškus pasirinkimo būdas, kai turimos kelios veiklos. Turėtų būti aiškesnis 
mygtukas vietoje dabar esamos varnytės. 

Retai 

Rašant sąskaitą-faktūrą, nurodomas MM kodas, turėtų sąskaitoje rodyti 
pažymos ar verslo liudijimo numerį 

Retai 

MM pageidauja ,kad mokesčius būtų galimą sumokėti kas mėnesį. Retai 

Dėl gamybinę veiklos vykdymo: nesudėtingas žaliavų ir medžiagų nurašymas, 
sunaudotas gaminiui sukurti.  

Retai 

MM įsiregistravęs individualią veiklą tą pačią dieną negali prisijungti prie i.APS 
programos bei negali gauti konsultacijos apie apskaitos sistemą ir tapti 
naudotoju (tenka gaišti laiką ir  ateiti kitą dieną). 

Retai 

Pageidauja kad būtų vedami mokymai susiję su jų turima veikla Retai 

Dalyje  Pajamos>Individuali veikla pagal pažymą>Kitos pajamos  įvedus 
pardavimo dokumento duomenis, naudotojai pageidauja sudaryti galimybę 
pridėti turimos sąskaitos-faktūros kopiją (kad nesaugoti popierinės). 

Retai 

Patobulinti sąskaitos faktūros dizainą (kad nesimatytų eilučių, kurių nėra 
informacijos); 

Retai 

Kad sąskaitas faktūras būtų galima išrašyti anglų kalba. Retai 

Išskirti PVM mokestį apskaitos žurnale. Retai 

Kai kurie norėtų, kad programa skaičiuotų gaminio savikainą. Retai 

Prašoma leisti koreguoti duomenis už bet kurį laikotarpį. Retai 

Programa turėtų būti patobulinta ir praplėsta iki tiek, kad ja galėtų naudotis 
žemės ūkio IDV vykdantys ūkininkai, nes šiai MM grupei ji būtų aktualesnė. 

Retai 

 

2.10. VMI darbuotojų DUK 

Toliau lentelėje pateikiama atsakymų į atvirą klausimą („Pakomentuokite konkrečiau, kokių žinių ir/ar 

gebėjimų jums trūksta (pateikite pavyzdžių)?“) analizė. Respondentų palikti atsakymai buvo sugrupuoti pagal 

dažniausiai kylančius klausimus apie i.APS funkcionalumą ir IV apskaitą. 

Bendri pastebėjimai: didžioji dalis (35%) VMI darbuotojų nurodė, jog jiems „Reikia daugiau praktikos ir 

patirties naudojantis i.APS./ Praktinių i.APS naudojimosi pavyzdžių./ Praktinių i.APS mokymų su konkrečiais 

pavyzdžiais./Savalaikio informavimo apie i.APS naujoves.“ 

1. Bendras. Praktiniai i.APS naudojimosi pavyzdžiai. 

2. Bendras. Individualios veiklos apskaitos vedimas, praktiniai pavyzdžiai. 



3. Ilgalaikio turto ir jo nusidėvėjimo apskaita./ Ilgalaikio turto ir jo nusidėvėjimo apskaita i.APS 
posistemyje./ Turto (jo nusidėvėjimo) priskyrimas leidžiamiems atskaitymams (bendri apskaitos 
principai ir taikymas i.APS’e)./ Kaip skaičiuoti nusidėvėjimą. 

4. Sandėlis, atsargų suvedimas, likučiai (bendri apskaitos principai ir taikymas i.APS‘e). 

5. i.APS naudojimosi pirmieji žingsniai, pagrindai. 

6. Sąskaitų faktūrų, kitų dokumentų išrašymas, koregavimas ir atspausdinimas i.APS sistemoje. 

7. Klaidų taisymas i.APS‘e (pavyzdžiui, kai reikia atšaukti patvirtintą "Suminės dienos pajamos " 
dokumentą , ilgalaikio turto priskyrimą atskaitymams, darbuotojų darbo užmokesčio suvedimas.). 

8. Ar pirmą užregistruotam mokesčių mokėtojui i.APS vartotoju, suvedus prašomus duomenis, t.y. 
gautas pajamas per tam tikrą laikotarpį, tos pajamos užsifiksuoja žurnale ir paskui bus perduotos į 
preliminarią deklaraciją ar reikia tas pajamas dar kartą fiksuoti žurnale? 

9. Visa informacija apie išlaidas,  jų suvedimas ir sisteminimas programoje (darbuotų darbo 
užmokesčio išlaidų suvedimas sistemoje, ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos,  kaip jis 
automatiškai nusirašo į žurnalą ir kt.) 

10. Patarimai mokesčių mokėtojams, kaip racionaliau tvarkyti išlaidas, nusidėvėjimą. 

11. PVM mokėtojų apskaitos vedimas i.APS'e (išlaidų, pajamų, kt.). 

12. Sąskaitos-faktūros išsiuntimas el. paštu su i.APS‘u. 

13. Samdomų darbuotojų apskaita per i.APS. 

14. Kaip i.APS duomenys bus perduodami į deklaracijas? 

15. Kaip klientą pasiekia e. sąskaita? 

16. Kas galės naudoti suvestus duomenis į i.APS ir kokiu tikslu, kokia duomenų apsauga? 

17. Kaip teisingai suvesti duomenis, kada asmuo vykdo pavėžėjo veiklą? (Respondento komentaras: 
„sistema nėra pritaikyta jiems kaip vartotojams.“) 

18. Suvestų pirminių duomenų koregavimas i.APS posistemyje. 

 

2.11. Naudingiausios priemonės mokintis dirbti su i.APS 

 

 



2.12. Dalyvavimas i.APS mokymuose ir žinių perdavimas 

 

 

 


