


VMI paslaugos Jūsų telefone 



Atsisiųskite nemokamai 



Parsisiuntę programėlę e.VMI Jūs galite: 

Peržvelgti ir pateikti gyventojų 
pajamų deklaraciją, skirti 
paramą, peržiūrėti žemės 
mokesčio deklaracijų duomenis 

Peržiūrėti iš VMI gautus 
pranešimus (Mano VMI ir EDS) 

Įregistruoti individualią veiklą – 
įsigyti verslo liudijimą arba gauti 
individualios veiklos pažymą  

Naudotis VMI skaičiuoklėmis 

Pasitikrinti savo mokesčių balansą  

Rasti reikalingus, paslaptyje 
nelaikomus duomenis apie 
mokesčių mokėtojus bei mokesčių 
sumokėjimui reikalingą 
informaciją 

Peržiūrėti VMI kontaktinę 
informaciją 

Pranešti apie pastebėtus mokesčių 
vengimo atvejus 



Deklaracijos  
Peržvelgti ir pateikti gyventojų pajamų deklaraciją, skirti 

paramą, peržiūrėti žemės mokesčio deklaracijų duomenis 
 

 

 

 

 

 

 

 



Individuali veikla  
Įregistruoti individualią veiklą – įsigyti verslo liudijimą 

arba gauti individualios veiklos pažymą 



Pranešimų dėžutė 
Peržiūrėti iš VMI gautus pranešimus (Mano VMI ir EDS) 



Mokesčių mokėtojo kortelė  
Pasitikrinti savo mokesčių balansą, peržiūrėti savo 

registrinius bei kitus duomenis 



Mokėjimai 

Sumokėti nustatytą įmoką ar reikalingą/mokėtiną sumą 



Skaičiuoklės 
Naudotis VMI skaičiuoklėmis 



e. VMI rinkmenos 
Rasti reikalingus, paslaptyje nelaikomus duomenis apie 

mokesčių mokėtojus bei mokesčių sumokėjimui reikalingą 

informaciją 



Kontaktai 
Peržiūrėti VMI kontaktinę informaciją, paskambinti 

trumpuoju numeriu į VMI mokesčių informacijos centrą 



Pranešk 
Pranešti apie pastebėtus mokesčių vengimo atvejus 



Prisijungimas 

• Su autentifikavimo telefonu kodu, 

kuris yra suteikiamas mokesčių mokėtojui 

prisijungus prie Mano VMI (www.vmi.lt/manovmi) 

sistemos. Skiltyje „Nustatymai“ – „Autentifikavimas 

telefonu“ pirmąkart sugeneruotas prisijungimo 

kodas, vėliau gali būti naudojamas kiekvieną kartą 

jungiantis prie e.VMI mobiliosios aplikacijos.  
 

• Su VMI priemonėmis - 

VMI suteiktu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, 

kuriuos galite gauti prisijungę prie Mano VMI 

(www.vmi.lt/manovmi). Skiltyje „Klauskite“, 

pateikus paklausimą, tema „Apie prisijungimo prie 

EDS/ Mano VMI/ e.VMI mobilios aplikacijos vardo ir 

slaptažodžio suteikimą“, Jums bus atsiųstos 

prisijungimo prie e.VMI priemonės. 
 

• Su mobiliuoju parašu, 

kurį suteikia mobiliojo ryšio operatorius.  
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Kodo autentifikavimui telefonu susigeneravimas 
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VMI priemonių užsisakymas 
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e.VMI programėlė 
Prisijunk prie išmaniųjų mokesčių mokėtojų - tvarkyk 

mokesčius išmaniai!  

6522 
 

 

Unikalių programėlės vartotojų 

Duomenys atnaujinti 2015-03-23 



Visą informaciją mokesčių klausimais 

Jūs galite sužinoti 

Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 

arba interneto svetainėje www.vmi.lt. 

VMI pažymi, kad Mokesčių informacijos 

centro trumpuoju telefonu 1882 

teikiamos konsultacijos įrašomos 

ir yra lygiavertės rašytinėms. 


