Pranešimas spaudai: Nuo šiandien Šiaulių AVMI aptarnaujami klientai, kurie
iš anksto telefonu registruojasi apsilankymui
2020 m. birželio 1 d., Šiauliai. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI)
praneša, kad švelninant šalyje paskelbto karantino sąlygas nuo birželio 1-osios atverti gyventojų
aptarnavimo padaliniai visoje Šiaulių apskrityje. Atsižvelgiant į galiojančias COVID-19 prevencijos
darbo vietose rekomendacijas, aptarnavimo padaliniuose laikinai bus ribojamas klientų srautas atvykti numatytu laiku galės tik iš anksto telefonu užsiregistravę gyventojai. Registruotis
apsilankymui gyventojai gali telefonais – (8 41) 59 24 01 (dėl vizito Šiauliuose) ir (8 41) 37 18 86
(dėl vizito Akmenėje, Joniškyje, Kelmėje, Pakruojyje, Radviliškyje). Apsilankymų laikai suteikiami
iki 5 d. d. į priekį.
Registracija vykdoma telefonu – skambinti pagal gyvenamąją vietą
Siekiant užtikrinti į aptarnavimo padalinius atvyksiančių klientų ir juos konsultuojančių darbuotojų
saugumą,

veikla

organizuojama

remiantis

Sveikatos

apsaugos

ministerijos

pateiktomis

rekomendacijomis. Klientai priimami tik su išankstine registracija, tik jiems skirtu laiku, užtikrinant
reikiamą atstumą tarp darbuotojų ir klientų, kurių prašoma dėvėti apsauginę veido kaukę bei
dezinfekuoti rankas, pagal galimybes – mūvėti vienkartines pirštines.
Pirmenybė skubiems klausimams bei pajamų deklaravimui
Svarbu žinoti, kad pirmiausia konsultuojami tie klientai, kurie turi neatidėliotinų ir laikui jautrių
mokestinių klausimų, arba pajamų deklaracijas turi pateikti skubiau nei iki numatyto liepos 1 d.
termino bei neturi galimybės naudotis VMI e. paslaugomis. Su kitais pajamų deklaravimo ar
savarankiškos veiklos registravimo klausimais susidūrusius klientus kviečiame peržiūrėti VMI parengtus
vaizdo gidus Youtube kanale, jungtis prie „Mano VMI“ bei Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir
VMI elektronines paslaugas išbandyti savarankiškai arba kreiptis konsultacijai telefonu.
Konsultacijos telefonu
Primename, kad konsultacijas telefonu šiemet teikia mokesčių specialistai visoje šalyje. Kilus
klausimams pasikonsultuoti gyventojai galės ne tik paskambinus bendruoju Mokesčių informacijos
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telefonu 1882, bet ir kitais

papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI interneto

svetainėje. Šiaulių AVMI konsultantų telefonai: 8 41 592 408; 8 5 274 2500.
Savarankiškai aktualią informaciją, paaiškinimus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus
galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt ir VMI vaizdo kanale. Išsami informacija apie pajamų
deklaravimą pasiekiama adresu https://www.vmi.lt/cms/deklaravimas-uz-2019-m. Aktuali informacija
skelbiama

ir

oficialiame

VMI

socialinio

tinklo

„Facebook“

www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija.

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:
Elona Limantienė,
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,
tel.: (8 41) 59 23 06, +370 616 56 416; el. p. elona.limantiene@vmi.lt
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