Daugiau nei 80 tūkst. gyventojų
praėjusiais metais apsilankė VMI, kad
išsiimtų verslo liudijimus norimai
veiklai vykdyti. Nuo šiol tai padaryti
galima kur kas patogiau – internetu.
Gyventojų bei verslo atstovų patogumui
šiemet bus sukurtos 46 naujos
elektroninės paslaugos.
Mano VMI vartotojai gali:
• elektroninėje apskaitos kortelėje pasitikrinti
savo skolas / permokas,
• elektroniniu būdu gauti priminimus iš VMI apie
mokėtinus mokesčius / permokas,
• elektroniniu būdu įsiregistruoti / išsiregistruoti/
keisti duomenis mokesčių mokėtojų registre,
• elektroniniu būdu teikti / gauti dokumentus VMI,
• dalyvauti nuotoliniuose mokymuose,
• diskutuoti e. forume.

Projektas Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo

Verslo liudijimas
internetu –
neišeinant iš namų
Jokių eilių — greita ir patogu

ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) sukūrimas finansuojamas
Europos Sąjungos (ES), įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo
veiksmų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008
m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), „Informacinė
visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Elektroninės
valdžios paslaugos“, projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-01-011.

Projektą bendrai ﬁnansuoja Europos Sąjunga
ir Lietuvos Respublika.

Kaip išsiimti ar
prasitęsti
verslo liudijimą
internetu?

• Meniu punkte „Verslo liudijimai“ pasirinkite „Naujo verslo liudijimo išdavimas“ / „Verslo liudijimo pratęsimas“

• Meniu punkte „Paslaugos“, pasirinkę „Verslo liudijimo išdavimas“,
rasite pranešimą apie mokėtinus
mokesčius, kuriuos sumokėti galite
per el. bankininkystę, „Perlo“ terminaluose, pašte ar banke

• VMI tinklalapyje nauja.vmi.lt
pasirinkite paskyrą Mano VMI ir
prisijunkite
• Užpildykite atitinkamus laukus:
norimos veiklos rūšį,
vykdymo vietą, terminus ir
kt. reikiamą informaciją

• Pagal jūsų pateiktus duomenis
sistema suformuos prašymą
išduoti verslo liudijimą
• Prisijungimo būdai:
- per išorines sistemas (pvz., el. bankininkystę),
- su el. parašu,
- su VMI priemonėmis (naudojant VMI
išduotas prisijungimo korteles)

• Sumokėję nurodytą mokestį ir
gavę Verslo liudijimą arba teigiamą atsakymą dėl verslo liudijimo išdavimo / pratęsimo, galite
vykdyti veiklą

Prisijungus prie Mano
VMI sistemos, elektroninėje verslo liudijimo
formoje VMI turimi
duomenys jau bus užpildyti, tad juos tereiks
papildyti arba pagal
poreikį koreguoti.

