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I.SAF, I.VAZ DARBŲ SĄRAŠAS IKI MODULIŲ ĮSIGIJIMO/ĮSIDIEGIMO 
 

 i.SAF modulis 
1. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti iki š. m. spalio dokumentų registracijos (nepriklausomai nuo 

turimos programos versijos). 

1.1. PVM mokesčių sąrašas 

Vieta programoje: Sąrašai > Mokesčiai 

Mokesčių sąrašą papildykite mokesčiais iš PVM klasifikatoriaus. Sąrašą galite papildyti tik tais 

PVM mokesčiais, kuriuos naudojate savo apskaitoje. 

Dėmesio! PVM mokesčių sąrašą būtina sutvarkyti iki spalio mėnesio Gaunamų ir Išrašomų 

dokumentų registracijos pradžios. Registruojant spalio mėnesio dokumentus, operacijose būtina 

nurodyti PVM klasifikatoriaus mokesčio kodo aprašymą atitinkantį PVM mokestį. 

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

 

PVM mokesčių sąrašo programoje pavyzdys: 

 
 

PVM mokesčio kodas programoje neprivalo sutapti su PVM klasifikatoriaus mokesčių kodu. 

Mokesčių kortelės lauke „Priežastis“ galite nurodyti, kokiems atvejams naudojami PVM mokesčiai. 

! Tik sutvarkę mokesčių sąrašą galite pradėti spalio mėnesio dokumentų registravimą. 

Dėmesio: jei viename dokumente taikomi keli skirtingi PVM mokesčiai, operacijoje prie kiekvienos 

pozicijos būtina nurodyti atitinkamus mokesčius (sąrašas iškviečiamas – F3). 

Dėmesio! Operacijos įvedimo metu būtina priskirti teisingus PVM mokesčių kodus. Ši 

informacija bus pateikiama i.SAF duomenų rinkmenoje. 

Pastaba: Išlaidų modulio operacijos pozicijoje negalima naudoti PVM sąskaitos iš sąskaitų plano, 

nes i.SAF dokumentų registras bus užpildytas klaidingai. 

 

http://www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf
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Teisingas registravimo būdas: 

 
Neteisingas operacijos registravimo būdas – i.SAF registras bus klaidingas 

    

Neteisingas operacijos registravimo būdas – i.SAF registras bus klaidingas 

 
 

Į atnaujintą i.SAF programos versiją bus įkeltas PVM klasifikatoriaus mokesčių sąrašas. 

Kiekvieną PVM mokestį (Sąrašai > Mokesčiai) turėsite susieti su PVM mokesčio kodu iš 

klasifikatoriaus (Įvairūs sąrašai). Kaip tai atlikti, pateikta žemiau. 
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1.2. Partneriai 
Vieta programoje: Sąrašai > Partneriai 

Partnerio šalies kodas  

Užpildykite Partnerių šalies kodus. 

(Laukelis „Valstybės kodas“ pildomas, jei pirkėjo, kuris yra  PVM mokėtas, PVM kodas nenurodytas 
arba nurodytas ne Europos Sąjungos valstybių narių PVM mokėtojo kodas ar asmens identifikacinis 
numeris užsienio valstybėje. Tačiau jei šiame laukelyje bus nurodytas ES valstybių narių kodas 
(pvz., LT – Lietuva), sistema klaidos nefiksuos (šaltinis VMI)). 
 

Partnerio „Įmonės“ ir „PVM mokėtojo“ kodai 

Įsitikinkite, kad teisingai užpildyti partnerio „Įmonės“ ir „PVM mokėtojo“ kodai. 

 

Partnerio kortelės PVM mokesčiai 

Įsitikinkite, kad partnerio kortelėje „Pirkimų“ ir „Pardavimų“ informacijai skirtuose puslapiuose 

teisingai užpildyti šio partnerio operacijoms siūlomi PVM mokesčio kodai. „Pirkimams“ ir 

„Pardavimams“ PVM mokesčių kodai nurodomi atskiruose puslapiuose. 

 

 
1.3. Prekės 

Prekės kortelės mokesčio informacija 

Vieta programoje: Sąrašai > Prekės > Prekės 

Šiame lauke galima nurodyti vertybės PVM mokesčio dydį. Šis mokestis nurodomas tik tuo atveju, 

jei prekės ar paslaugos PVM mokestis – išskirtinis, nepriklausantis nuo operacijoje nurodyto PVM 

mokesčio. Jeigu prekės ar paslaugos mokestis visais atvejais sutampa su operacijos mokesčiu, šis 

laukas nepildomas. 

Sutvarkę „Mokesčių sąrašą“ nepamiškite peržiūrėti prekės kortelėse priskirtų PVM mokesčių (jei 

tokių yra). 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Prototechnika/Euroskaita5/EuroSkaita.chm::/Mokesiai.html
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2. Veiksmai po versijos atnaujinimo 
2.1. PVM mokesčių sąrašas 

Atnaujinus programos versiją ir įdiegus i.SAF modulį atlikite šiuos veiksmus! 

Mokesčių kortelėje bus sukurtas naujas laukas „i.MAS PVM klasifikatorius“. Šio lauko reikšmė bus 

tuščia. Jums reikės kiekvieną PVM mokestį (Sąrašai > Mokesčiai) susieti su PVM mokesčio kodu iš 

klasifikatoriaus. 

 
Pastaba: Keli programoje (Sąrašai > Mokesčiai) aprašyti PVM mokesčiai gali turėti tą pačią 

reikšmę iš PVM klasifikatoriaus. 
 

2.2. i.SAF dokumentų tipai 

Įdiegus i.SAF duomenų rinkmenos modulio atnaujinimus, programos „Konfigūracija“ (Sistema > 

Konfigūracija) bus papildyta naujais kintamaisiais „i.MAS dokumento Tipas“. 

Dokumento tipas operacijose, įvestose iki modulio įdiegimo 

Kiekvienoje „Pirkimų valdymo“, „Pardavimų valdymo“ ir „Išlaidų modulio“ operacijoje 

išsaugojamas i.SAF Dokumento tipas. Šį veiksmą programa atliks tik po i.SAF duomenų 

rinkmenos modulio įdiegimo. Įdiegus modulį po 2016-10-01, anksčiau įvestose operacijose 

Dokumento tipas liks nenurodytas, o operacijos, kurioms nepriskirtas Dokumento tipas, nepateks į 

i.SAF dokumentų registrą. Ką daryti tokiu atveju? 

Operacijoms, kurioms Dokumentų tipas liko nepriskirtas, atlikite funkciją „i.MAS tipo 

konfig.sukūrimas“ - šių operacijų „Konfigūracijoje“ bus automatiškai sukurtas kintamasis „i.MAS 

dokumento tipas“, o konkrečiai operacijai „pagal nutylėjimą“ bus automatiškai nustatytas 

Dokumento tipas, naudojamas tai operacijai (standartinė „Konfigūracijos“ kintamojo reikšmė). 

Prieš leisdami šią funkciją, pakeiskite standartinės „Konfigūracijos“ kintamųjų reikšmes, jei tai 

būtina. Standartinių reikšmių sąrašas pateiktas žemiau. 

Jeigu tarp įvestų operacijų yra tokių, kurioms automatiškai nustatytas Dokumento tipas netinka, 

tokioms operacijoms po funkcijos atlikimo joms skirtą Dokumento tipą nurodykite rankiniu būdu. 

Priminimas: funkciją operacijų grupei galite atlikti modulyje Operacijos > Visos operacijos – 

funkcija atliekama visoms ekrane pažymėtoms operacijoms. 

Pagal VMI nustatytas taisykles kiekvienai Gaunamai ir Išrašomai PVM sąskaitai faktūrai turi būti 

nurodytas jos Dokumento tipas. 
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Visi galimi PVM sąskaitų faktūrų tipai: 

1.  SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra; 
2.  KS – Gaunama kreditinė PVM sąskaita faktūra; 
3.  DS – Gaunama debetinė PVM sąskaita faktūra; 
4.  VS – Gaunama viena (advokatų/notarų) PVM SF; 
5.  VD – Gaunama viena debetinė (advokatų/notarų) PVM SF; 
6.  VK – Gaunama viena kreditinė (advokatų/notarų) PVM SF; 
7.  AN – Anuliuota (gaunama); 
8.  SF – Išrašoma PVM sąskaita faktūra; 
9.  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. 

 

Standartiškai priskirtos „Konfigūracijos“ (Sistema > Konfigūracija) kintamojo „i.MAS dokumento 

tipas“ reikšmės pagal nutylėjimą. 

Konfiguracijos_Šaka Operacijos tipas 

i.MAS dokumento tipo reikšmė pagal 

nutylėjimą 

Atskaitingi asmenys Atsk.asmenys 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Delspinigiai Delsp.paskelb. 15. Kiti dokumentai 

Išlaidų operacijos Asmens išlaidos 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Išlaidų operacijos Įmonės išlaidos 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Išlaidų operacijos Kred.sąskaita 
03. KS - Gaunama kreditinė PVM sąskaita 

faktūra 

Išlaidų operacijos Likučiai-At.sąn 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Išlaidų operacijos Sąnaudų pripaž. 15. Kiti dokumentai 

Išlaidų operacijos Vadybinės išl. 15. Kiti dokumentai 

Palūkanos Paluk.paskelb. 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Grąž.konsignac. 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Kl.paraiška 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Kliento užs. 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Kons.pranešimas 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Laikmenų Mok. 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Laikmenų Mok.Gr 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Likučiai-deb. 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Nuomos sąs. 08. SF – Išrašoma PVM sąskaita faktūra 

Pardavimų modulis P.Koregav.(-) 10. KS - Išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra 

Pardavimų modulis P.Koregav.(+) 10. KS - Išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra 

Pardavimų modulis Pard.grąžinimas 10. KS - Išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra 

Pardavimų modulis Pardavimas 08. SF – Išrašoma PVM sąskaita faktūra 

Pardavimų modulis Pardavimas(K) 08. SF – Išrašoma PVM sąskaita faktūra 

Pardavimų modulis Pardavimas2 08. SF – Išrašoma PVM sąskaita faktūra 
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Pardavimų modulis Pardavimas3 08. SF – Išrašoma PVM sąskaita faktūra 

Pardavimų modulis Perd.konsignac. 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Reklamos perd. 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Rezervavimas 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Serv.pardavimai 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Servisas 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Skolų pask. 15. Kiti dokumentai 

Pardavimų modulis Skolų užsk. 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Akcizo išl. 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Atsrg.likučiai 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Credit note 03. KS - Gaunama kreditinė PVM sąskaita 

Pirkimų modulis Draudimo išl. 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Pirkimų modulis Gavimas 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Įsiskolinimas 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Kitos išl. 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Pirkimų modulis Knsg. prekės 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Knsg.grąžinimas 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Konsg. sąskaita 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Pirkimų modulis Likučiai-kred. 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Marketing. išl. 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Pirkimų modulis Muito išl. 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Pirk. sutartis 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Pirk.sąsk. 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Pirkimų modulis Pirkimas 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Pirkimų modulis Pirkimo grąž. 03. KS - Gaunama kreditinė PVM sąskaita 

Pirkimų modulis Real.grąžinimas 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Realizacija 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Transporto išl. 01. SF – Gaunama PVM sąskaita faktūra 

Pirkimų modulis Užs.atšaukimas 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Užsakymas 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Užskaita 15. Kiti dokumentai 

Pirkimų modulis Vid.užsakymas 15. Kiti dokumentai 
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i.VAZ modulis 

Įmonės atributai 

Vieta programoje: Sistema > Įmonės atributai > Adresas 

Šie laukai elektroniniame važtaraštyje bus naudojami lauko „Važtaraščio surašymo vieta 

adresas“ pildymui. 

 
Vieta programoje: Sistema > Įmonės atributai > Įmonė 

Taip pat privaloma užpildyti įmonės pavadinimą ir kodus. 

Šie laukai elektroniniame važtaraštyje bus naudojami laukų „Siuntėjo kodas“ ir „Siuntėjo 

pavadinimas“ pildymui. 
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Sandėliai 

Vieta programoje: Sąrašai > Sandėliai > Adresas 

Privaloma užpildyti sandėlių, iš kurių vežamos prekės, adresus. Šie laukai elektroniniame 

važtaraštyje bus naudojami lauko „Siuntėjo adresas“ pildymui. 

 
 
Partnerių sąrašai 

Vieta programoje: Sąrašai > Partneriai > Partneris 

Šie laukai elektroniniame važtaraštyje bus naudojami laukų „Gavėjo kodas“ ir „Gavėjo 

pavadinimas“ pildymui. 
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Vieta programoje: Sąrašai > Partneriai > Adresas 

Šie laukai elektroniniame važtaraštyje bus naudojami lauko „Gavėjo kodas“ ir „Gavėjo adresas“ 

pildymui. 

 
 

 

 


