Prisijungę prie Mano VMI, darbalaukyje galite
pasirinkti Jums aktualią sritį.

Kas yra Mano VMI?
Mano VMI – tai mokesčių mokėtojams skirtų elektroninių VMI paslaugų erdvė, kurioje galite rasti aktualią asmeninę informaciją: VMI administruojamų mokesčių skolas ir permokas, priminimus apie mokėtinus mokesčius,
taip pat e. būdu galite teikti / gauti dokumentus, įsigyti /
pratęsti verslo liudijimus, dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, diskusijose ir kt.
Norėdami prisijungti, Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje www.vmi.lt pasirinkite skiltį
Mano VMI.

Mano VMI, elektroninėje Mokesčių mokėtojo kortelėje, galite patikrinti savo apskaitos duomenis:
neapmokėtas ir pradelstas mokesčių prievoles, VMI
administruojamus ir neadministruojamus mokesčius.

Kad Jus pasiektų naujausia informacija apie aktualius pasikeitimus svarbu, jog Jūsų kontaktiniai
duomenys būtų teisingi. Juos galite patikrinti
Mokesčių mokėtojo kortelėje paspaudę nuorodą
Registriniai duomenys.

Vardas PavardĖ
10000000001

Jei Jūsų kontaktiniai duomenys yra pasikeitę,
turėtumėte juos atnaujinti, pasirinkę nuorodą
Kontaktų keitimas.

Prie Mano VMI galite prisijungti trimis būdais:
per savo e. banko paskyrą, su VMI priemonėmis arba naudodami e. parašą.

Vardas PavardĖ, kodas 10000000001
Vardas PavardĖ, kodas 10000000001

Norėdami sumokėti, tai galite padaryti pasirinkę
nuorodą Mokėjimo vykdymas.

el.pastas@pastas.lt
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el.pastas@pastas.lt
8 686 88 888

Per išorines sistemas

Su VMI priemonėmis

Su e. parašu

Mano VMI svetainėje galima aktyvuoti autentifikavimo telefonu funkciją ir gauti unikalų kodą,
kurį paskambinus į Mokesčių informacijos centrą
numeriu 1882 ir pateikus mokesčių konsultantams, gyventojai gali gauti net ir konfidencialią
informaciją apie mokesčius.

Prisijungę prie Mano VMI
elektroniniu būdu galėsite:
įsigyti naują ar pratęsti verslo liudijimą;
įregistruoti / išregistruoti / keisti
duomenis apie Lietuvos bei užsienio
juridinių asmenų fili alus bei atstovybes
mokesčių mokėtojų registre;
matyti savo skolą / permoką mokesčių
apskaitos kortelėje;
susigrąžinti mokesčio permoką
ar sumokėti mokesčius;
teikti / gauti reikiamus dokumentus
e. būdu;
raštu užduoti klausimus VMI
specialistams;
diskutuoti, išsakyti savo pastabas
ir pasiūlymus mokesčių klausimais
diskusijų skiltyje;
dalyvauti nuotoliniuose mokymuose,
atlikti žinių patikrinimo testus bei gauti
tai patvirtinantį pažymėjimą;
gauti priminimus iš VMI ir dar daugiau
paslaugų.

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos

Visą informaciją mokesčių klausimais
Jūs galite sužinoti paskambinę
Mokesčių informacijos centro telefonu 1882
arba apsilankę interneto svetainėje
www.vmi.lt.
VMI pažymi, kad Mokesčių informacijos
centro trumpuoju telefonu 1882
teikiamos konsultacijos įrašomos ir
yra lygiavertės rašytinėms.

Elektroninės paslaugos

Mano VMI
paslaugų gidas
gyventojams

