
Prievolė mokesčių mokėtojams pateikti apskaitos duomenis i.SAF-T rinkmenoje pagal pareikalavimą

BAZINIŲ-IŠPLĖSTINIŲ
GALIMYBIŲ RINKINYSTiek MINIMALIŲ, tiek ir BAZINIŲ-

IŠPLĖSTINIŲ galimybių rinkinys
LEIDŽIA:

i.SAF-T

sukurti naują ataskaitą, 

surinkti duomenis, 

sugeneruoti XML bylą,

bei ją eskportuoti arba įrašyti į diską,

MINIMALIŲ 

GALIMYBIŲ RINKINYS

Rinkdamiesi šį įrankį, turite būti gerai susipažinę su SAF-T rinkmenos reikalavimais ir
gebėti tinkamai paruošti reikiamus duomenis.

IKI RINKMENOS ĮKĖLIMO Į VMI SAF-T PORTALĄ GALĖSITE:

Su šiuo rinkiniu SAF-T rinkmena bus generuojama tiesiai iš sukauptų programoje
dokumentų ir keliama į VMI SAF-T portalą be galimybės formuoti rinkmenos analizės
bazės papildomam duomenų analizės ir atrankos įrankų panaudojimui.

MINIMALIŲ
GALIMYBIŲ RINKINYS 

skirtas mažų apimčių įmonėms
(iki 10 operacijų per mėnesį),

dirbančioms su standartiniais
duomenimis.

tolesniam  duomenų analizės ir
atrankos įrankių panaudojimui.

Rinkmena keliama į SAF-T portalą  
kaip "juoda dėžė" - be įsitikinimo

jos korektiškumu.

Rinkinyje nėra

galimybės formuoti 

RAB bazės,

TAČIAU TIK

BAZINIŲ-IŠPLĖSTINIŲ
GALIMYBIŲ RINKINYS
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BAZINIO-IŠPLĖSTINIO galimybių rinkinio funkcionalumas
yra nepakeičiamas didesnių apimčių įmonėms, be kurio

tinkamai paruošti SAF-T rinkmeną sunkiai įmanoma.

RAB
Prieš siunčiant XML bylą į

VMI SAF-T portalą formuokite
duomenų rinkinį į išskirtinę

RINKMENOS ANALIZĖS BAZĘ
 papildomai duomenų 

analizei ir atrankai.

prieš formuojant SAF-T XML bylą
siuntimui į VMI surinkti duomenis į
RINKMENOS ANALIZĖS BAZĘ, 
toliau, RAB, kuri yra integruota 
į "EuroSkaita", "LengvaSkaita"
duomenų bazę arba 
saugoma visiškai atskiroje, 
ne Skaitos programų 
bazėje. 

TURI IŠSKIRTINĘ GALIMYBĘ

 

Ieškoti, filtruoti, išskirstyti į atskirus žurnalus RAB bazėje esančius duomenis
su išplėstinės analizės ir atrankos įrankiais;
Peržiūrėti juos buhalteriui suprantamu formatu ir įsitikinti surinktų
duomenų korektiškumu
Iš peržiūrėtos ir pakoreguotos RAB bazės formuoti SAF-T XML duomenų
rinkinį siuntimui į VMI.
Peržiūrėti sugeneruotą XML bylą/bylas

Operatyviai atlikti neatitikčių paiešką ir klaidų taisymą anksčiau
sukurtoje RAB bazėje pagal VMI portalo klaidų pranešimus.

PO RINKMENOS ĮKĖLIMO Į VMI SAF-T PORTALĄ GALĖSITE

Po rinkmenos patikrinimo VMI portale gavus klaidų pranešimus, dažnai
neinformatyvius, pavienis kiekvienos operacijos radimas, tikrinimas ir galima korekcija
- labai sudėtingas ir laikui imlus procesas.

https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.3a.4.1/-/asset_publisher/czGLQJ7YOo0Z/content/kokio-laikotarpio-apskaitos-duomenis-imones-tures-pateikti-saf-t-rinkmenoje-/10174?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.3a.4.1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_czGLQJ7YOo0Z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.ada.lt/go.php/Asmens-duomenu-apsaugos-reforma641


MINIMALIŲ 
GALIMYBIŲ RINKINYS

BAZINIŲ-IŠPLĖSTINIŲ
GALIMYBIŲ RINKINYS

SAF-T duomenų ir XML bylos formavimas.

Rinkmenos operacijų peržiūra prieš formuojant XML failą siuntimui į
VMI SAF-T.

Įtrauktų, neįtrauktų ir pašalintų iš SAF-T ataskaitos operacijų žurnalai.

Atskirų operacijų pasirinkimas / atmetimas rinkmenos analizės bazėje
(RAB).

Giluminių filtrų sistema duomenų atrankai.

RAB taikomi SAF-T rinkmenos duomenų analizės ir atrankos įrankiai.

SAF-T duomenų rinkinio formavimas į rinkmenos analizės bazę (toliau,
RAB) tolesniam duomenų analizės ir atrankos įrankių panaudojimui.

Duomenų surinkimas ir XML bylos formavimas dalimis, kai VMI
nepriima arba negalima perduoti vienos XML bylas.

Savininkai, akcininkai sąrašas.

SAF-T Sąskaitų planas.

S K I R T I N GŲ  K O M P L E K T AC I JŲ  I . S A F - T  M O D U L I O  R I N K I N I A I

B E N D R O S  I R  IŠS K I R T I NĖS  G A L I M Y BĖS

Su išplėstine
duomenų analize
ir atranka

Be duomenų
analizės ir
atrankos

Papildoma operacija duomenų tvarkymui be sąskaitų
korespondencijų, įskaitant ir uždarytus periodus.

i.MAS dokumento tipo keitimas ankstesnių periodų operacijoms,
įskaitant ir uždarytus periodus.

Galimybė įtraukti (ir kaupti) to paties periodo daugiau nei vieną
ataskaitą.

Sandėlių apjungimas.

Duomenų korektiškumo patikros procedūrų rinkinys.

RAB bazės saugojimas atskiroje, ne "EuroSkaita", "LengvaSkaita"
programų, bazėje. Atskiras rinkmenų administravimas.

PAGRINDINIS FUNKCIONALUMAS

GALIMYBĖ ĮSIGYTI PAPILDOMUS MODULIUS

PRIDĖTINIS FUNKCIONALUMAS
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