
    
 
  

Kaip užregistruoti
Individualią veiklą

www.YandexPartneris.lt



1   .   Naršyklėje   atsidarykite    http://www.vmi.lt  
2   .      Viršutiniame   dešiniajame   kampe   spauskite   „Mano   VMI“ 

www.YandexPartneris.lt

http://www.vmi.lt/


3.  Pasirenkate   kokiu   b du   norite   prisijungti

www.YandexPartneris.lt



4.  Prie   VMI   Deklaracijos   paspauskite   mygtuk    “Prisijungti”

www.YandexPartneris.lt



5.  Spauskite   “Mano   VMI”

www.YandexPartneris.lt



6.  Norėdami   u pildyti   prašym ,   pasirinkite   meniu   punkt    "Paslaugos"

www.YandexPartneris.lt



7.  Spauskite   “U sakyti   paslaug ”

www.YandexPartneris.lt



8.  Pasirinkite   “Verslo   liudijimai   /   individuali   veikla   /   kontaktiniai   ir   kiti   registriniai   duomenys”

www.YandexPartneris.lt



9.  Spauskite   “Individualios   veiklos   registraimas   /   nutraukimas,   mokes i    mokėtojo   kontaktini    duomen
tvarkymas”

www.YandexPartneris.lt



10.  Spauskite   “Individualios   veiklos   registravimas   /   nutraukimas”

www.YandexPartneris.lt



11.  Atsidariusiame   puslapyje,   pa ymėkite   “Individualios   veiklos   registravimas   /   nutraukimas   ir   kontaktini
duomen    tvarkymas”   ir   spauskite   “Toliau”

www.YandexPartneris.lt



12.  Nurodykite   gyvenamosios   vietos   adres    spausdami   ant   alio   pieštuko   ir   spauskite   “Toliau”

www.YandexPartneris.lt



13.  Nurodykite   elektronini    ryši    rekvizitus   (elektroninio   pašto   adresas,   mobilusis   telefonas)   spausdami   ant   alio
pieštuko   ir   spauskite   “Toliau”

www.YandexPartneris.lt



14.  Nurodykite   pagrindin    veiklos   r š    spausdami   ant   alio   pieštuko

www.YandexPartneris.lt



15.  Iššokusiame   lange   nurodykite   veiklos   reikšmės   kod :   “ 493900   -   Kitas,   niekur   kitur   nepriskirtas,   keleivinis
sausumos   transportas ”   ir   spauskite   “Saugoti”

www.YandexPartneris.lt



16.  Išsaugojus   veiklos   r š ,   spauskite   “Toliau”

www.YandexPartneris.lt



17.  veskite   mokes i    mokėtojo   tip :   “ Kiti   gyventojai,   vykdantys   individualią   veiklą ”   ir   spauskite   “Saugoti”

www.YandexPartneris.lt



18.  Nurod ius   mokes i    mokėtojo   tip    spauskite   “Toliau”

www.YandexPartneris.lt



19.  Spauskite   “Pridėti”   norėdami   nurodyti   veiklos   vykdymo   viet

www.YandexPartneris.lt



20.  Pavadinime   rašykite   “ Keleivi    ve imas   u    atlyg  ”   ir   pa ymėkite,   kad   Adresas   Sutampa   su   nurodyta
gyvenam ja   vieta   Lietuvoje   ir   spauskite   “Saugoti”

www.YandexPartneris.lt



21.  Nurod ius   Veiklos   vykdymo   viet    /   Nuolatin    baz    spauskite   “Toliau”

www.YandexPartneris.lt
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22. Jei apskaitą tvarkysite patys ir neturite atstovo, šios dalies nepildykite ir spauskite “Toliau”



23.  Papildom    dokument    pridėti   nereikia,   spauskite   “Toliau”

www.YandexPartneris.lt



24.  U pildyt    prašym    per i rėkite   ir   sitikin ,   kad   visi   duomenys   teisingi,   spauskite   “Patvirtinti”

www.YandexPartneris.lt



25.  Kai   sistema   sugeneruoja   duomenis   ir   suformuoja   individualios   veiklos   pa ym ,galima   j    atsisi sti      savo
kompiuter .   Pasirinkite   meniu   punkt    “Mokes i    mokėtojo   kortelė”
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26.  Spauskite   “Vykdoma   veikla”
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27.  Norėdami   atsisi sti   savo   Individualios   veiklos   pa ym ,   spauskite   “Individualios   veiklos   pa yma”

www.YandexPartneris.lt



28.  Išsaugokite   savo   Individualios   veiklos   pa ym    savo   kompiuteryje

www.YandexPartneris.lt
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29. Atsispaudzdinkite savo Individualios veiklos kopiją bei pristatykite ją į mūsų biurą.

AČIŪ




