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I. Bendra informacija apie i. SAF duomenų rinkmeną 
 

Šaltinis: Seminaro „PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų (i. SAF) ir važtaraščių bei kitų krovinių gabenimo 

dokumentų duomenų (i. VAZ) teikimas VMI nuo 2016-10-01"  dalijamoji medžiaga" (atnaujinta 2016-06-13) 

 

Nuo 2016 m. spalio 1 d. įsigalioja LR Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) pakeitimai, pagal kuriuos 

mokesčių mokėtojai, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) privalės pateikti gaunamų ir išrašomų sąskaitų 

faktūrų duomenis elektroniniame sąskaitų faktūrų posistemyje (i. SAF). 

i. SAF – i. MAS elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM 

sąskaitų faktūrų registrų duomenys, teikiamos e. paslaugos. 

Dagiau informacijos: http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-

pateikimo-taisykliu-projektas 

 

1.1. Kas ir kada privalės teikti sąskaitų faktūrų registrus? 
 

 

 

i. SAF dokumentų registrų rinkmeną PVM mokėtojai privalės teikti VMI nuo 2016 m. spalio 1 d.  

Registrų teikimo terminai – mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 20 d.  

 Pirmas duomenų teikimas (už 2016 m. spalio mėnesį) – iki 2016 m. lapkričio 21 d. (kai mokestinis 

laikotarpis mėnuo – iki kito mėnesio 20 dienos).  

 Pirmas duomenų teikimas (už 2016 m. spalio – gruodžio mėnesius) – iki 2017 m. sausio 20 d. (kai 

mokestinis laikotarpis pusmetis – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos).  

 Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais ir pasirinkę taikyti kitokį mokestinį 

laikotarpį, mokestinio laikotarpio, kuris prasideda iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos ir baigiasi po spalio 

1 dienos, pirmuosius registrus privalo pateikti per 20 dienų po to laikotarpio pabaigos.  

 Kai mokestinis laikotarpis kitas – registrus privalo pateikti per 20 dienų po to laikotarpio pabaigos. 

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8485/7663ae8d-33b9-4052-b903-1b9d42556f65
http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8485/7663ae8d-33b9-4052-b903-1b9d42556f65
http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas
http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas
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! Mokesčių administratoriaus nurodymai – teikti išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų 

duomenis (formas FR0671 ir FR0672) – nebegalios nuo 2016 m. spalio 1 d.  

Paskutinis išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų (formų FR0671 ir FR0672) 

teikimas, kai mokestinis laikotarpis mėnuo, už 2016 m. rugsėjo mėnesį – iki 2016 m. spalio 25 d.;  

 

1.2. i.SAF duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra 
 
 

 

i. SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys: antraštinė dalis, pagrindinė duomenų byla ir 

pirminių dokumentų duomenys:  

1. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie asmenį, kurio registrai yra teikiami, mokestinį laikotarpį, 

rinkmenos tipą ir kt.;  

2. Pagrindinę duomenų bylą sudaro išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, 

kuriuos su pirminių dokumentų duomenimis susieja unikalus pirkėjo ir / arba unikalus tiekėjo kodas, 

naudojamas subjekto apskaitos sistemoje. Pagrindinę duomenų bylą rekomenduojama pildyti tuomet, kai 

yra per mokestinį laikotarpį registruojama daug PVM sąskaitų faktūrų su tuo pačiu pirkėju ar tiekėju. 

Pagrindinė duomenų byla gali būti nepildoma, tačiau tuomet pirkėjų ir tiekėjų registrinius duomenis 

privaloma nurodyti pirminių dokumentų duomenyse;  

3. Pirminių dokumentų duomenis sudaro gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys 

bei mokėjimų informacija. Pirminių dokumentų duomenys gali būti nepildomi, jei per mokestinį laikotarpį 

nebuvo gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (tuomet i. SAF duomenų rinkmenoje turi būti užpildyta tik 

antraštinė dalis). Mokėjimų informacija rekomenduojama teikti tuo atveju, kai subjektas nori gauti 

preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą. 
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1.3. Kokie dokumentai registruojami elektroniniame SF posistemyje  (i. SAF)? 
 

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojamos: 

 Per mokestinį laikotarpį išrašytos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant dokumentus, kurie turi PVM 

sąskaitų faktūrų privalomus rekvizitus ir kuriais įformintas prekių tiekimas / paslaugų teikimas);  

 Pirkėjo ar trečiojo asmens už pardavėją išrašytos PVM sąskaitos faktūros;  

 Išrašytos kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros;  

 Privatiems poreikiams sunaudotų prekių (paslaugų) įforminimui išrašytos PVM sąskaitos faktūros;  

 Ilgalaikio materialaus turto pasigaminimo įforminimui išrašytos PVM sąskaitos faktūros;  

 Prekėms pervežti į kitą valstybę narę verslo tikslais išrašytos PVM sąskaitos faktūros; 

 Avansinės PVM sąskaitos faktūros; 

 Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų už tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, žemės ūkio 

produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) išrašytos 

PVM sąskaitos faktūros;  

 Kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai prekių (paslaugų) pirkėjams išrašo 

vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į savo 

išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM 

sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra. 

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojamos: 

 Per mokestinį laikotarpį iš Lietuvos ir užsienio apmokestinamųjų asmenų gautos PVM sąskaitos 

faktūros;  

 Už pardavėją pirkėjo išrašytos PVM sąskaitos faktūros;  

 Gautos kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros;  

 Iš kitos ES valstybės narės asmens disponuojamų prekių atsigabenimui įformintos PVM sąskaitos 

faktūros;  

 Avansinės PVM sąskaitos faktūros;  

 Pirkėjų, PVM mokėtojų, už ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tiekiamą 

žemės ūkio produkciją išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir savo nuožiūra už teikiamas žemės ūkio 

paslaugas išrašytus laisvos formos apskaitos dokumentus; 

 Žemės ūkio produkcijos perdirbėjų už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą 

žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, išrašytos PVM sąskaitos faktūros;  

 Kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai iš prekių (paslaugų) pardavėjų 

gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į 

gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM 

sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;  

 Kai notarų biuro notarai, dirbantys notarų biure pagal bendros veiklos sutartį, iš prekių (paslaugų) 

pardavėjų gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas notaras tokią PVM sąskaitą faktūrą 

įtraukia į savo gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią 

apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra. 

! Į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą registruojami ir duomenys teikiami pagal registravimo 

apskaitoje datą (ne išrašymo), nes tokiu būdu išvengiama registrų duomenų tikslinimo, kai sąskaita gaunama 

pavėluotai. 

PVM sąskaitų faktūrų registruose (gali būti) neregistruojama:  

 Finansų įstaigų ir draudimo bendrovių dokumentai, naudojami PVM neapmokestinamųjų paslaugų 

teikimui įforminti (banko išrašai, draudimo liudijimai);  
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 Iš užsienio gautos sąskaitos, kai nėra prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti pardavimo PVM Lietuvoje;  

 PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių ir paslaugų, kurie nėra PVM objektai, tiekimas 

/ teikimas (užstatai už pakuotę, žyminiai mokesčiai ir pan.). 

 

1.4. Kokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys kaupiami registruose? 
 

Registruose kaupiami privalomi PVM sąskaitų faktūrų duomenys: 

 PVM sąskaitų faktūrų išrašymo data, serija ir numeris, tipas (kreditinė, debetinė, viena sąskaita 

(advokatų/notarų) , anuliuota); 

 PVM sąskaitų faktūrų gavimo data, prekių ir paslaugų teikimo data;  

 Pirkėjo / pardavėjo PVM mokėtojo kodas / ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo 

schema, kodas arba mokesčių mokėtojo kodas / užsienio valstybės šalies kodas / pavadinimas 

(vardas, pavardė);  

 Mokesčių informacija taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą:  

PVM klasifikatoriaus kodas;  

PVM tarifas;  

Apmokestinamoji vertė;  

PVM suma. 

 

Registruose nurodomi šie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:  

 Nuoroda „Pinigų apskaitos sistema“ – pildoma, kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį 

už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas;  

 Tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų datos ir serijos – pildoma, jeigu kreditinėje / debetinėje PVM 

sąskaitoje faktūroje yra nurodyti ir šie duomenys kaupiami apskaitos programoje;  

 Mokėjimų / atsiskaitymų duomenys – neprivaloma teikti VMI. 

 

1.5. Kokiais būdais sąskaitų faktūrų duomenys pateikiami į  i. SAF posistemį? 
 

Sąskaitų faktūrų duomenų teikimas į i. SAF posistemį:  

 Tiesioginis duomenų įvedimas į i. SAF per naudotojo sąsają.  

 i. SAF rinkmenos įkėlimas į i. SAF posistemį; 
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II. Duomenų pateikimo į i. SAF sistemą būdai programoje „EuroSkaita2016“ ir 

„LengvaSkaita2016“ 
 

 I Būdas – tiesioginis (rankinis) duomenų įvedimas į i. SAF posistemį per naudotojo sąsają;  

 II Būdas – i. SAF rinkmenos įkėlimas į i. SAF posistemį.  

 

2.1. I Būdas – tiesioginis duomenų įvedimas į i. SAF per naudotojo sąsają 
 

Eil.Nr Pavadinimas Nuo kada 
privaloma 

Licencijos 

1 Pirkimo, Pardavimo PVM sąskaitų suvedimas į VMI posistemį 
i. SAF 

 

Darbai 

1 Tiesioginis registro duomenų suvedimas jungiantis prie VMI per 
naudotojo sąsają.  
Gaunamas ir išrašomas sąskaitas faktūras vesite apskaitos programoje. 
Tuos pačius dokumentus pakartotinai įvesite VMI i. SAF posistemyje per 
naudotojo sąsają. 

2016-10 

 

I Būdo privalumai 

 Nebūtina turėti / įsigyti naujausią programos „EuroSkaita“ / „LengvaSkaita“ versiją;  

 Nereikia atsinaujinti programos „EuroSkaita“ / „LengvaSkaita“ versijos;  

 Nereikia papildomai įsigyti i.SAF rinkmenos modulio (licencijos). 

I Būdo trūkumai 

 Tą pačią pirkimo ir pardavimo informaciją reikia suvesti du kartus: vieną kartą į apskaitos sistemą, 

antrą kartą į VMI posistemį i. SAF; 

 Didėja darbo kaštai; 

 Didėja klaidų tikimybė dubliuojant dokumentus. 

 

2.2. II Būdas – i. SAF rinkmenos įkėlimas į i. SAF posistemį 
 

Ką reikia turėti? 

 Naujausią programos „EuroSkaita2016“ ar „LengvaSkaita2016“ versiją i. SAF duomenų rinkmenos 

modulio instaliavimo metu. 2016-07-20 dienai paskutinis išleistas programos atnaujinimas yra: 

v50_085_004_SEPA_importas_pakeitimai. (iki i. SAF modulio išleidimo gali atsirasti papildomi 

atnaujinimai); 

 i. SAF duomenų rinkmenos modulį (licenciją). 

II Būdo privalumai 

 Nereikia dubliuoti pirkimo ir pardavimo sąskaitų faktūrų informacijos per dvi sistemas; 

 Taupomas darbo laikas ir kaštai; 

 Nėra klaidų dėl dokumentų dubliavimo; 
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 Įsigysite naujausią programos versiją (pagal priežiūros sutarties sąlygas), užtikrinančią papildomų 

privalomų duomenų įvedimą, būtinų teisingam i. SAF duomenų rinkmenos suformavimui; 

 Galimybė pasinaudoti nuolaidų sistema pagal priežiūros sutarties sąlygas.  

 

II Būdo trūkumai 

 Reikia įsigyti i. SAF duomenų rinkmenos modulį (licenciją); 

 Reikia atsinaujinti programos „EuroSkaita“ ar „LengvaSkaita“ versiją. 

Eil.Nr Pavadinimas Nuo kada 
privaloma 

Licencijos (tik preliminarios kainos !!!) 

1 i. SAF duomenų rinkmenos modulis (Gaunami ir Išrašomi dokumentai) (tik 
naujausioje „Euroskaita2016“ ar „LengvaSkaita2016“ versijoje). 

2016-10 

2 Naujausia programos „EuroSkaita“ ir „LengvaSkaita“ versija.  

Darbai 

1 Versijos atnaujinimo, instaliavimo bei konfigūravimo darbai į modulio kainą 
neįskaičiuoti. Kaina priklauso nuo instaliuojamų darbo vietų, duomenų bazių 
skaičiaus, programos versijos praleistų atnaujinimų kiekio. 

 

2 i. SAF modulio įdiegimo darbai. Mokymai, konsultacijos.  

3 Papildomos i. SAF duomenų rinkmenos suformavimas iš kitų, ne „EuroSkaita“, 
pardavimo žurnalų (individualus projektas) 

2016-10 

 

2.3. Kada galima įsigyti i.SAF rinkmenos modulį (licenciją)? 
 

Naujausią programos „EuroSkaita2016“ ir „LengvaSkaita2016“ versijas, pritaikytas i. SAF duomenų 

rinkmenos formavimui, Prototechnika pradės platinti rugsėjo mėnesį, ne anksčiau nei praėjus 14 dienų po 

VMI i. SAF testavimo aplinkos pateikimo. 

(i. SAF testavimo aplinka, prieinama visiems mokesčių mokėtojams, bus pristatyta rugsėjo mėnesį (šaltinis VMI)). 

Esant papildomų paslaugų poreikiui, duomenų korektiškumo konsultacijoms bei analizei, susijusioms su 

i. SAF ir i. VAZ duomenimis, paslaugos yra apmokamos papildomai pagal faktiškai sugaištą laiką, kaina 40 

Eur/val. Papildomos paslaugos nėra programos „EuroSkaita“/„LengvaSkaita“ priežiūros sutarties objektas. 

Kviečiame registruotis adresu http://crm.prototechnika.lt dėl i. SAF ir i. VAZ versijos įsigijimo: 

 Suderinsime darbų apimtis ir kainą; 

 Informuosime apie reikalingą avansinio apmokėjimo sumą (dėl laiko stokos ir didelio klientų 

skaičiaus instaliavimo, konfigūravimo, apmokymo darbus planuosime gavus avansinį apmokėjimą); 

 Suderinsime planuojamą programos atnaujinimo datą; 

 Paskirsime darbuotoją versijos instaliavimo darbams atlikti. 

Užsiregistravusiems vėliau versijos instaliavimo / atnaujinimo darbų data gali nusitęsti, tad kviečiame 

registruotis iš anksto! 

Pastaba: Jei Jūsų įmonė svarsto galimybę įsigyti ir i. VAZ (važtaraščių duomenų siuntimo į VMI) modulį 

(licenciją), planuokite, kad programos versijos atnaujinimo bei modulių instaliavimo, konfigūravimo darbai 

Jums turėtų būti atlikti iki 2016 spalio 1 d.   

http://crm.prototechnika.lt/
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III. Kaip pasiruošti i. SAF įdiegimui?     
 

Dar neįsigijus i. SAF versijos, Jūs galite atlikti paruošiamuosius darbus savo duomenų bazėje. 

Partneriai  

 Partnerio kortelėje, adreso skiltyje užpildyti partnerio šalies kodą  

(Laukelis „Valstybės kodas" pildomas, jeigu nenurodytas pirkėjo PVM mokėtojo kodas arba nurodytas ne ES valstybių narių 

PVM mokėtojo kodas ir nurodomas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Tačiau jei šiame laukelyje bus 

nurodytas ES valstybių narių kodas (pvz.: LT – Lietuva), sistema klaidos nefiksuos (VMI)); 

 Patikrinti ar visiems partneriams nurodytas Įmonės kodas ir PVM mokėtojo kodas;   

 Partneriams ne PVM mokėtojams kortelėje turi būti aktyvus požymis „Ne PVM mokėtojas“; 

 

 
 

 Ateityje, siekiant išvengti klaidų, kai nenurodomas įmonės ar PVM mokėtojo kodas naujo kliento 
įvedimo metu, siūlome bendroje konfigūracijoje kintamųjų „Privalomas partnerio PVM (įmonės) 
kodas“ reikšmes nustatyti „Taip“. Standartinė reikšmė pagal nutylėjimą yra „Ne“. 
Užrašant partnerio kortelę programa praneš, jei vienas iš kodų nebus nurodytas. 
 

 
 
PVM mokesčiai –  

Nuo 2016-10-01 Pirkimo ir Pardavimo operacijose turėsite nurodyti PVM mokestį atitinkantį PVM 
klasifikatoriaus mokesčio paskirtį. 

PVM klasifikatorių ir jo naudojimo pavyzdžius rasite adresu:   http://www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf 

 
Kol neturite i. SAF versijos, mokesčių sąrašą galite papildyti naujais mokesčiais iš PVM klasifikatoriaus. 

Veskite tik tuos PVM mokesčius, kuriuos naudojate savo versle pagal PVM įstatymą. Mokesčio kodas 

programoje neprivalo sutapti su PVM klasifikatoriaus mokesčio kodu. Atsinaujinus versiją, PVM mokesčius 

susiesite su mokesčiu iš PVM klasifikatoriaus.  

http://www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf
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IV. i. SAF realizavimas programoje „EuroSkaita2016“ ir „LengvaSkaita2016“ 
 

Programos naujausioje versijoje bus realizuoti pakeitimai, reikalingi i. SAF duomenų surinkimui pagal VMI 

nustatytas PVM sąskaitų faktūrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių projektą.   

Visa informacija apie i. SAF rinkmeną skelbiama VMI interneto svetainėje:  

http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas. 

Pagal įvestus duomenis į programą, vartotojo kompiuteryje bus suformuota pirkimo ir pardavimo 

sąskaitų faktūrų duomenų rinkmena XML formatu. Suformuotą rinkmeną atsakingas darbuotojas rankiniu 

būdu įkels į VMI sistemą. 

Pakeitimai programoje „EuroSkaita2016“ ir „LengvaSkaita2016“  
 

4.1. Sąskaitų faktūrų tipai 
 

Naujovė! Kiekviena sąskaita faktūra turi turėti žymą apie PVM sąskaitos faktūros tipą. Visos galimos 

sąskaitų faktūrų tipų reikšmės: 

01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 
02. KS – Gaunama kreditinė PVM sąskaita faktūra 
03. DS – Gaunama debetinė PVM sąskaita faktūra 
04. VS – Gaunama viena (advokatų/notarų) PVM SF 
05. VD – Gaunama viena debetinė (advokatų/notarų) PVM SF 
06. VK – Gaunama viena kreditinė (advokatų/notarų) PVM SF 
07. AN – anuliuota (gaunama) 
08. SF – Išrašoma PVM sąskaita faktūra 
09. KS – Išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra 
10. DS – Išrašoma debetinė PVM sąskaita faktūra 
11. VS – Išrašoma viena (advokatų/notarų) PVM SF 
12. VK – Išrašoma viena kreditinė (advokatų/notarų) PVM SF 
13. VD – Išrašoma viena debetinė (advokatų/notarų) PVM SF 
14. AN – anuliuota (išrašoma) 
15. Kiti dokumentai 
 

Sąskaitos faktūros tipas turi būti nurodytas prie kiekvieno gaunamo ir siunčiamo dokumento. Dokumento 

tipas bus nustatomas automatiškai pagal bendros konfigūracijos kintamųjų reikšmes.  

 

4.2. Nauji konfigūracijos kintamieji 
 

Kiekvienam operacijos tipui, skirtam sąskaitų faktūrų įvedimui, bus sukurti nauji konfigūracijos kintamieji 

– „i.MAS dokumento Tipas“. Taip pat, pagal nutylėjimą, bus nustatytos naudojamos standartinės kintamųjų 

reikšmės, atitinkančios operacijos tipo paskirtį.  

Pavyzdžiui:  
Operacijos tipo „Pirkimas“ konfigūracijos standartinė reikšmė pagal nutylėjimą – „SF – Gaunama PVM 

sąskaita faktūra“ (Pav.1); 
Operacijos tipo „Pirkimo grąžinimas“  - „KS – Gaunama kreditinė PVM sąskaita faktūra“ (Pav.2). 

http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas
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Pav.1

 

Pav.2

 

 

Vartotojas gali pasikeisti bendros konfigūracijos kintamojo reikšmę ir nustatyti dažniausiai naudojamą 

reikšmę konkrečiam operacijos tipui. Kintamojo reikšmė pasirenkama iš sąrašo (Pav.3). 

Pav.3

 

 

Jei SF tipas neatitinka nustatytai sąskaitos faktūros tipo reikšmei pagal nutylėjimą, konkrečiam 

dokumentui SF tipas pakeičiamas pačioje operacijoje, t.y. operacijos informacijos konfigūracijoje.                    

Pvz.: gautai sąskaitai faktūrai, įvedamai per operacijos tipą Pirkimas, pagal nutylėjimą priskiriamas tipas        
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„SF – gauta sąskaita faktūra“. Jei per Pirkimą registruosite gautą debetinę sąskaitą faktūrą, tokiam 

dokumentui sąskaitos faktūros tipą į „DS – Gaunama debetinė PVM sąskaita faktūra“ informaciją pakeisite 

ranka (Pav.4). 

Pav.4 

 

 

4.3. PVM Mokesčiai 
 

Naujovė! PVM klasifikatorius.  

Nuo 2016-10-01 visose gaunamose ir išrašomose PVM sąskaitose faktūrose PVM mokesčio kodas ir 

tarifas turės būti nurodomas vadovaujantis VMI sudarytu PVM klasifikatoriumi. 

PVM klasifikatorių ir jo naudojimo pavyzdžius rasite adresu:   http://www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf 

 

2016-10-01 datai galiojančių PVM klasifikatoriaus reikšmių sąrašas ir jų panaudojimo pavyzdžiai bus įkelti 

į programą (Pav.5).  

Pav.5 

http://www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf
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Programoje mokesčių sąrašą Jums reikės papildyti naujais, jūsų versle naudojamais PVM mokesčiais, 

kurie atitinka klasifikatoriaus reikšmes. Mokesčio kodas programoje neprivalo sutapti su PVM klasifikatoriaus 

mokesčių kodais.  

i.SAF versijoje mokesčio kortelėje atsiras naujas laukas „i.MAS PVM klasifikatorius“ (Pav.6). Šiame lauke 

nurodysite (susiesite) atitinkančią reikšmę iš PVM klasifikatoriaus sąrašo. 

 

Pav.6 

 

 

Programos mokesčių sąraše matysite mokesčius ir jų atitikmenį iš PVM klasifikatoriaus (Pav.7). Mokesčio 

kortelės lauke „Priežastis“ galėsite nurodyti PVM kodų naudojimo savo pavyzdžius. Jūsų naudojimo 

pavyzdžiai bus matomi renkantis PVM mokestį operacijose.  

 

Pav.7 
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4.4. Nauji laukai operacijose 
 

Naujovė! Naujos reikšmės dokumentų registre: „Dokumento išrašymo data“ ir „Prekių/Paslaugų 

pristatymo/atlikimo data“. 

! Gautos PVM s/f registruojamos ir teikiamos VMI su to mokestinio laikotarpio registro duomenimis kada 

yra gautos. Išrašytos PVM s/f registruojamos ir teikiamos VMI su to mokestinio laikotarpio registro 

duomenimis kada yra išrašytos (šaltinis VMI). 

Programoje Pirkimų, Pardavimų ir Išlaidų operacijų moduliuose bus sukurti naujai laukai „Dok. Išrašymo 

data“ ir „Pristatymo data“ (Pav.8) . Kada turi būti pildomos šių laukų reikšmės, skaitykite Pridėtinės vertės 

mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėse, adresu: 

http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas 

Pav.8  

http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas
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Laukas „Pristatymo data“ pagrindiniame Pirkimo ir Pardavimo operacijos lange (Pav.8) ir data operacijos 

5-prist puslapyje (Pav.9) yra tas pats laukas. Šių laukų reikšmės visada sutaps, kuriame puslapyje Jūs reikšmę 

beužpildytumėte. 

Pav.9 

 

 

4.5. i. SAF dokumentų rinkmena (registras) 
 

Naujovė!    i. SAF duomenų rinkmena XML formatu  

i. SAF duomenų rinkmena pateikiama XML formatu. i. SAF duomenų rinkmena rengiama ir pildoma 

vadovaujantis i. SAF  XSD reikalavimais. 

Kokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys kaupiami registruose, skaitykite 1.5. punkte.  

Programoje, prieš suformuojant i. SAF rinkmeną XML formatu, pirminių dokumentų duomenys bus 

pateikiami ekrane. Ekrane matysite dokumento bendrą sumą be PVM, PVM sumą ir sumą su PVM. XML faile 

dokumento sumos bus išskaidytos pagal PVM mokesčių informaciją taikant vienodą PVM tarifą ir PVM 

apmokestinimo sąlygą. 

Tas pats dokumentas, kurio turinys išskaidomas per atskirus operacijos tipus (pvz. prekės įvedamos per 

Pirkimų modulį, o paslaugos per Išlaidų operacijas), i. SAF dokumentų registre bus susumuojamas ir 

pateikiamas kaip vienas dokumentas, jei atitiks: operacijų datos, partneris ir sąskaitos faktūros numeris.  
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Sutikrinus ir įsitikinus, kad visi dokumentai įvesti teisingai, programos vartotojas galės suformuoti XML 

failą.  

Klientams, kurie pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d. taiko „Pinigų apskaitos sistemą“ ir tai yra nurodę 

programos bendroje konfigūracijoje, XML faile dokumentai bus pažymėti specialia žyma „T“. 

Kiekvieną kartą suformavus XML failą, jam bus priskirtas i. SAF XML versijos numeris. Vėliau bus galima 

peržiūrėti ankstesnių periodų suformuoto failo turinį. 

Pirminių dokumentų duomenis sudaro: 

 Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys; 

 Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys;  

 Mokėjimų informacija (informacija neprivaloma).  

 

VMI numato galimybę suvesti ar pateikti i. SAF rinkmenoje papildomus duomenis apie apmokėjimą, 

tačiau tai būtų neprivalomi duomenys (nors ir pateiktuose Registruose būtų įtrauktos PVM sąskaitos faktūros 

su žyma, kad taikoma „Pinigų apskaitos sistema"). 

Apmokėjimo duomenys yra svarbūs norint suformuoti kuo tikslesnę preliminariąją PVM deklaraciją, ypač 

tais atvejais, kai PVM deklaravimo momentas priklauso nuo atlygio sumokėjimo momento (PVM sąskaitoje 

faktūroje nurodoma - "Pinigų apskaitos sistema" - PVM įstatymo 14 str. 9 d. (Šaltinis VMI) 

 
Dėmesio! Prototechnika sukurtoje i. SAF duomenų rinkmenoje Pirminių dokumentų duomenis sudarys  

Gaunamų bei Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenys, t.y. be mokėjimų informacijos. 
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V.  i. SAF modulio diegimas (preliminarus darbų planas) 
 

 

Darbo pavadinimas 

Vykdytojas (žymima „x“)  

Atlikimo terminas Užsakovas Prototechnika 

I Etapas (versijos ) 

Įvertinama ar naudojatės „EuroSkaita2016“ ar 

„LengvaSkaita2016“ naujausiomis versijomis. 

X    

Pasirenkamas ir patvirtinamas i. SAF duomenų pateikimo 

būdas VMI. 

X    

Suderinamas ir pateikiamas „Susitarimas“ dėl atliekamų 

darbų apimties bei kainos. 

 X   

Apmokamas avansas pagal „Susitarimą“. x   

II Etapas (Instaliavimas) 

Suinstaliuojama/atnaujinama programa „EuroSkaita2016“ ar 

„LengvaSkaita2016“, pritaikyta i. SAF modulio aplinkai. 

Sukonfigūruojami, atliekami nustatymai i. SAF veikimui. 

 x Per 14 d.d. po abiejų 

sąlygų išpildymo 

(avanso gavimo ir 

VMI testavimo 

aplinkos pateikimo) 

III Etapas (Sąrašų pildymas) 

Suvedami duomenys, būtini i. SAF duomenų registrui 

pateikti: 

- Partnerio pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas 

- Partnerio šalis („Valstybės kodas" pildomas, jeigu nenurodytas 

pirkėjo PVM mokėtojo kodas arba nurodytas ne ES valstybių narių 

PVM mokėtojo kodas ir nurodomas asmens identifikacinis numeris 

užsienio valstybėje. Tačiau jei šiame laukelyje bus nurodytas ES 

valstybių narių kodas (pvz.: LT ), sistema klaidos nefiksuos (VMI)). 

- Partneriams ne PVM mokėtojams kortelėje turi būti aktyvus 

požymis „Ne PVM mokėtojas“. 

- Mokesčių sąrašas papildomas naudojamomis reikšmėmis 

pagal mokesčių klasifikatorių. 

x   

IV Etapas (Dokumentų įvedimas) 

- Įvedamos gaunamos ir siunčiamos sąskaitos faktūros.  

- Kiekvienai operacijos eilutei atidžiai priskiriamas PVM 

mokesčio kodas atitinkantis PVM klasifikatoriaus reikšmę. 

- Jei operacijos sąskaitos faktūros tipas neatitinka nurodytam 

pagal nutylėjimą, tipas pakeičiamas operacijos informacijoje.   

x   

V Etapas (i. SAF XML rinkmenos formavimas) 

Sugeneravus dokumentų registrą, suformuojamas failas -  

XML rinkmena, kuri atitinka VMI pateiktą failo struktūrą. 

x   

VI Etapas (XML rinkmenos įkėlimas į VMI puslapį) 

Į VMĮ žiniatinklio puslapį rankiniu būdu įkeliamas 

suformuotas failas. 

x   

 


