
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

Tai lengviausias ir šiais laikais
ypatingai sparčiai populiarėjantis
būdas dirbti savarankiškai bei
nepriklausomai. Dirbti individualiai -
tai reguliariai vykdyti tam tikrą veiklą,
siekiant pelno, o šiuo atveju - teikti
valymo, buitinės technikos remonto,
apdailos ar kitas su namais susijusias
paslaugas.

WWW.DOMIO.LT

KAS YRA INDIVIDUALI
VEIKLA?

KODĖL INDIVIDUALI
VEIKLA?

Uždarbiauti turint individualią veiklą
gali kiekvienas fizinis asmuo,

nesteigdamas įmonės ir
nesusidurdamas su įvairiais teisiniais

rebusais. Tam yra du būdai: individuali
veikla pagal pažymą arba verslo

liudijimas.

INDIVIDUALI VEIKLA AR
VERSLO LIUDIJIMAS?
Esminis skirtumas tarp šių variantų yra
toks: įsigijus verslo liudijimą reikia iš
karto sumokėti fiksuoto dydžio
pajamų mokestį ir verstis galima tik
griežtai nustatytomis veiklos rūšimis,
taip pat taikoma nemažai apribojimų,
ko nėra turint individualios veiklos
pažymą. 

KOKIE MOKESČIAI?
Pasirinkus šį būdą, pajamų mokestį

privaloma sumokėti nuo faktiškai
gautų pajamų, pasibaigus metams.

KAIP UŽREGISTRUOTI

INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ?

KADA GALIU PRADĖTI
DIRBTI?

Vykdyti veiklą pagal pažymą galima jau
tą pačią dieną, kai teisingai užpildote ir

pateikiate prašymą (instrukcija
sekančiame lape).

NETURI INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMOS, BET NORI
UŽSIDIRTI PAPILDOMAI SU DOMIO?

GAUK JĄ PAGAL APAČIOJE PATEIKTĄ INSTRUKCIJĄ VOS
PER 10 MINUČIŲ!
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Užeikite į puslapį www.vmi.lt/manovmi/

Pasirinkite būdą, kuriuo prisijungsite prie VMI sistemos

Tuomet kairėje spauskite "Paslaugos"

Spauskite "Užsakyti paslaugą"

Pasirinkite "Verslo liudijimai/individuali veikla/kontaktiniai ir kiti
registriniai duomenys"

Pasirinkite "Individualios veiklos registravimas/nutraukimas,
mokesčių mokėtojo kontaktinių duomenų tvarkymas"

Spauskite "Individualios veiklos registravimas/nutraukimas"
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GYVENAMOJI VIETA: įveskite savo gyvenamosios vietos duomenis

VEIKLOS DUOMENYS: vykdomosios veiklos įvedimo paskirtyje
pasirinkite veiklos rūšį pagal savo vykdomus darbus.

PRAŠYMO PASIRINKIMO TIPAS: pasirinkite "Individualios veiklos
registravimas/nutraukimas ir kontaktinių duomenų tvarkymas"

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ REKVIZITAI: nurodykite savo elektroninio pašto
adresą bei mobilaus telefono numerį

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ TIPAI: spauskite "Pridėti eilutę"

Pasirinkite "Gyventojai, vykdantys individualią veiklą"

VEIKLOS VYKDYMO VIETA/NUOLATINĖ BAZĖ: spauskite "Pridėti"
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VIETOS VYKDYMO VIETA/NUOLATINĖ BAZĖ: 
  - Pavadinimo laukelyje įveskite veiklos pavadinimą. Pavyzdžiui: valymo
paslaugos, buitinės technikos remontas, apdaila ir kt.
  - Interneto svetainės adreso nurodyti nereikia/nebūtina
  - Adresą žymėkite kaip sutampantį su nurodyta gyvenamąja vieta
Lietuvoje

KAIP UŽREGISTRUOTI

INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ?
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PRIDEDAMI DOKUMENTAI: skiltyje "Pridedami dokumentai" - nieko
įkelti nereikia

ATSTOVAI: tiek skiltyje "Apskaitą tvarkantis asmuo", tiek skiltyje
"Fizinio asmens atstovams" nurodykite tokius duomenis:
  - Asmens tipas - Lietuvos fizinis asmuo
  - Valstybė - Lietuva
  - Identifikacinis numeris - Jūsų asmens kodas

Jūsų prašymas individualios veiklos pažymai bus pateiktas. 
VMI per 5 darbo dienas turi jį priimti ir išduoti pažymą

Individualios veiklos pažymą galėsite parsisiųsti MANO VMI
svetainėje, kurioje ir teikėte prašymą
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PAŽYMOS ATSISIUNTIMAS:
  - Kai individualios veiklos pažyma bus paruošta, ją galėsite parsisiųsti
  - Pagrindiniame lange pasirinkite "Mokesčių mokėtojo kortelė" ir tuomet
"Vykdoma veikla"
  - Atsisiųsti pažymą galite paspaudę "Generuoti išrašą"
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JEI TURITE KLAUSIMŲ DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS IŠSIĖMIMO,
PRAŠOME KREIPTIS Į VMI SPECIALISTUS TELEFONU 1882!

INDIVIDUALIOS VEIKLOS MOKESČIAI:
  - Turintieji individualią veiklą mokesčius moka už praėjusius metus.
Pavyzdžiui, 2020 m. mokesčiai mokami už 2019 m. gautas pajamas
  - Mokesčius mokėsite pateikdami savo pajamų deklaraciją

PRAŠYMO BŪSENOS STEBĖJIMAS
  - Pranešimo būseną stebėkite meniu kairėje;
  - "Dokumentai ir pranešimai" -> "Dokumentai" -> "Pateikti dokumentai"
  - Stulpelyje "Tipas" turėtumėte matyti prašymą įregistruoti individualią
veiklą
  - Stulpelyje "Būsena" matysite dokumento statusą "Priimtas" arba
"Atmestas". 
  - Jeigu dokumentas atmestas, Jums reikėtų susisiekti su VMI ir
pasitikslinti, dėl kokių priežasčių dokumentas nebuvo priimtas


