
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.APS naudotojų apklausos rezultatai 
 

2020-02-26 

 

 

Parengė: Kurk Lietuvai projektų vadovė Eglė Čeponytė 

 

 

  



Turinys 
1. Įžanga ..................................................................................................................................................... 3 

1.2. Dokumento paskirtis ir struktūra ....................................................................................................... 3 

2. Apklausos rezultatai ............................................................................................................................... 3 

2.1. Respondentų profiliai ......................................................................................................................... 4 

2.2. Individualios veiklos segmentai .......................................................................................................... 4 

2.3. PVM mokėtojai ................................................................................................................................... 5 

2.1. Pardavimo sandoriams apskaityti naudojami dokumentai ................................................................ 5 

2.2. IV apskaitos gebėjimai ........................................................................................................................ 6 

2.3. IV apskaitos laiko kaštai ..................................................................................................................... 6 

2.4. Elektroniniai mokėjimai ...................................................................................................................... 7 

2.5. IV apskaitos vedimo problemos ......................................................................................................... 7 

2.6. Naudojimosi virtualiu buhalteriu i.APS dažnumas ............................................................................. 8 

2.7. Naudotojų pasitenkinimas i.APS sistema ........................................................................................... 8 

2.8. i.APS nauda naudotojui ...................................................................................................................... 9 

2.9. Papildomų i.APS funkcionalumų poreikis ........................................................................................... 9 

 

 

  



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 i.APS naudotojų 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 naudotojų vertinimus bei pasiūlymus dėl i.APS 

tobulinimo.  

Dokumente aprašoma:  

 apklausos statistinis patikimumas;  

 apklausos dalyvių informacija;  

 apklausos rezultatų analizė ir apibendrinimas.  

Apklausos tikslinės grupės: i.APS nuolatiniai ir nenuolatiniai naudotojai (mokesčių mokėtojai, vykdantys 

individualią veiklą pagal pažymą; mokesčių mokėtojai, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą; 

buhalteriai, tvarkantys individualios veiklos apskaitą). 

Apklausos priemonės / platforma: E.pilietis. 

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

2. Apklausos rezultatai 

Apklausoje dalyvavo 161 unikalių respondentų, iš kurių 155 – individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys 

ir 6 buhalteriai. 67 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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