Į pagalbą verslaujantiems gyventojams —
virtualus buhalteris i.APS
Virtualus buhalteris 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 verslininkų
veiklos apskaitą. Nemokamas įrankis leidžia
gyventojams atsisakyti popierinio Pajamų ir išlaidų
žurnalo pildymo, o netrukus padės apskaičiuoti ir
mokėtinus mokesčius.

Nevarkite pildydami popierinį žurnalą,
darykite tai paprasčiau — e. būdu
Virtualaus buhalterio i.APS naudotojams, kurie pilnai apskaitą veda šioje sistemoje,
nebereikia pildyti popierinio Pajamų ir išlaidų žurnalo, o tai padeda taupyti brangų laiką,
užtikrinti, jog „popieriai“ laikui bėgant nepasimes ir deklaruojant metines pajamas
pavyks išvengti painiavos.

Išrašytų dokumentų duomenys
į žurnalą keliauja automatiškai
Patogu tai, kad naudojantiems virtualų buhalterį i.APS nereikia rūpintis apskaitos
dokumentais: tiesiogiai programoje jie gali išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą
ar prekių (paslaugų) pirkimo—pardavimo kvitą. Išrašytų dokumentų duomenys
automatiškai keliauja į pajamų ir išlaidų žurnalą. Klientų ir kita dažnai naudojama
informacija yra saugoma, tad pasikartojančių duomenų nereikia suvesti kas kartą iš
naujo.

Naudinga informacija apie vykdomą veiklą
Virtualaus buhalterio dėka gyventojas žino, kiek konkretus klientas jam šiuo metu yra
skolingas (pagal atskiras sąskaitas ir bendrą neapmokėtos skolos sumą), ir atvirkščiai,
kiek skolingas yra pats.
Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai i.APS programoje mato ilgalaikio
turto, apie kurio naudojimą veiklai pranešė VMI, duomenis, jiems nereikia patiems
apskaičiuoti ir pildyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo duomenų. Taip pat nereikia aiškintis,
kokios išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kokios nepriskiriamos, o
kurių priskyrimas yra ribojamas — tai nustato programa pagal gyventojo įvestą
išlaidų rūšį.
Kai gyventojas, kuris vykdo veiklą įsigijęs verslo liudijimą, išrašydamas i.APS dokumentus
nurodo tikslius prekes ar paslaugas perkančios įmonės duomenis, programa jį informuoja,
ar klientas vykdo tokią pat veiklą, kaip ir jo. Jei gyventojo ir kliento vykdomos veiklos
sutampa, iš tokios įmonės gautos pajamos apmokestinamos kaip individualios veiklos su
pažyma pajamos.
Numatyta, kad veiklą įsigijus verslo liudijimą vykdantys gyventojai i.APS galės stebėti
savo apyvartą, matys, kada jau reikia pasirinkti kitą veiklos formą (t.y. kada nuo
kalendorinių metų pradžios pasiekiama 45 tūkst. eurų apyvarta). Taip pat i.APS
programoje gyventojai matys, kada jų apyvarta su juridiniais asmenimis ir/ar su
individualią prekybos veiklą vykdančiais asmenimis artėja prie 4,5 tūkst. eurų sumos.
Tai labai svarbu, nes minėtą sumą viršijanti pajamų dalis yra apmokestinama kaip
individualios veiklos su pažyma pajamos.

Apskaičiuos mokesčius
Planuojama, kad netrukus programoje gyventojai galės matyti apskaičiuotas mokėtinas
GPM, PVM bei „Sodros“ administruojamų mokesčių: PSD ir VSD įmokų sumas (jas
apskaičiuos ir pateiks „Sodra“). Taigi, nebereikės ieškoti įrankio mokesčiams skaičiuoti,
aiškintis, kaip jie apskaičiuojami, sukti galvos atliekant sudėtingus skaičiavimus.
Apskaičiuotus mokesčius gyventojai galės patogiai susimokėti — mokėjimo nurodymas
bus suformuotas automatiškai, naudotojui reikės tik pasirinkti savo banką.

PVM ribos skaičiuoklė
Numatyta, kad programos naudotojai matys, kokias mokesčių deklaracijas ir iki kada turi
pateikti. Taip pat galės stebėti, kokia yra PVM riba ir kokia pajamų suma liko iki jos,
gyventojui pačiam nieko nereikės skaičiuoti.

Paprasčiau deklaruoti pajamas
Iki šiol individualią veiklą vykdantiems gyventojams VMI negalėjo pilnai užpildyti
preliminariųjų deklaracijų, nes privalomus deklaruoti duomenis apie gautas individualios
veiklos pajamas ir patirtas išlaidas turi tik patys gyventojai. Tiems, kurie naudos
virtualųjį buhalterį i.APS, visa tai pasikeis jau 2020 m., jiems preliminarioji deklaracija
bus užpildyta pagal i.APS vedamo Pajamų ir išlaidų žurnalo, taip pat trečiųjų šalių VMI
pateiktus duomenis.

Galima išbandyti, kaip veikia
Išbandyti, kaip veikia virtualus buhalteris i.APS, susipažinti
su jo funkcijomis ir galimybėmis, gyventojai demonstracinės
virtualaus buhalterio („i.APS DEMO“) versijos pagalba.
Paprasčiausias būdas tą padaryti — per e. bankininkystę.
Prisijungus prie e. banko reikia pasirinkti VMI e. paslaugą
—„i.APS DEMO“. Susipažinti su programa gali ne tik
individualią veiklą vykdantys, bet ir tik ketinantys dirbti
savarankiškai asmenys.
Apskaitą virtualiu buhalteriu i.APS galima tvarkyti tiek
pildant duomenis kompiuteriu, tiek išmaniaisiais
(mobiliaisiais) įrenginiais. Apskaitą vesti virtualiu buhalteriu
i.APS, VMI sistemoje, galima pradėti bet kurį metų mėnesį,
tiesiog programoje reikia suvesti pajamų ir išlaidų sumas už
mėnesius, kuriais apskaita buvo vedama ne i.APS. Šie
duomenys bus naudojami preliminarios pajamų deklaracijos
užpildymui 2020 metais.
Programa galima naudotis prisijungus prie VMI informacinės sistemos i.MAS — per
e. bankininkystę ar su VMI priemonėmis.

