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1. Bendra dalis
1.1.

Dokumento istorija

Versija

Data

Autorius

Pakeitimai

0.1
0.2
1.0

2014-09-03
2014-10-24
2014-11-03

Danguolė Kraskauskienė
Danguolė Kraskauskienė
Danguolė Kraskauskienė

1.1

2014-11-14

Danguolė Kraskauskienė

1.2

2014-11-20

Birutė Račkaitienė

2.0

2014-12-30

Birutė Račkaitienė

2.1

2015-02-04

Birutė Račkaitienė

2.2

2016-10-17

Birutė Račkaitienė

Paruošta pradinė dokumento versija
Dokumentas papildytas
Dokumentas patikslintas, atsižvelgiant į
pastabas
Dokumentas patikslintas, atsižvelgiant į
pastabas v1_1112
Dokumentas patikslintas, atsižvelgiant į
pastabas pateiktas failu:
E Saskaita_recenzija_REZ15_instruk_v1 1
Dokumentas patikslintas, atsižvelgiant į
pastabas pateiktas failu: E
Saskaita_recenzija_REZ15_instruk_v2 0
Pataisyta pagal Ritos Januškevičiūtės
pastabas
Pataisyta pagal pastabas

1.2.

Nuorodos

Vartotojo instrukcijos paruoštos remiantis:
[1]
[2]
[3]
[4]

„E. sąskaita“ reikalavimų specifikacija;
„E. sąskaita“ esybių specifikacija;
„E. sąskaita“ panaudos atvejų specifikacija;
„E. sąskaita“ informacine sistema.
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2. Perskaitykite pirmiausia
Jums pristatoma „E. sąskaita“ informacinė sistema. Ši instrukcija skirta sąskaitų faktūrų teikėjams,
perkančiųjų organizacijų ir prižiūrinčių institucijų naudotojams.
Sąskaitų faktūrų teikėjas:










Darbo su sistema pradmenys (3)
Sukurti „E. sąskaita“ paskyrą prisijungiant pirmą kartą (4)
Darbas su savo paskyra (5)
Darbas su sąskaitomis faktūromis (7):

Sukurti elektroninę sąskaitą faktūrą ir ją pateikti perkančiajai organizacijai.
Apie sąskaitų faktūrų kūrimo būdus skaitykite skyrelyje Sukurti sąskaitą faktūrą ir ją pateikti
perkančiajai organizacijai (7.2).


Peržiūrėti elektroninės sąskaitos faktūros duomenis ir perkančiosios organizacijos
sprendimus dėl pateiktos sąskaitos.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).



Tvarkyti elektroninės sąskaitos faktūros duomenis
Kaip atlikti, skaitykite skyreliuose Keisti sąskaitos faktūros duomenis (7.4), Pakeisti sąskaitos
faktūros įvedamų duomenų laukų aibę (7.8), Pašalinti sąskaitą faktūrą (7.5).



Atsispausdinti popierinę elektroninės sąskaitos faktūros kopiją.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Atsisiųsti ir atspausdinti sąskaitą faktūrą (7.3.)



Sukurti sąskaitų faktūrų ruošinius.
Kaip atlikti, skaitykite skyreliuose Kurti sąskaitą faktūrą ruošinio pagrindu (7.2.3) ir Darbas su
sąskaitų faktūrų ruošiniais (8).

Darbas su ataskaitomis (11)
Darbas su pranešimais (12)
Nustatymai (13)
Darbas su klaidomis (14)

Perkančiosios organizacijos naudotojas:










Darbo su sistema pradmenys (3)
Sukurti „E. sąskaita“ paskyrą prisijungiant pirmą kartą (4)
Darbas su savo paskyra (5)
Sukurti paskyrą užsienio fiziniam/juridiniam asmeniui (6.1)
Darbas su užsienio asmenų paskyromis (6)
Darbas su sąskaitomis faktūromis (7):

Peržiūrėti gautos elektroninės sąskaitos faktūros duomenis.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).


Priimti sprendimą dėl gautos elektroninės sąskaitos faktūros.
Kaip atlikti, skaitykite skyreliuose Priimti sprendimą dėl gautos sąskaitos faktūros (7.6),
Pakeisti sąskaitos faktūros būseną (7.7).



Atsispausdinti popierinę elektroninės sąskaitos faktūros kopiją.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Atsisiųsti ir atsispausdinti sąskaitos faktūros kopiją
(10.3.)



Jei paslaugų tiekėjas pateikė popierinę sąskaitą faktūrą, sukurti sąskaitos faktūros
elektroninę kopiją sistemoje.
Apie sąskaitų faktūrų kopijų kūrimą skaitykite skyriuose Darbas su sąskaitų faktūrų
kopijomis (10) ir Darbas su sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniais (9).

Darbas su ataskaitomis (11)
Darbas su pranešimais (12)

© UAB „Alna Software“

4 psl.

„E. sąskaita“ informacinė sistema
Instrukcija viešajam naudotojui




Nustatymai (13)
Darbas su klaidomis (14)

Prižiūrinčios organizacijos naudotojas:





Darbo su sistema pradmenys (3)
Sukurti „E. sąskaita“ paskyrą prisijungiant pirmą kartą (4)
Darbas su savo paskyra (5)
Darbas su sąskaitomis faktūromis (7):

Peržiūrėti visų elektroninių sąskaitų faktūrų duomenis.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).




Darbas su pranešimais (12)
Darbas su klaidomis (14)

2.1.

Ką rasite šiame dokumente?

Dokumento skyrių ir poskyrių pavadinimai atspindi veiksmus, kuriuos naudotojas gali atlikti „E.
sąskaita“ informacinėje sistemoje.
Kiekviename skyriuje/poskyryje rasite šią informaciją:






trumpą apžvalgą;
kelią iki lango, kuriame atliksite veiksmą;
„žingsnis-po-žingsnio“ instrukcijas, kaip atlikti veiksmą;
atlikto veiksmo rezultatą;
pastabas, į ką reiktų atkreipti dėmesį.

Papildomos informacijos ieškokite nuoroda:
https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/praktiniai-patarimai

2.2.

Terminai ir santrumpos

Terminas/santrumpa

Aprašymas

GR
Fiskalinis agentas

Gyventojų registras
Solidariai su užsienio valstybės asmeniu atsakantis už šio užsienio
valstybės asmens mokestinių prievolių, susijusių su PVM, vykdymą
Naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo komponentas
Posistemė, kurioje saugomi ir valdomi įgaliojimai
Juridinių asmenų registras
Mokesčių mokėtojų registras
Paskyros administratorius - paskyros naudotojas, atliekantis paskyros,
kurioje jis turi šitą vaidmenį, administravimo ir kitas funkcijas
Paskyros naudotojas, atliekantis paskyros, kurioje jis turi šitą vaidmenį,
administravimo ir kitas funkcijas
Perkančiosios organizacijos atstovas, už sąskaitų-faktūrų priėmimą
atsakingas darbuotojas
Viešąjį pirkimą laimėjęs prekių arba paslaugų tiekėjas, darbų vykdytojas

iPasas
Įgaliojimų posistemė
JAR
MMR
Paskyros
administratorius
Paskyros savininkas
PO atstovas (sistemoje
„pirkėjas“)
Prekių/paslaugų tiekėjai
(sistemoje „pardavėjas“)
Prisijungęs naudotojas
Sąskaitų faktūrų teikėjas
SF
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Autentifikuotas išorinis naudotojas, apibendrinantis visiems „E. sąskaita“
naudotojams galimas teises
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sąskaitų faktūrų kūrimu ir pateikimu
Sąskaita faktūra
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Prižiūrinčios institucijos
atstovas
Vaidmuo
Veiklos administratorius
VIISP

Prižiūrinčios institucijos atstovas, už sąskaitų faktūrų priežiūrą atsakingas
darbuotojas
Sistemos vartotojui priskirta rolė
„E. sąskaita“ informacinės sistemos administratorius
Elektroniniai valdžios vartai (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platforma)

Standartinė sąsaja

2.3.

Aprašant sistemos langus, naudojami šie susitarimai:

1 pav.

Sistemos lango pavyzdys su sužymėtais pagrindiniais sistemos elementais

Dokumento tekste sistemos langų elementai žymimi juos išskiriant:
Elemento pavadinimas
Meniu
Kortelė

Blokas

© UAB „Alna Software“

Aprašymas ir atvaizdavimas
Meniu veiksmo pasirinkimas rašomas paryškintu kursyvu, pavyzdžiui:
Meniu pasirinkite Pranešimai.
Tai lango sritis, kuri turi ąselę. Kortelių pavadinimai dokumente rašomi
paryškintu šriftu, pvz.:
Kortelėje Kontaktiniai duomenys įrašykite adresą ir telefono numerį.
Tai lango sritis, kurioje vaizduojama tarpusavyje susijusių duomenų ar
komandų grupė.
Blokų pavadinimai rašomi paryškintu šriftu, pavyzdžiui:
Bloke Papildomi duomenys įrašykite pastabas.
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Laukas

Sistemos mygtukas

Piktograma

2.4.

Tai lango sritis, kurioje peržiūrite arba įrašote informaciją.
Laukų pavadinimai dokumente rašomi figūriniuose skliaustuose
paryškintu šriftu, pavyzdžiui:
Lauke {Vardas} įrašykite naudotojo vardą.
Sistemos mygtukų pavadinimai pateikiami taip, kaip jie atvaizduoti
ekrane, laužtiniuose skliaustuose paryškintu šriftu, pavyzdžiui:
Spauskite [Sukurti].
Grafinis sistemos elementas, kurį paspaudus inicijuojamas veiksmas su
lauko duomenimis ar pasirinktu įrašu.
Dokumente piktogramos pateikiamos skliausteliuose nurodant jų žodinę
reikšmę, pavyzdžiui:
Šalia pradinės sąskaitos spauskite
(„Kreditinė sąskaita faktūra“).

Reikalavimai kompiuterizuotai darbo vietai

Tam, kad galėtumėte sėkmingai naudotis „E. sąskaita“ sistema, Jūsų kompiuteris turi būti paruoštas
pagal žemiau išvardintus reikalavimus.
Nr.

Operacinės sistemos/Tinklai/Taikomoji programinė įranga

1.

Operacinė sistema (viena iš nurodytų):
 Microsoft Windows XP arba vėlesnė versija
 Linux Ubuntu 9.04 arba vėlesnė versija
 MAC OS 10.5 arba vėlesnė versija
Interneto naršyklė (viena iš nurodytų):
 Microsoft Internet Explorer 8 arba vėlesnė versija
 Mozilla Firefox 17 arba vėlesnė versija
 Chrome 28 arba vėlesnė versija
Papildomos priemonės:
 JDK 7
 Adobe PDF Reader (generuojamų PDF dokumentų peržiūrai)
 SafeNet Authentication Client, SafeSign arba analogiška programinė įranga, skirta darbui
su naudotojo turimo kvalifikuoto elektroninio sertifikato tipu (asmens identifikavimui
naudojant jo kvalifikuotą sertifikatą)

2.

3.

Jei naudojatės Microsoft Internet Explorer 8, sutvarkykite nustatymus, būtinus rinkmenoms iš
„E. sąskaita“ sistemos parsisiųsti:
1.
2.

Atverkite naršyklės langą.
Meniu pasirinkite Tools -> Internet Options.
Atveriamas langas Internet Options.
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2 pav.
3.
4.
5.

Nustatymo lango atvėrimo žingsniai

Lange Internet Options pasirinkite kortelę Security.
Spragtelkite ant zonos piktogramos Internet.
Bloke Security level for this zone spauskite mygtuką [Custom level].

© UAB „Alna Software“

8 psl.

„E. sąskaita“ informacinė sistema
Instrukcija viešajam naudotojui

3 pav.
6.
7.

Saugumo zonos nustatymų lango atvėrimo žingsniai

Atvertame lange Security Settings – Internet Zone slinkite sąrašu žemyn, kol rasite
kategoriją Downloads.
Šalia {Automatic prompting for file downloads} pažymėkite reikšmę Enable.

4 pav.

© UAB „Alna Software“
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8.

Spragtelkite mygtuką [OK].
Nustatymai išsaugoti.
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3. Darbo su sistema pradmenys
Nepatyrusiam naudotojui rekomenduojame susipažinti su šiais darbo sistemoje pagrindais:





Kaip tapti „E. sąskaita“ naudotoju? (3.1)
Kaip prisijungti prie paskyros? (3.2)
Kaip baigti darbą su sistema? (3.3)
Kaip pildyti duomenis? (3.4)

Kaip tapti „E. sąskaita“ naudotoju?

3.1.

Tam, kad galėtumėte naudotis „E. sąskaita“ teikiamomis galimybėmis, turite būti sistemoje sukurtos
paskyros naudotoju.
Paskyros sukūrimo eiga priklauso nuo to, kokios šalies asmeniui ji skirta:


Lietuvos fiziniam/juridiniam asmeniui
Kaip sukurti paskyrą skaitykite skyriuje Sukurti „E. sąskaita“ paskyrą prisijungiant pirmą kartą
(4).



Užsienio šalies fiziniam/juridiniam asmeniui
Kaip sukurti paskyrą skaitykite skyrelyje Sukurti paskyrą užsienio fiziniam/juridiniam asmeniui
(6.1).

Paskyros naudotoju tampate:


Kai pirmą kartą jungiatės prie sistemos ir užpildote paskyros sukūrimui reikalingus duomenis.
Plačiau skaitykite skyriuje Sukurti „E. sąskaita“ paskyrą prisijungiant pirmą kartą (4).



Kai jus įtraukia kaip naudotoją Lietuvos fizinio/juridinio arba užsienio juridinio asmens
paskyroje.
Plačiau skaitykite skyreliuose Priskirti paskyrai naudotoją (5.6.1) ir Priskirti naudotoją
užsienio juridinio asmens paskyrai (6.4.1).

3.2.

Kaip prisijungti prie paskyros?

Visi „E. sąskaita“ paskyrų naudotojai, nepriklausomai nuo turimo vaidmens, prie sistemos jungiasi
pateikdami identifikavimo duomenis.
Norėdami prisijungti prie sistemos, atlikite šiuos veiksmus:
1.
2.

Atverkite norimą internetinę naršyklę.
Adreso juostelėje įveskite http://www.esaskaita.eu/ .
Atsiveria „E. sąskaita“ portalo puslapis.
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5 pav.
3.

„E. sąskaitos“ portalo puslapis su pavyzdiniu tekstu

Pagrindiniame meniu spragtelkite Prisijungimas.
Sistema pateikia prisijungimo galimybes.
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6 pav.
9.



Langas „„E. sąskaita“ naudotojų prisijungimas“

Prisijunkite prie „E. sąskaita“ IS vienu iš galimų būdų:
Prisijungti per iPasas:

Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims (3.2.1)

Užsienio fiziniams asmenims su slaptažodžiu (3.2.3)
Prisijungti per VIISP (3.2.2)

Tik Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims
Prisijungus prie „E. sąskaita“ IS, atsiveria:
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3.2.1.

Prisijungti per iPasas

Prisijungimo per iPasas būdu galite sistemoje autentifikuotis kaip Lietuvos fizinis/juridinis, užsienio
šalies juridinis/fizinis asmuo.
Kaip atlikti?
Norėdami prisijungti prie sistemos per iPasas, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atverkite prisijungimo prie „E. sąskaita“ langą (atlikite skyriuje Kaip prisijungti prie paskyros?
(3.2) nurodytus veiksmus).
Sistema pateikia prisijungimo galimybes (žr. Kaip prisijungti prie paskyros?).

2.

Spauskite nuorodą iPasas.lt - elektroninio identifikavimo ir autentifikavimo paslaugos.
Atveriamas iPasas.lt langas.
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7 pav.
3.

iPasas.lt lango fragmentas

Spragtelkite ant norimo autentifikavimo būdo.
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4.

Vadovaukitės tolimesniais ekrane pateikiamais nurodymais, kurie priklauso nuo pasirinkto
autentifikavimo būdo.
Patikrinus, kad prisijungimo duomenys korektiški, iPasas siūlo rinktis vaidmenį, kurį norite
atlikti „E. sąskaita“ sistemoje.

8 pav.

Vaidmens pasirinkimo langas, kai jungiamasi per iPasas

5.

Pasirinkite vaidmenį, kuriuo norite autentifikuotis „E. sąskaita“ sistemoje:
 Jei norite jungtis kaip fizinis asmuo į asmeninę paskyrą, srityje „Asmens tipas“ pažymėkite
reikšmę „Fizinis asmuo“.
 Jei esate įmonės sąskaitų faktūrų tvarkytojas, junkitės kaip juridinio asmens atstovas,
srityje „Dirbama kaip juridinio asmens atstovas“ pažymėkite atstovaujamos įmonės įrašą.

6.

Spauskite [Tęsti].
Sistema autentifikuoja naudotoją. Jei paskyra jau sukurta, sistema įleidžia į paskyrą ir
suteikia galimybę vykdyti funkcijas pagal naudotojui priskirto vaidmens teises.
Jei paskyra nebuvo sukurta, sistema nukreipia naudotoją į paskyros kūrimo langą (apie
paskyrų kūrimą skaitykite skyriuje Sukurti „E. sąskaita“ paskyrą prisijungiant pirmą kartą (4).

3.2.2.

Prisijungti per VIISP

Norėdami prie sistemos prisijungti kaip Lietuvos fizinis asmuo, galite naudotis Elektroniniais valdžios
vartais (VIISP).
Kaip atlikti?
Norėdami prisijungti prie sistemos per VIISP priemones, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atverkite prisijungimo prie „E. sąskaita“ langą (atlikite skyriuje Kaip prisijungti prie paskyros?
(3.2) nurodytus veiksmus).
Sistema pateikia prisijungimo galimybes (žr. Kaip prisijungti prie paskyros?).

2.

Spauskite nuorodą Elektroniniai valdžios vartai.
Atsiveria VIISP prisijungimo puslapis.
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9 pav.
3.
4.
5.
6.

3.2.3.

Langas „Elektroniniai valdžios vartai“

Spragtelkite ant norimo prisijungimo būdo.
Vadovaukitės tolimesniais, ekrane pateikiamais, nurodymais, kurie priklauso nuo pasirinkto
prisijungimo būdo.
Peržiūrėkite duomenis, kuriais esate identifikuojamas.
Jei Jūsų duomenys teisingi, spauskite [Patvirtinti].
Sistema autentifikuoja naudotoją. Jei paskyra jau sukurta, sistema įleidžia į paskyrą ir
suteikia galimybę vykdyti funkcijas pagal naudotojui priskirtą vaidmenį.
Jei paskyra nebuvo sukurta, sistema nukreipia naudotoją į paskyros kūrimo langą (apie
paskyrų kūrimą skaitykite skyriuje Sukurti „E. sąskaita“ paskyrą prisijungiant pirmą kartą (4)).
Prisijungti su slaptažodžiu (tik užsienio fiziniam asmeniui)

Jei naudotojas yra užsienio šalies pilietis, jis autentifikuojamas naudojant prisijungimo vardą ir
slaptažodį.
Prisijungimo duomenis užsienio fizinis asmuo gauna elektroniniu pranešimu automatiškai, kai PO
sukuria jo paskyrą arba jis priskiriamas į užsienio juridinio asmens paskyros naudotojus.
Kaip atlikti?
Norėdami prisijungti prie sistemos, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atverkite prisijungimo prie „E. sąskaita“ langą (atlikite skyriuje Kaip prisijungti prie paskyros?
(3.2) nurodytus veiksmus).
Sistema pateikia prisijungimo galimybes (žr. Kaip prisijungti prie paskyros?).
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2.

Spauskite nuorodą iPasas.lt - elektroninio identifikavimo ir autentifikavimo paslaugos.
Atveriamas iPasas.lt langas (žr. 10 pav. ).

10 pav.

iPasas langas su pažymėta prisijungimo sritimi

3.

Bloke Prisijungimas su slaptažodžiu įrašykite savo prisijungimo duomenis – prisijungimo
vardą ir slaptažodį.
Prisijungimo duomenis užsienio fizinis asmuo gauna elektroniniu pranešimu, kai yra
sukuriama jo paskyra arba jis priskiriamas į užsienio juridinio asmens paskyros naudotojus.

4.

Spauskite [Registruotis].
Sistema autentifikuoja naudotoją. Naudotojui atvaizduojamas paskyros langas ir suteikiama
galimybė vykdyti funkcijas pagal jam priskirtą vaidmenį.
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Kaip baigti darbą su sistema?

3.3.

Norėdami baigti darbą su sistema, atlikite šiuos veiksmus:
1.
2.

Jei pildote duomenis, įsitikinkite, kad išsaugojote įvestą informaciją.
Viršutiniame dešiniajame kampe spauskite nuorodą Atsijungti.
Sistema informuoja, kad buvote sėkmingai atjungti nuo sistemos.

11 pav.

3.4.

Sistemos antraštės vaizdas

Kaip pildyti duomenis?

Laukai sistemoje yra dviejų tipų:



neprivalomi, į kuriuos informaciją galite įvesti, bet neprivalote;
privalomi, į kuriuos informaciją būtina įvesti.
Privalomi laukai išskiriami prie pavadinimo pažymint raudona žvaigždute, pvz.

Žemiau esančioje lentelėje rasite sistemos duomenų laukų pavyzdžius ir jų užpildymo būdus.
Lauko pavyzdys

Duomenų užpildymo būdas
Reikšmę įrašykite naudodami klaviatūrą
Spragtelkite paženklindami žymimąjį langelį. Galite pasirinkti tik
vieną iš siūlomų reikšmių.
Spragtelkite paženklindami žymimąjį langelį. Galite pasirinkti
keletą reikšmių.
Spragtelkite ir pasirinkite reikšmę iš išskleidžiamo sąrašo
Pasirinkite piktogramą ir atlikite paiešką (paieška atliekama
GR/JAR registre esančiuose duomenyse).
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Lauko pavyzdys

Duomenų užpildymo būdas
Datą galite įrašyti naudodami klaviatūrą arba pasirinkti iš
kalendoriaus.
Norėdami

pasirinkti

reikšmę

kalendoriaus piktogramą
rodoma einamoji diena.

iš

kalendoriaus

spauskite

. Atvertame lange pagal nutylėjimą

Spragtelkite ant norimos dienos.
Norėdami pasirinkti kitą mėnesį spauskite rodykles ir .
Norėdami pasirinkti kitus metus pasirinkite norimą reikšmę
laukelyje

.

Žemiau esančioje lentelėje rasite sistemos piktogramų veikimo aprašymą.
Piktograma

Reikšmė

Atlieka

Pridėti
Pašalinti

Redaguoti
Kalendorius

Atveria papildomą eilutę duomenims įvesti.
Jei piktograma yra šalia duomenų lauko, ji pašalina įvestą lauko
reikšmę (-es). Laukas lieka tuščias.
Jei piktograma pateikiama stulpelyje Veiksmai, paspaudę jį
ištrinsite visą įrašą.
Atveria lauko ar įrašo duomenis redagavimui.
Atveria kalendorių datai nurodyti.

Keisti sąskaitos
faktūros įvedamų
duomenų aibę
Paieška

Atveria langelį rodytiniems duomenų įvedimo laukams pasirinkti.
Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje Pakeisti sąskaitos faktūros
įvedamų duomenų laukų aibę (7.8).
Piktograma atveria asmens paieškos langą.

Pagalba

Atnaujinti
duomenis
Peržiūrėti

Užvedus pelės rodiklį ant piktogramos atveria langelį su lauko
reikšmės paaiškinimu.
Atveria langą bylos įkėlimui.
Daugiau apie logotipo įkėlimą skaitykite skyrelyje Įkelti naują
logotipą prie paskyros (5.4).
Sistema atnaujina lauko duomenis iš atitinkamuose registruose
esančios informacijos.
Piktograma atveria įrašo duomenis peržiūrai.

Parsisiųsti XLS
bylą

Suformuoja XLS tipo failą
parsisiuntimui į kompiuterį.

Įkelti bylą
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Piktograma

Reikšmė

Atlieka

Peržiūrėti lentelę
spausdinimui
Priimti sprendimą

Atveria suformuotą ataskaitą su sąraše esančiais įrašais.

Kreditinė sąskaita
faktūra

Sukurti naują įrašą
šio įrašo pagrindu
Būsenos
pasikeitimo istorija
Pakeisti būseną

Atsisiųsti sąskaitą
faktūrą PDF
formatu
Keisti slaptažodį
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Atveria sąskaitos faktūros patvirtinimo langą. Daugiau apie tai
skaitykite skyrelyje Priimti sprendimą dėl gautos sąskaitos
faktūros (7.6).
Atveria naujos kreditinės sąskaitos faktūros duomenų įvedimo
langą, į jį perkeliant pasirinktos anksčiau į sistemą įvestos SF
duomenis.
Daugiau apie tai skaitykite atitinkamuose skyreliuose Kurti
kreditinę sąskaitą faktūrą (7.2.5) arba Kurti kreditinės SF kopiją
(10.2.4).
Atveria naujos sąskaitos faktūros duomenų įvedimo langą, į jį
perkeliant pasirinktos anksčiau į sistemą įvestos SF duomenis.
Atveria atskirą langelį, kuriame pateikiama informacija apie
veiksmus, atliktus su sąskaita faktūra.
Atveria langelį sąskaitos faktūros būsenai pakeisti.
Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje Pakeisti sąskaitos faktūros
būseną (7.7) arba Pakeisti sąskaitos faktūros kopijos būseną
(10.6).
Atveria suformuotą sąskaitą faktūrą PDF formatu.
Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje Atsisiųsti ir atspausdinti
sąskaitą faktūrą (7.3) arba Atsisiųsti ir atsispausdinti sąskaitos
faktūros kopiją (10.3).
Atveria slaptažodžio keitimo langą. Daugiau apie tai skaitykite
skyrelyje Keisti slaptažodį (13.3).
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4. Sukurti „E. sąskaita“ paskyrą prisijungiant pirmą kartą
Norint naudotis „E. sąskaita“ informacinės sistema, reikalinga paskyra. Lietuvos fiziniams ir
juridiniams asmenims paskyra susikuria automatiškai pirmą kartą jungiantis prie sistemos:


Lietuvos fiziniam asmeniui
Kaip sukurti skaitykite skyrelyje Sukurti Lietuvos fizinio asmens paskyrą (4.1).



Lietuvos juridiniam asmeniui
Kaip sukurti skaitykite skyrelyje Sukurti Lietuvos juridinio asmens paskyrą (4.2).

Sukurti Lietuvos fizinio asmens paskyrą

4.1.

Fizinio asmens paskyrą „E. sąskaita“ sistema sukuria automatiškai, kai pats asmuo pirmąkart
prisijungia prie sistemos, nurodydamas savo autentifikavimo duomenis.
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti savo, kaip Lietuvos fizinio asmens paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atverkite prisijungimo prie „E. sąskaita“ langą (atlikite skyriuje Kaip prisijungti prie paskyros?
(3.2) nurodytus veiksmus).
Sistema pateikia prisijungimo galimybes (žr. Kaip prisijungti prie paskyros?).

2.

Pasirinkite prisijungimo būdą:
2.1. Norėdami prisijungti per iPasas, spauskite nuorodą iPasas.lt - elektroninio identifikavimo
ir autentifikavimo paslaugos ir atlikite veiksmus, aprašytus skyrelyje Prisijungti per
iPasas (14). Atsivėrus vaidmens pasirinkimo langui (8 pav. ), pasirinkite reikšmę „Fizinis
asmuo“ ir spauskite mygtuką [Tęsti].
2.2. Norėdami prisijungti per VIISP, spauskite nuorodą Elektroniniai valdžios vartai ir atlikite
veiksmus, aprašytus skyrelyje Prisijungti per VIISP (3.2.2).
Šį būdą gali naudoti tik fiziniai asmenys
Atveriamas langas Naujos paskyros sukūrimas.
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12 pav.
3.

Langas „Naujos paskyros sukūrimas“, kai asmens tipas – Lietuvos fizinis asmuo

Įveskite savo kontaktinius duomenis.
Laukas

Reikšmė

Deklaruotas adresas
Adresas korespondencijai

Reikšmė atvaizduojama iš GR ir yra neredaguojama
Nurodykite adresą korespondencijai, jei norite, kad sąskaitose
faktūrose būtų naudojamas kitas nei deklaruotas adresas.
Jei adresas korespondencijai nebus nurodytas, sąskaitose
faktūrose bus naudojamas deklaruotas adresas.
Norėdami įvesti adresą korespondencijai:
1. Spauskite [Įvesti adresą].
2. Atsivėrusiame lange nurodykite duomenis ir spauskite
[Patvirtinti].
Telefono numeris arba mobilaus telefono numeris yra
privalomas.
Įrašykite numerį reikiamu formatu.
Įrašykite numerį reikiamu formatu.
Įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite gauti pranešimus iš
sistemos

Telefono numeris
Mobilaus telefono
numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
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Laukas

Reikšmė

Sąskaitos numeris

Lauke
{Sąskaitos
numeris}
įrašykite
paskyros
atsiskaitomosios sąskaitos numerį ir spauskite mygtuką
[Patikrinti].
Įvedus sąskaitą Lietuvos banke, banko kodą ir pavadinimą
sistema užpildys automatiškai.
Įvedus sąskaitą užsienio banke aktyvuojasi laukas {Banko
kodas}, kuriame privalomai reikia nurodyti banko BIC kodą.
Paspaudus mygtuką [Patikrinti], banko pavadinimą sistema
užpildo automatiškai arba leidžia užpildyti, jei tokio banko
nenustato.
Užpildomas automatiškai.
Jei esate PVM mokėtojas, paspauskite šalia lauko esančią
piktogramą
(„Atnaujinti mokesčių mokėtojo duomenis“) –
gavus duomenis iš MMR, sistema juos atvaizduos šiame
lauke ir lauko redaguoti nebeleis. Jei duomenų iš MMR
sistema negaus, reikšmę leis įrašyti naudojant klaviatūrą.

Banko kodas

Banko pavadinimas

Mokesčių mokėtojo kodas
PVM mokėtojo kodas

4.

Spauskite [Tęsti].
Atveriamas langas Susipažinti su naudojimo sąlygomis, kuriame sistema atvaizduoja
naudojimo sąlygų aprašą .pdf dokumente.

...
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13 pav.
5.
6.

Susipažinimo su naudojimo sąlygomis patvirtinimo langas naujoje paskyroje su
pavyzdiniu sąlygų tekstu

Perskaitykite naudojimo sąlygas.
Jei sutinkate su naudojimo sąlygomis, lango apačioje:
6.1. Pažymėkite varnele laukelį {Naudojimo sąlygas perskaičiau ir su jomis sutinku}.
6.2. Spauskite [Patvirtinti].
Sistema išsaugo naujos paskyros duomenis ir atveria pagrindinį „E. sąskaita“ langą.

Dėmesio!

Jei atsisakysite patvirtinti sutikimą su naudojimo sąlygomis, paskyra nebus sukurta ir
sistema naudotis negalėsite.

14 pav.
7.

4.2.

Pagrindinis „E. sąskaita“ langas

Jei reikia, galite papildyti/koreguoti paskyros duomenis.
Plačiau skaitykite skyriuje Darbas su savo paskyra (5).

Sukurti Lietuvos juridinio asmens paskyrą

Jei esate įmonės ar organizacijos vadovas, paskyrą sistemoje galite sukurti pasirinkę vieną iš šių
būdų:



Savarankiškai sukurti įmonės paskyrą, pirmąkart prisijungiant prie sistemos.
Suteikti įgaliojimą kitam asmeniui kurti ir tvarkyti įmonės paskyrą „E. sąskaita“ sistemoje ir
pateikti šį įgaliojimą Registrų centrui.
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Registrų centrui pateikti prašymą sukurti įmonės paskyrą.

Dėmesio!

Jei atstovaujate Prižiūrinčią instituciją ir jos paskyrą susikursite jungdamiesi prie
sistemos (atlikdami skyrelyje JA paskyros kūrimas, kai jungiasi vadovas (4.2.1) arba JA
paskyros kūrimas, kai jungiasi įgaliotas asmuo (4.2.2) aprašytus veiksmus), papildomai
kreipkitės į Registrų centrą, kad institucijos paskyrai būtų nustatytos Prižiūrinčios
institucijos teisės.

Pastaba:

Jei pasikeičia įmonės vadovas, naudotojų duomenys paskyroje atnaujinami
automatiškai, kai prie sistemos prisijungia naujasis arba buvęs vadovas: ankstesniam
vadovui duomenys tampa nebeprieinami, o naujajam vadovui pateikiami visi įmonės
paskyros duomenys.

4.2.1.

JA paskyros kūrimas, kai jungiasi vadovas

Norėdami sukurti savo vadovaujamos įmonės/organizacijos paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atverkite prisijungimo prie „E. sąskaita“ langą (atlikite skyriuje Kaip prisijungti prie paskyros?
(3.2) nurodytus veiksmus).
Sistema pateikia prisijungimo galimybes (žr. 6 pav. ).

2.

Pasirinkite prisijungimo būdą – iPasas, spausdami nuorodą iPasas.lt - elektroninio
identifikavimo ir autentifikavimo paslaugos ir atlikite veiksmus, aprašytus skyrelyje Prisijungti
per iPasas (3.2.1).
Per E. valdžios vartus jungiasi tik fiziniai asmenys. Atsiveria langas vaidmeniui sistemoje
pasirinkti (žr. 8 pav. ).

Pastaba:
3.

Srityje „Dirbama kaip juridinio asmens atstovas“ pasirinkite įmonės, kuriai norite sukurti
paskyrą, Vadovo vaidmenį.
Atveriamas langas Naujos paskyros sukūrimas.
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15 pav.
4.

Langas „Naujos paskyros sukūrimas“, kai asmens tipas – Lietuvos juridinis asmuo
Įveskite įmonės/organizacijos kontaktinius duomenis.
Laukas

Reikšmė

Buveinės adresas
Adresas korespondencijai

Reikšmė atvaizduojama iš JAR ir yra neredaguojama
Nurodykite adresą korespondencijai, jei norite, kad sąskaitose
faktūrose būtų naudojamas kitas nei buveinės adresas.
Jei adresas korespondencijai nebus nurodytas, sąskaitose
faktūrose bus naudojamas deklaruotas adresas.
Norėdami įvesti adresą korespondencijai:
1. Spauskite [Įvesti adresą].
2. Atsivėrusiame lange nurodykite duomenis ir spauskite
[Patvirtinti].
Telefono numeris arba mobilaus telefono numeris yra
privalomas.
Įrašykite numerį reikiamu formatu.
Įrašykite numerį reikiamu formatu.

Telefono numeris
Mobilaus telefono
numeris
Fakso numeris
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Laukas

Reikšmė

El. pašto adresas

Įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite gauti pranešimus iš
sistemos
Lauke
{Sąskaitos
numeris}
įrašykite
paskyros
atsiskaitomosios sąskaitos numerį ir spauskite mygtuką
[Patikrinti].
Įvedus sąskaitą Lietuvos banke, banko kodą ir pavadinimą
sistema užpildys automatiškai.
Įvedus sąskaitą užsienio banke aktyvuojasi laukas {Banko
kodas}, kuriame privalomai reikia nurodyti banko BIC kodą.
Paspaudus mygtuką [Patikrinti], banko pavadinimą sistema
užpildo automatiškai arba leidžia užpildyti, jei tokio banko
nenustato.
Užpildomas automatiškai.
Jei esate PVM mokėtojas, paspauskite šalia lauko esančią
piktogramą
(„Atnaujinti mokesčių mokėtojo duomenis“) –
gavus duomenis iš MMR, sistema juos atvaizduos šiame
lauke ir lauko redaguoti nebeleis. Jei duomenų iš MMR
sistema negaus, reikšmę leis įrašyti naudojant klaviatūrą.

Sąskaitos numeris

Banko kodas

Banko pavadinimas

Mokesčių mokėtojo kodas
PVM mokėtojo kodas

5.

Spauskite [Tęsti].
Atveriamas langas Susipažinti su naudojimo sąlygomis, kuriame sistema atvaizduoja
naudojimo sąlygų aprašą .pdf dokumente (žr. 14 pav. ).

6.
7.

Perskaitykite naudojimo sąlygas.
Jei sutinkate su naudojimo sąlygomis, lango apačioje:
7.1. Varnele pažymėkite laukelį {Naudojimo sąlygas perskaičiau ir su jomis sutinku}.
7.2. Spauskite [Patvirtinti].
Sistema išsaugo naujos paskyros duomenis ir atveria pagrindinį „E. sąskaita“ langą. Jus
sistema priskiria kaip paskyros naudotoją, kuriam suteiktas vaidmuo „Paskyros
savininkas“.

Dėmesio!
8.

4.2.2.

Jei atsisakysite patvirtinti sutikimą su naudojimo sąlygomis, paskyra nebus sukurta ir
sistema naudotis negalėsite.

Jei reikia, galite papildyti/koreguoti paskyros duomenis.
Plačiau skaitykite skyriuje Darbas su savo paskyra (5).
JA paskyros kūrimas, kai jungiasi įgaliotas asmuo

JA paskyrą gali sukurti įmonės vadovo įgaliotas asmuo, kai jis pirmąkart jungiasi prie sistemos.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:


Registrų centrui yra pateiktas Įgaliojimas įmonės duomenų tvarkymui „E. sąskaita“ sistemoje.

Kaip atlikti?
Norėdami sukurti įmonės/organizacijos, kurios duomenis esate įgaliotas tvarkyti, paskyrą, atlikite
šiuos veiksmus:
1.

Atverkite prisijungimo prie „E. sąskaita“ langą (atlikite skyriuje Kaip prisijungti prie paskyros?
(3.2) nurodytus veiksmus).
Sistema pateikia prisijungimo galimybes (žr. 6 pav. ).
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2.

Pasirinkite prisijungimo būdą – iPasas, spausdami nuorodą iPasas.lt - elektroninio
identifikavimo ir autentifikavimo paslaugos ir atlikite veiksmus, aprašytus skyrelyje Prisijungti
per iPasas (3.2.1).
Atsiveria langas vaidmeniui sistemoje pasirinkti (žr. 8 pav. ).

3.

Srityje „Dirbama kaip juridinio asmens atstovas“ pasirinkite įmonės, kurios duomenis esate
įgaliotas tvarkyti „E. sąskaita“ sistemoje, Įgaliotinio vaidmenį.
Atveriamas langas Naujos paskyros sukūrimas (žr. 15 pav. ).

4.

Įveskite įmonės/organizacijos kontaktinius duomenis. Plačiau apie šių duomenų įvedimą
skaitykite punkte Įveskite įmonės/organizacijos kontaktinius duomenis.
Spauskite [Tęsti].
Atveriamas langas Susipažinti su naudojimo sąlygomis, kuriame sistema atvaizduoja
naudojimo sąlygų aprašą .pdf dokumente (žr. 14 pav. ).

5.

6.
7.

Perskaitykite naudojimo sąlygas.
Jei sutinkate su naudojimo sąlygomis, lango apačioje:
7.1. Varnele pažymėkite laukelį {Naudojimo sąlygas perskaičiau ir su jomis sutinku}.
7.2. Spauskite [Patvirtinti].
Sistema išsaugo naujos paskyros duomenis ir atveria pagrindinį „E. sąskaita“ langą.
Paskyrai automatiškai priskiriamas naudotojas – juridinio asmens vadovas, jam
suteikiant vaidmenį „Paskyros savininkas“. Jus sistema priskiria kaip paskyros
naudotoją, kuriam suteiktas vaidmuo „Paskyros administratorius“.

Dėmesio!
8.

Jei atsisakysite patvirtinti sutikimą su naudojimo sąlygomis, paskyra nebus sukurta ir
sistemoje galėsite tik peržiūrėti duomenis.

Jei reikia, galite papildyti/koreguoti paskyros duomenis.
Plačiau skaitykite skyriuje Darbas su savo paskyra (5).
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5. Darbas su savo paskyra
Kiekvienas sistemos naudotojas gali tvarkyti savo paskyros duomenis. Kokius veiksmus naudotojas
gali atlikti su savo paskyros duomenimis, priklauso nuo jam priskirto vaidmens ir nuo to, ar:



1.

Paskyros būsena yra Aktyvuota.
Paskyroje patvirtintas sutikimas su sistemos naudojimo sąlygomis.
Plačiau apie susipažinimą su sistemos naudojimo sąlygomis skaitykite skyrelyje Peržiūrėti ir
patvirtinti sutikimą su naudojimo sąlygomis (5.2.).
Norėdami pasitikrinti savo paskyros būseną, pagrindiniame meniu pasirinkite Mano
paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją.

16 pav.

Langas „Mano paskyra“, kuriame pažymėti esminiai laukai

2.

Jei paskyros būsenos reikšmė – Deaktyvuota arba jei susipažinimas su naudojimo
sąlygomis yra Nepatvirtintas, galėsite atlikti tik šiuos veiksmus:
 Peržiūrėti savo paskyros duomenis (5.1)
 Peržiūrėti ir patvirtinti sutikimą su naudojimo sąlygomis (5.2)
 Sugeneruoti apmokestintų veiksmų ataskaitą (5.7)
 Peržiūrėti viešųjų pirkimų sutarčių sąrašą (5.9)

3.

Jei paskyros būsena Aktyvuota ir susipažinimas su naudojimo sąlygomis yra Patvirtintas,
papildomai galėsite atlikti šiuos veiksmus (jei turite atitinkamas teises):
 Pakeisti paskyros duomenis (5.3)
 Įkelti naują logotipą prie paskyros (5.4)
 Redaguoti savo, kaip naudotojo, duomenis (5.5)
 Tvarkyti kitų paskyros naudotojų duomenis (5.6)
 Tvarkyti prašymus automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS (integracija su
FVAIS) (5.8)
 Nustatyti paskyros parametrus (5.10)

© UAB „Alna Software“

30 psl.

„E. sąskaita“ informacinė sistema
Instrukcija viešajam naudotojui

Peržiūrėti savo paskyros duomenis

5.1.

Norėdami peržiūrėti savo paskyros duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

Pastaba:

Kiek informacinių kortelių matysite paskyros lange, priklauso nuo to, kokiu vaidmeniu
prisijungėte prie sistemos.

17 pav.
2.

Langas „Mano paskyra“, kai prisijungia užsienio juridinio asmens atstovas

Norėdami peržiūrėti visą paskyros informaciją, spragteldami atsiverskite kitų kortelių turinį:
2.1. Kortelėje Paskyros duomenys galite peržiūrėti paskyros pagrindinius duomenis.
2.2. Kortelėje Kontaktiniai duomenys galite peržiūrėti šiuo metu įvestus Jūsų (jei prie
sistemos prisijungėte kaip fizinis asmuo), įmonės (jei prisijungėte kaip įmonės atstovas)
arba kito asmens, kurį atstovaujate (jei prisijungėte kaip kito fizinio asmens paskyros
naudotojas), kontaktinius duomenis.
Daugiau apie paskyros kontaktinių duomenų tvarkymą skaitykite skyrelyje Pakeisti
paskyros duomenis (5.3).
2.3. Kortelėje Paskyros naudotojai galite peržiūrėti duomenis asmenų, kurie yra priskirti
kaip paskyros naudotojai.
Daugiau apie paskyros naudotojų duomenų tvarkymą skaitykite skyrelyje Tvarkyti kitų
paskyros naudotojų duomenis (5.6).
2.4. Kortelėje Naudojimo sąlygos galite peržiūrėti patvirtintas naudojimo sąlygas.
Daugiau skaitykite skyrelyje Peržiūrėti ir patvirtinti sutikimą su naudojimo sąlygomis
(5.2).
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2.5. Kortelėje Paskyros įkainiai galite peržiūrėti paskyros mokamų paslaugų įkainius.
2.6. Kortelėje Apmokestintų veiksmų ataskaita galite sugeneruoti ir peržiūrėti paskyros
apmokestintų veiksmų ataskaitą.
Pastaba:

Šią kortelę mato tik naudotojai, kurių vaidmuo yra „Paskyros savininkas“ arba „Paskyros
administratorius“.
Daugiau skaitykite skyrelyje Sugeneruoti apmokestintų veiksmų ataskaitą (5.7).

2.7. Kortelėje Sertifikatų prašymai galite peržiūrėti prašymų gauti autentifikavimo sertifikatą
duomenis.
Sertifikatų prašymo reikia, jei įmonės darbuotojai nori dirbti savo apskaitos sistemoje ir
pateikti duomenis į „E. sąskaita“ IS bei gauti iš „E. sąskaitos“ į savo apskaitos sistemą
duomenis apie atliktus veiksmus su pateiktomis sąskaitomis faktūromis.
Pastaba:

Šią kortelę mato tik juridinių asmenų paskyrų naudotojai, kurių vaidmuo yra „Paskyros
savininkas“ arba „Paskyros administratorius“.
Daugiau apie sertifikatų prašymų duomenų tvarkymą skaitykite skyrelyje Tvarkyti
prašymus automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS (5.8).

2.8. Kortelėje Viešųjų pirkimų sutartys galite peržiūrėti paskyros viešųjų pirkimų sutarčių
sąrašą.
Daugiau skaitykite skyrelyje Peržiūrėti viešųjų pirkimų sutarčių sąrašą (5.9).
2.9. Kortelėje Paskyros parametrai galite peržiūrėti paskyros parametrus.
Pastaba:

Šią kortelę mato tik naudotojai, kurių vaidmuo yra „Paskyros savininkas“ arba „Paskyros
administratorius“.
Daugiau apie paskyros parametrų tvarkymą skaitykite skyrelyje Nustatyti paskyros
parametrus (5.10.).

Peržiūrėti ir patvirtinti sutikimą su naudojimo sąlygomis

5.2.

Norint naudotis visomis „E. sąskaita“ teikiamomis galimybėmis, kurios priklauso pagal Jums priskirtą
vaidmenį, paskyroje turi būti patvirtintas susipažinimas su sistemos naudojimo sąlygomis. Patvirtinti
susipažinimą paskyroje gali naudotojas, kurio vaidmuo yra „Paskyros savininkas“ arba „Paskyros
administratorius“.
Toks patvirtinimas turi būti atliekamas pirmą kartą prisijungus prie naujai sukurtos paskyros arba
pasikeitus naudojimo sąlygoms. Apie pasikeitusias naudojimo sąlygas būsite informuoti el. pranešimu
ir pradiniame lange prisijungę prie paskyros.
Jei nenorite iškart skaityti ir tvirtinti sąlygų, tai galite atlikti ir vėliau, vykdydami šiame skyriuje
aprašytus veiksmus.
Pastaba:

Kol paskyroje nebus patvirtintas susipažinimas su naudojimo sąlygomis, visi duomenys
bus pasiekiami tik peržiūros režimu.

Kaip atlikti?
Jei esate paskyros savininkas arba paskyros administratorius, norėdami patvirtinti naudojimo sąlygas,
atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Atsiverskite kortelę Naudojimo sąlygos.
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18 pav.
3.

Langas „Mano paskyra“, kai atversta kortelė „Naudojimo sąlygos“

Spauskite [Susipažinti su naudojimo sąlygomis].
Sistema atvaizduoja naudojimo sąlygų dokumentą .pdf formatu.
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19 pav.

Sutikimo su naudojimo sąlygomis patvirtinimo langas, kai paskyra jau sukurta

4.
5.

Perskaitykite naudojimosi sistema sąlygas.
Jei sutinkate su naudojimo sąlygomis, lango apačioje:
5.1. Pažymėkite varnele laukelį {Naudojimo sąlygas perskaičiau ir su jomis sutinku}.
5.2. Spauskite [Patvirtinti].
Sistema pakeičia paskyros darbo režimą. Nuo šiol visi naudotojai paskyroje galės ne tik
peržiūrėti duomenis, bet ir atlikti veiksmus su jais.

6.

Jei su naudojimo sąlygomis nesutinkate, spauskite [Atsisakau tvirtinti].
Sistema pateikia informacinį pranešimą, kad nepatvirtinus susipažinimo su naudojimo
sąlygomis, sistemoje galėsite tik peržiūrėti duomenis.
Duomenys visiems paskyros naudotojams išliks prieinami tik peržiūros režime tol, kol nebus
patvirtintas sutikimas su naudojimo sąlygomis.

5.3.

Pakeisti paskyros duomenis

Pastaba:

Paskyroje negalima keisti iš registrų gaunamų duomenų. Jie pateikiami tik peržiūrai.

Kaip atlikti?
Norėdami redaguoti paskyros duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Keiskite reikiamus paskyros duomenis:
2.1. Juridinio asmens paskyroje kortelėje Paskyros duomenys galite pridėti/keisti logotipą.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Įkelti naują logotipą prie paskyros (5.4).
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2.2. Kortelėje Kontaktiniai duomenys galite redaguoti kontaktinius duomenis:
Laukas

Reikšmė

Adresas
korespondencijai

Nurodykite adresą korespondencijai, jei norite, kad sąskaitose
faktūrose
būtų
naudojamas
kitas
adresas
nei
deklaruotas/buveinės adresas.
Jei adresas korespondencijai nebus nurodytas, sąskaitose
faktūrose bus naudojamas deklaruotas/buveinės adresas.
Norėdami įvesti arba pakeisti adresą korespondencijai:
 Jei adresas nebuvo nurodytas spauskite [Įvesti adresą].
 Jei norite keisti įvestą adresą, šalia įrašo spauskite
piktogramą
(„Redaguoti“).
 Atsivėrusiame lange nurodykite duomenis ir spauskite
[Patvirtinti].
Telefono numeris arba mobilaus telefono numeris yra
privalomas. Įrašykite numerį reikiamu formatu.

Telefono numeris
Mobilaus telefono
numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Sąskaitos numeris

Įrašykite numerį reikiamu formatu.
Įrašykite el. pašto adresą.
Lauke
{Sąskaitos
numeris}
įrašykite
paskyros
atsiskaitomosios sąskaitos numerį ir spauskite mygtuką
[Patikrinti].
Banko kodas
Įvedus sąskaitą Lietuvos banke, banko kodą ir pavadinimą
sistema užpildys automatiškai.
Banko pavadinimas
Įvedus sąskaitą užsienio banke aktyvuojasi laukas {Banko
kodas}, kuriame privalomai reikia nurodyti banko BIC kodą.
Paspaudus mygtuką [Patikrinti], banko pavadinimą sistema
užpildo automatiškai arba leidžia užpildyti, jei tokio banko
nenustato.
PVM mokėtojo kodas
Jei esate PVM mokėtojas, paspauskite šalia lauko esančią
piktogramą
(„Atnaujinti mokesčių mokėtojo duomenis“) –
gavus duomenis iš MMR, sistema juos atvaizduos šiame
lauke ir lauko redaguoti nebeleis. Jei duomenų iš MMR
sistema negaus, reikšmę leis įrašyti naudojant klaviatūrą.
2.3. Kortelėje Paskyros naudotojai galite tvarkyti naudotojų sąrašą ir jų duomenis.
Kaip atlikti, skaitykite skyreliuose Redaguoti savo, kaip naudotojo, duomenis (5.5) ir
Tvarkyti kitų paskyros naudotojų duomenis (5.6).
2.4. Kortelėje Sertifikatų prašymai galite tvarkyti sertifikatų prašymus.
Pastaba:

Sertifikatų prašymus tvarkyti gali tik juridinių asmenų paskyrų naudotojai, kurių vaidmuo
yra „Paskyros savininkas“ arba „Paskyros administratorius“.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Tvarkyti prašymus automatiškai gauti ir teikti duomenis
iš/į „E. sąskaita“ IS (5.8).

2.5. Kortelėje Naudojimo sąlygos galite patvirtinti susipažinimą su naudojimo sąlygomis ir
peržiūrėti anksčiau patvirtintas sąlygas.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Peržiūrėti ir patvirtinti sutikimą su naudojimo sąlygomis
(5.2).
Pastaba:

Patvirtinti susipažinimą su naudojimo sąlygomis gali tik naudotojai, kurių vaidmuo yra
„Paskyros savininkas“ arba „Paskyros administratorius“.

2.6. Kortelėje Paskyros parametrai galite peržiūrėti ir keisti paskyros parametrus.
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Pastaba:
3.

Peržiūrėti ir keisti paskyros parametrus gali tik naudotojai, kurių vaidmuo yra „Paskyros
savininkas“ arba „Paskyros administratorius“.

Pakeitę paskyros duomenis bet kurioje kortelėje spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo visus pakeistus duomenis. Sistema išsiunčia el. pranešimus naudotojams,
kurie buvo priskirti paskyrai, pašalinti iš paskyros arba kuriems buvo pakeistas vaidmuo.

Įkelti naują logotipą prie paskyros

5.4.

Juridinio asmens paskyroje galite įkelti logotipą, kuris bus atvaizduojamas sąskaitose faktūrose.
Kaip atlikti?
Norėdami įkelti naują logotipą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Kortelėje Paskyros duomenys, lauke {Logotipas} spauskite piktogramą
logotipą“).
Atveriamas langas logotipo failui pasirinkti.

3.

Nurodykite kelią iki logotipo failo kompiuteryje ir spauskite [Open] (Atidaryti).
Lauke parodomas logotipo failo pavadinimas – nuoroda, kurią pasirinkus galima atsisiųsti
failą. Jei buvo įkelta nauja rinkmena, ankstesnis logotipas pašalinamas.

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo logotipo duomenis. Kuriant sąskaitą faktūrą logotipas atvaizduojamas
sąskaitos faktūros .pdf dokumente.

5.5.

(„Įkelti

Redaguoti savo, kaip naudotojo, duomenis

Sistemoje galite redaguoti savo, kaip paskyros naudotojo, duomenis (galite redaguoti tik el. pašto
adresą ir, jei esate paskyros administratorius – vaidmenis). Iš registrų gaunamų duomenų redaguoti
negalima.
Kaip atlikti?
Norėdami redaguoti savo, kaip paskyros naudotojo, duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Atverskite kortelę Paskyros naudotojai.
Sistema pateikia paskyros naudotojų sąrašą.
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20 pav.
3.

Langas „Mano paskyra“, kai atversta kortelė „Paskyros naudotojai“

Šalia savo duomenų, stulpelyje Veiksmai spauskite piktogramą
Atveriamas langas Paskyros naudotojai.
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21 pav.
4.
5.

Jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą.
Jei paskyroje turite administratoriaus vaidmenį, galite jos atsisakyti, nustatydami sau kitą,
mažiau teisių turintį vaidmenį. Tokiu atveju, sistema pateiks papildomą langelį prašydama
patvirtinti sprendimą, nes vėliau susigrąžinti šio vaidmens nebegalėsite.

Pastaba:
6.

Langas „Paskyros naudotojai“

Kitus vaidmenis turintys naudotojai savo vaidmens keisti negali.

Spauskite [Patvirtinti].
Sistema uždaro paskyros naudotojo formą ir atveria paskyros naudotojų sąrašą.
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22 pav.
7.

5.6.

Langas „Mano paskyra“, kai atversta kortelė „Paskyros naudotojai“

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema atlieka įvestų duomenų patikrinimą. Jei duomenys teisingi, sistema išsaugo
pakeistus duomenis.

Tvarkyti kitų paskyros naudotojų duomenis

Tvarkyti kitų paskyros naudotojų duomenis galite, jei esate tvarkomos paskyros savininkas arba
paskyros administratorius.
Sistemoje su paskyrų naudotojais galite atlikti šiuos veiksmus:




Priskirti paskyrai naudotoją (5.6.1)
Pakeisti paskyros naudotojo duomenis (5.6.2)
Pašalinti paskyros naudotoją (5.6.3)

Pastaba:

5.6.1.

Užsienio asmens paskyroje gali būti tik vienas naudotojas – paskyros savininkas, todėl
užsienio asmenų paskyrose galima tik redaguoti naudotojo duomenis (priskirti kitų
naudotojų ir jų šalinti negalima).

Priskirti paskyrai naudotoją

Lietuvos fizinio arba juridinio asmens paskyroje galite surasti asmenį ir pridėti jį į paskyros naudotojų
sąrašą.
Užsienio fizinio arba juridinio asmens paskyroje naudotojų pridėti negalima.
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Kaip atlikti?
Norėdami pridėti paskyros naudotoją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.
3.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai (žr. 20 pav. ).
Spauskite [Pridėti naudotoją].
Atveriamas langas Paskyros naudotojo paieška.

23 pav.

Langas „Paskyros naudotojo paieška“

4.

Nurodykite asmens kodą, vardą bei pavardę ir spauskite [Ieškoti].
Sistema atlieka asmens paiešką GR ir rasto asmens duomenis pateikia lentelėje.

5.

Spauskite ant surasto asmens vardo.
Atveriamas paskyros naudotojo duomenų langas.

© UAB „Alna Software“

40 psl.

„E. sąskaita“ informacinė sistema
Instrukcija viešajam naudotojui

24 pav.

Paskyros naudotojo vaidmenų (rolių) priskyrimas

Pažymėkite naudotojui
teises:
Galimi pasirinkimai
Paskyros
administratorius

6.

Sąskaitų faktūrų
tvarkytojas
Perkančiosios
organizacijos atstovas
Pastaba: Šį vaidmenį
(rolę) galima pasirinkti tik
perkančiųjų organizacijų
paskyrose.
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suteikiamus vaidmenis (laukas {Rolė}) ir, jei reikia, apribokite jo
Paaiškinimas
Gali tvarkyti visus savo paskyros duomenis bei atlikti visus
veiksmus, kurie leidžiami jo paskyroje bet kurį vaidmenį
atliekančiam naudotojui be jokių papildomų teisių apribojimų.
Varnele pažymėjus šį vaidmenį (rolę), kitų vaidmenų (rolių)
pažymėti nebegalima (jos tampa pilkos), nes paskyros
administratorius gali atlikti visų kitų vaidmenų veiksmus.
Gali įvesti sąskaitų faktūrų duomenis ir pateikti sąskaitas faktūras,
taip pat tvarkyti paskyros kontaktinius ir kitus sąskaitų faktūrų
pateikimui reikalingus duomenis.
Gali priimti sprendimus dėl gautų sąskaitų faktūrų, įvesti ir tvirtinti
sąskaitų faktūrų kopijas, tvarkyti paskyros kontaktinius duomenis,
bei kurti paskyras užsienio asmenims.
Pasirinkus šį vaidmenį (rolę) parodomas papildomas duomenų
blokas su galimybe apriboti naudotojo teises:
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Pažymėkite vieną iš galimų variantų:
 Tvarkyti visas gautas sąskaitas faktūras – pažymėjus šią
reikšmę, naudotojas turės visas šiam vaidmeniui nustatytas
teises.
 Tvarkyti priskirtų paskyrų gautas sąskaitas faktūras –
pažymėjus šią reikšmę, sistema pateikia papildomus duomenų
paieškos blokus, kuriuos naudodami galite nurodyti, kurių
paskyrų ir pirkimo sutarčių gautas sąskaitas faktūras gali tvarkyti
šis naudotojas. Pasirinkdami galite naudoti vieną arba abu
filtrus. Pasirinktiems filtrams bus naudojamas loginis
sujungimas.
 Be teisės tvarkyti gautas sąskaitas faktūras – pažymėjus šią
reikšmę, naudotojas negalės priimti sprendimo dėl gautų
sąskaitų faktūrų, įvesti ir tvirtinti sąskaitų faktūrų kopijų.
Naudotojas sistemoje galės tvarkyti paskyros kontaktinius
duomenis ir kurti paskyras užsienio asmenims.
Prižiūrinčios institucijos
atstovas
Pastaba: Šį vaidmenį
(rolę) galima pasirinkti tik
prižiūrinčių institucijų
paskyrose (kai paskyros
pagrindiniuose
duomenyse yra
pažymėtas požymis
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Gali atlikti prižiūrinčios institucijos sąskaitų faktūrų priežiūros
funkcijas bei tvarkyti paskyros kontaktinius duomenis.
Pasirinkus šį vaidmenį parodomas papildomas duomenų blokas su
galimybe apriboti naudotojo teises:
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Prižiūrinti institucija).

Pažymėkite vieną iš galimų variantų:
 Vykdyti visų paskyrų priežiūrą – pažymėjus šią reikšmę,
naudotojas turės visas vaidmeniui nurodytas teises.
 Vykdyti priskirtų paskyrų priežiūrą – pažymėjus šią reikšmę,
sistema pateikia papildomą paskyrų paieškos bloką, kurį
naudodami galite nurodyti, kurių paskyrų sąskaitas faktūras gali
peržiūrėti šis naudotojas.
 Be teisės vykdyti paskyrų priežiūrą – pažymėjus šią reikšmę,
naudotojas negalės matyti jokių paskyrų sąskaitų faktūrų.
Naudotojas sistemoje galės tik tvarkyti paskyros kontaktinius
duomenis.

7.
8.

Įrašykite naudotojo el. pašto adresą arba paspaudę [Pasirinkti] pasirinkite jį iš sąrašo, jei
toks sąrašas pateikiamas.
Spauskite [Patvirtinti].
Sistema uždaro paskyros naudotojo formą ir atveria paskyros naudotojų sąrašą.
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25 pav.
9.

Langas „Mano paskyra“, kai atversta kortelė „Paskyros naudotojai“

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo naujai pridėto naudotojo duomenis ir išsiunčia jam el. pranešimą.

10. Sistemoje, priklausomai nuo Jums suteiktų teisių, galite atlikti šiuos veiksmus su
naudotojais:
 Pakeisti paskyros naudotojo duomenis (5.6.2)
 Pašalinti paskyros naudotoją (5.6.3)
5.6.2.

Pakeisti paskyros naudotojo duomenis

Paskyrai priskirto naudotojo duomenis galite keisti – redaguoti suteiktus vaidmenis bei teisių
apribojimus paskyroje ir pakeisti el. pašto adresą.
Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti paskyros naudotojo duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai (žr. 20 pav. ).

3.

Šalia paskyros naudotojo įrašo spauskite piktogramą
(„Redaguoti“).
Sistema pateikia paskyros naudotojo duomenų keitimo langą.
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26 pav.

Paskyros naudotojo duomenų redagavimo langas

4.

Keiskite reikiamus paskyros naudotojo duomenis.
Plačiau apie naudotojo duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite Priskirti paskyrai naudotoją
(5.6.1.).

5.

Spauskite [Patvirtinti].
Sistema uždaro paskyros naudotojo formą ir atveria paskyros naudotojų sąrašą.

6.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo pakeistus naudotojo duomenis ir išsiunčia jam el. pranešimą, jei buvo
pakeistas jo vaidmuo.

5.6.3.

Pašalinti paskyros naudotoją

Dėmesio!

Sistema neleidžia pašalinti paskyros savininko ir savo vaidmens.

Norėdami pašalinti paskyros naudotoją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.
3.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai (žr. 20 pav. ).
Šalia paskyros naudotojo, kurį norite pašalinti, stulpelyje Veiksmai spauskite piktogramą
(„Pašalinti“).
Sistema pateikia papildomą langelį, prašydama patvirtinti sprendimą.
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27 pav.
4.

Sprendimo patvirtinimo langas

Jei tikrai norite pašalinti pasirinktą naudotoją, spauskite [Gerai].
Sistema pašalina paskyros naudotoją ir išsiunčia jam el. pranešimą. Asmuo daugiau
nebegalės prisijungti prie šios paskyros.

Sugeneruoti apmokestintų veiksmų ataskaitą

5.7.

Sistemoje naudotojas gali sugeneruoti apmokestintų veiksmų ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama
informacija apie gautų mokamų paslaugų kiekį ir sumą per nurodytą laikotarpį. Pažymėtina, kad
ataskaitoje rodomos tik pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių paslaugos.,
Ataskaitą gali generuoti paskyros savininkas arba paskyros administratorius.
Ataskaitą galite sugeneruoti peržiūrai ekrane arba suformuoti MS Excel rinkmeną.
Kaip atlikti?
Norėdami sugeneruoti ataskaitą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Atverskite kortelę Apmokestintų veiksmų ataskaita.

28 pav.
3.
4.

Langas „Mano paskyra“, kai atversta kortelė „Apmokestintų veiksmų ataskaita“

Nurodykite laikotarpį, per kurį atliktos mokamų paslaugų operacijos turi būti įtrauktos į
ataskaitą.
Jei norite peržiūrėti ataskaitą ekrane, spauskite [Generuoti ataskaitą].
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Sistema suranda ir ekrane atvaizduoja paskyroje atliktas mokamų paslaugų operacijas per
nurodytą laikotarpį, bendrą suteiktų mokamų paslaugų kiekį ir bendrą sumą.
5.

Jei apmokestintų veiksmų ataskaitą norite suformuoti MS Excel dokumente:
5.1. Spauskite [Generuoti ataskaitos rinkmeną].
Sistema sugeneruoja .xlsx rinkmeną ir pateikia ją naudotojui.
5.2. Atsivėrusiame standartiniame lange nurodykite, kur norite rinkmeną išsaugoti ir
spauskite [Gerai].
Sistema išsaugo rinkmeną kompiuteryje.

Tvarkyti prašymus automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS

5.8.

Jei įmonė naudojasi apskaitos sistema, „E. sąskaita“ IS numato galimybę automatiškai priimti ir teikti
duomenis iš/į ją integracijos pagalba. T.y. įmonės darbuotojai gali dirbti savo apskaitos sistemoje ir
pateikti bei gauti sąskaitų faktūrų duomenis į/iš „E. sąskaita“ IS.
Automatizuotam duomenų perdavimui arba gavimui tarp sistemų reikia sukurti integraciją kaip tai
aprašyta
Standartizuotos
sąsajos
su
išorinėmis
sistemomis
aprašyme
(https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/duomenu-teikimas-ir-gavimas), bei gauti išorinės sistemos
prisijungimo sertifikatą. Sertifikatą gauti galite pateikę prašymą automatiškai gauti ir teikti duomenis
iš/į „E. sąskaita“ IS.
Su prašymais automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS galite atlikti šiuos veiksmus:




Pateikti prašymą automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS (5.8.1)
Keisti prašymo automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS duomenis (5.8.2)
Atsisiųsti prisijungimo prie „E. sąskaita“ IS sertifikatą ir duomenų mainų sutartį (5.8.3)

Pastaba:

5.8.1.

Visus veiksmus su sertifikatų prašymais atlikti gali tik juridinių asmenų paskyrų savininkai
ir šių paskyrų administratoriai.

Pateikti prašymą automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS

Juridinio asmens paskyros savininkas/paskyros administratorius sistemoje gali sukurti ir pateikti
prašymą automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS.
Kaip atlikti?
Norėdami pateikti prašymą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Atsiverskite kortelę Sertifikatų prašymai.
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29 pav.
3.

Langas „Paskyros redagavimas“, kai atversta kortelė „Sertifikatų prašymai“

Spauskite [Sukurti prašymą].
Atveriamas langas Naujas prašymas.

30 pav.
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4.

Užpildykite prašymo duomenis:
Laukas

Reikšmė

Sistemos pavadinimas

Įrašykite apskaitos sistemos, kurią naudoja Jūsų atstovaujama
įmonė ir kuriai turi būti sugeneruotas sertifikatas, pavadinimą.
Nurodykite kontaktinį asmenį, kuris yra atsakingas už duomenų
mainus, ir su kuriuo būtų galima kontaktuoti sertifikato
generavimo bei duomenų mainų sutarties klausimais.
Priklausomai nuo pasirinktos „Kontaktai“ reikšmės, lauke
„Kontaktinio asmens vardas, pavardė“:
 iš pateikiamo naudotojų sąrašo pasirinkite vieną
paskyros naudotoją;
 arba, jeigu reikalingas asmuo nėra paskyros
naudotojas, suraskite ir pasirinkite bet kurį kitą fizinį
asmenį – spragtelkite ant piktogramos
(„Asmens
paieška“), atsivėrusiame lange Asmens paieška įveskite
tikslius ieškomo asmens duomenis ir spauskite
[Ieškoti]. Radę asmenį, spauskite ant jo vardo –
asmens duomenis sistema įtrauks į prašymą.
Telefono numeris arba mobilaus telefono numeris yra
privalomas.
Nurodykite kontaktinio asmens telefono numerį. Galite įrašyti
arba pasirinkti iš sąrašo, jei toks sąrašas pateikiamas.
Norėdami pasirinkti iš sąrašo, spauskite [Pasirinkti] ir
atsivėrusiame lange spragtelkite ant norimo telefono numerio.
Nurodykite kontaktinio asmens el. pašto adresą. Galite įrašyti
arba pasirinkti iš sąrašo, jei toks sąrašas pateikiamas.
Norėdami pasirinkti iš sąrašo, spauskite [Pasirinkti] ir
atsivėrusiame lange spragtelkite ant norimo adreso.

Kontaktinis asmuo

Telefono numeris
Mobilaus telefono
numeris

El. pašto adresas

5.

5.8.2.

Spauskite [Pateikti].
Sistema išsaugo prašymo duomenis ir „E. sąskaita“ IS administratoriams išsiunčia
elektroninį pranešimą, informuojantį, kad sistemoje buvo pateiktas naujas sertifikato
prašymas.
Keisti prašymo automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS duomenis

Prašyme automatiškai gauti ir teikti duomenis iš/į „E. sąskaita“ IS galite keisti kontaktinio asmens
duomenis.
Kaip atlikti?
Norėdami redaguoti prašymo duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Atsiverskite kortelę Sertifikatų prašymai (žr. 29 pav. ).

3.

Šalia prašymo įrašo spauskite piktogramą
Sistema atveria prašymo duomenis.
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31 pav.
4.
5.

5.8.3.

Langas „Sertifikatų prašymai“, kai įrašomi naujo prašymo duomenys

Keiskite reikiamus kontaktinio asmens duomenis.
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo pakeistus duomenis.
Atsisiųsti prisijungimo prie „E. sąskaita“ IS sertifikatą ir duomenų mainų sutartį

Kai „E. sąskaita“ sistemos administratorius pagal pateiktą prašymą išduoda prisijungimo prie
sistemos sertifikatą, apie tai el. pranešimu sistema informuoja paskyros savininką ir paskyros
administratorių. Prisijungus prie paskyros galima atsisiųsti išduotą sertifikatą ir duomenų mainų
sutartį.
Kaip atlikti?
Norėdami atsisiųsti prisijungimo prie „E. sąskaita“ sertifikatą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.
3.

Atsiverskite kortelę Sertifikatų prašymai (žr. 29 pav. ).
Atlikite veiksmus:



Jei norite atsisiųsti tik sertifikatą, šalia prašymo įrašo spauskite piktogramą
sertifikatą“).
Sistema parsiunčia sertifikatą ir leidžia jį įsirašyti į kompiuterį.



Jei norite atsisiųsti sertifikatą ir duomenų mainų sutartį, šalia prašymo įrašo spauskite
piktogramą
(„Redaguoti“).
Sistema atveria sertifikato prašymo duomenų langą. Prašyme rodomas papildomas duomenų
blokas Autentifikacijos sertifikato duomenys, kuriame pateikiama galimybė atsisiųsti
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duomenų mainų sutartį ir prisijungimo prie „E. sąskaita“ IS sertifikatą. Norėdami atsisiųsti
failą, atitinkamame lauke spauskite nuorodą į failą.

32 pav.

Langas „Sertifikatų prašymai“, kai pasirinkta peržiūra

Peržiūrėti viešųjų pirkimų sutarčių sąrašą

5.9.

Jei Jūsų atstovaujamas asmuo turi sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių, jas galite peržiūrėti paskyroje.
Kaip atlikti?
Norėdami peržiūrėti paskyros viešųjų pirkimų sutarčių sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).

2.

Pasirinkite kortelę Viešųjų pirkimų sutartys.
Sistema pateikia paskyros viešųjų pirkimų sutarčių duomenis.
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33 pav.
3.

Langas „Paskyros redagavimas“, kai atversta kortelė „Viešųjų pirkimų sutartys“

Perkančiosios organizacijos paskyroje viešųjų pirkimų sutarčių sąraše galite pasirinkti, ar
norite peržiūrėti viešųjų pirkimų sutartis su tiekėjais, ar su kitomis perkančiosiomis
organizacijomis:

5.10.

.

Nustatyti paskyros parametrus

Paskyros savininkas ir paskyros administratorius gali nustatyti, kiek sąskaitų faktūrų/kopijų leidžiama
saugoti paskyroje kaip juodraščius jų nepateikiant perkančiajai organizacijai/nepatvirtinant.
Kaip atlikti?
Norėdami nustatyti parametrus, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
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Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 17 pav. ).
2.

Pasirinkite kortelę Paskyros parametrai.
Sistema pateikia paskyros parametrų duomenis.

34 pav.
3.

Langas „Paskyros redagavimas“, kai atversta kortelė „Paskyros parametrai“

Nurodykite paskyros parametrus:
Laukas

Reikšmė

Maksimalus
nepateiktų
sąskaitų faktūrų skaičius

Nurodžius maksimalų nepateiktų sąskaitų faktūrų skaičių,
paskyroje bus leidžiama įvesti ir išsaugoti tik parametre
nurodytą sąskaitų faktūrų skaičių. Norint išsaugoti naujas
sąskaitas faktūras, reikės ištrinti arba perkančiajai
organizacijai pateikti anksčiau išsaugotas sąskaitas faktūras.
Nurodžius maksimalų nepatvirtintų sąskaitų faktūrų kopijų
skaičių, paskyroje bus leidžiama įvesti ir išsaugoti tik
parametre nurodytą sąskaitų faktūrų kopijų skaičių. Norint
išsaugoti naujas sąskaitų faktūrų kopijas, reikės ištrinti arba
patvirtinti anksčiau išsaugotas sąskaitų faktūrų kopijas.

Maksimalus
nepatvirtintų
sąskaitų
faktūrų
kopijų
skaičius
Pastaba: šis parametras
rodomas tik perkančiųjų
organizacijų paskyrose
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6. Darbas su užsienio asmenų paskyromis
Užsienio šalių fizinių ir juridinių asmenų paskyrų duomenis peržiūrėti ir tvarkyti gali perkančiųjų
organizacijų paskyrų naudotojai.
Jei esate perkančiosios organizacijos paskyros naudotojas (paskyros savininkas, paskyros
administratorius arba perkančiosios organizacijos atstovas), su užsienio asmenų paskyromis
sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus:
Sukurti paskyrą užsienio fiziniam/juridiniam asmeniui (6.1)
Rasti ir peržiūrėti užsienio asmens paskyrą (6.2)
Pakeisti užsienio asmens paskyros duomenis (6.3)
Tvarkyti užsienio asmens paskyros naudotojo duomenis (6.4)






Sukurti paskyrą užsienio fiziniam/juridiniam asmeniui

6.1.

Užsienio šalies fiziniam/juridiniam asmeniui paskyrą gali sukurti perkančiosios organizacijos paskyros
naudotojas (paskyros savininkas, paskyros administratorius arba perkančiosios organizacijos
atstovas).
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti naują paskyrą užsienio šalies asmeniui, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Užsienio asmenų paskyros.
Sistema atveria langą Paskyrų paieška.

35 pav.
2.

Langas „Paskyrų paieška“

Spauskite [Sukurti paskyrą].
Sistema pateikia naujos paskyros įvedimo langą Naujos paskyros sukūrimas.
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36 pav.
3.

Langas „Naujos paskyros sukūrimas“, kai pasirinktas „Užsienio juridinis asmuo“

Pasirinkite asmenį, kuriam kuriama paskyra:
3.1. Įrašykite asmens duomenis paieškai:
Laukas

Reikšmė

Užsienio juridinis
Pažymėkite vieną iš pateikiamų pasirinkimų. Priklausomai
asmuo
nuo pažymėtos reikšmės pateikiami laukai asmens paieškos
Užsienio fizinis asmuo kriterijams įvesti.
Pavadinimas
Įrašykite juridinio asmens pavadinimą arba jo fragmentą
Kodas
Įrašykite asmens arba įmonės kodą
Vardas
Įrašykite asmens vardą
Pavardė
Įrašykite asmens pavardę
Gimimo data
Įrašykite asmens gimimo datą
Valstybė
Iš sąrašo pasirinkite valstybę
3.2. Spauskite [Ieškoti].
Sistema parodo paieškos rezultatą.
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37 pav.

Langas „Naujos paskyros sukūrimas“, kai pasirinktas „Užsienio fizinis asmuo“ ir
atlikta paieška

3.3. Jeigu asmuo randamas ir jam paskyra dar nėra sukurta, stulpelyje Vardas
Pavardė/Pavadinimas spauskite nuorodą į jo duomenis.
Sistema automatiškai įrašo pasirinkto asmens duomenis į paskyros kūrimo formą.
4.

Jei reikiamo asmens sistema nerado, įveskite jo duomenis:
4.1. Spauskite [Įvesti naują asmenį].
Sistema pateikia naujo asmens įvedimo langą. Lange peržiūros režimu atvaizduojami
paieškoje įvesti asmens duomenys.

38 pav.

Langas „Naujo užsienio fizinio asmens įvedimas“

4.2. Patikrinkite, jei reikia, įveskite papildomus asmens duomenis, kurie nebuvo užpildyti
paieškoje, ir spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus duomenis ir juos atvaizduoja paskyros kūrimo formoje.
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39 pav.
5.

Langas „Naujos paskyros sukūrimas“, kai paskyra skirta užsienio fiziniam asmeniui
Užpildykite paskyros kontaktinius duomenis:
Laukas

Reikšmė

Adresas
korespondencijai
Telefono numeris
Mobilaus telefono
numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Sąskaitos
numeris

Įrašykite adresą korespondencijai. Šis adresas bus naudojamas
sąskaitose faktūrose.
Telefono numeris arba mobilaus telefono numeris yra privalomas.
Įrašykite numerį reikiamu formatu.

Banko kodas
Banko
pavadinimas
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Įrašykite numerį reikiamu formatu.
Įrašykite el. pašto adresą.
Lauke {Sąskaitos numeris} įrašykite paskyros atsiskaitomosios
sąskaitos numerį ir spauskite mygtuką [Patikrinti].
Įvedus sąskaitą Lietuvos banke, banko kodą ir pavadinimą sistema
užpildys automatiškai.
Įvedus sąskaitą užsienio banke aktyvuojasi laukas {Banko kodas},
Laukas, kuriame privalomai reikia nurodyti banko BIC kodą. Paspaudus
mygtuką [Patikrinti], banko pavadinimą sistema užpildo automatiškai
arba leidžia užpildyti, jei tokio banko nenustato.
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Pastaba:

6.

Jeigu kuriama fizinio asmens paskyra, sistema automatiškai priskiria jį kaip paskyros
naudotoją ir suteikia jam vaidmenį „Paskyros savininkas“. Kitų naudotojų priskirti
paskyrai negalima.

Jeigu kuriama paskyra, kurios tipas yra Juridinis asmuo, priskirkite naudotoją:
6.1. Atverskite kortelę Paskyros naudotojai.

40 pav.

Langas „Naujos paskyros sukūrimas“, kai pasirinkta kortelė Paskyros naudotojai

6.2. Spauskite [Pridėti naudotoją].
Atveriamas langas Paskyros naudotojo paieška.

41 pav.

Langas „Paskyros naudotojo paieška“, kai kuriama paskyra juridiniam asmeniui

6.3. Nurodykite paskyros naudotojo – fizinio asmens paieškos duomenis.
6.4. Spauskite [Ieškoti].
Sistema atlieka asmens paiešką ir rasto asmens duomenis pateikia lentelėje.
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42 pav.

Langas „Naujos paskyros sukūrimas“, kai pasirinktas naudotojas užsienio fizinis
asmuo

6.5. Suradus asmenį stulpelyje Vardas Pavardė spauskite nuorodą į jo duomenis.
Sistema pasirinkto asmens duomenis atvaizduoja paskyros naudotojo lange ir priskiria
jam vaidmenį „Paskyros savininkas“.

43 pav.

Langas „Paskyros naudotojai“

ARBA
Jei tokio asmens sistema neranda, spauskite [Įvesti naują asmenį] ir atlikite 4
žingsnyje aprašytus veiksmus.
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6.6. Nurodykite paskyros naudotojo el. pašto adresą ir spauskite [Patvirtinti].
Naudotojas priskiriamas paskyrai. Atveriama paskyros kūrimo lango kortelė Paskyros
naudotojai (40 pav. ). Kitų naudotojų priskirti paskyrai negalima.
7.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo paskyros duomenis ir aktyvuoja paskyrą. Sistema išsiunčia el. pranešimą
paskyros savininkui.

8.

Jei reikia, galite papildyti/koreguoti paskyros duomenis.
Plačiau skaitykite skyrelyje Pakeisti užsienio asmens paskyros duomenis (6.3.).

Rasti ir peržiūrėti užsienio asmens paskyrą

6.2.

Norėdami rasti užsienio fizinio arba juridinio asmens paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:
Pagrindiniame meniu pasirinkite Užsienio asmenų paskyros.
Sistema atveria langą Paskyrų paieška.

1.

44 pav.
2.
Pastaba:
3.

Langas „Paskyrų paieška“, kai peržiūrimos užsienio asmenų paskyros

Norėdami atverti daugiau paieškos kriterijų, spauskite nuorodą Išplėstinė paieška.
Paieška atliekama pagal išplėstinėje paieškoje parinktus kriterijus ir tuo atveju, kai
išplėstinėje paieškoje nurodžius paieškos kriterijus ji yra užveriama.
Nurodykite vieną ar kelis paieškos kriterijus:
Laukas

Reikšmė

Tipas

Pasirinkite, kokio asmens tipo paskyrų ieškote. Priklausomai nuo
pasirinkto tipo, sistema pateikia papildomus paieškos kriterijų laukus
Įrašykite asmens/įmonės kodą
Įrašykite juridinio asmens pavadinimą arba jo fragmentą
Įrašykite fizinio asmens vardą
Įrašykite fizinio asmens pavardę
Pasirinkite valstybę
Nurodykite paskyros sukūrimo laikotarpį

Kodas
Pavadinimas
Vardas
Pavardė
Valstybė
Sukūrimo laikotarpis
Pastaba:
4.

Jei nenurodysite paieškos kriterijų, sistema atrinks visas paskyras, kurias sukūrė Jūsų
paskyros naudotojai.
Spauskite [Ieškoti].
Sistema atrenka paskyras, tenkinančias nurodytus paieškos kriterijus ir pateikia jas lentelėje.
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5.

Paskyrų sąraše galite atlikti šiuos veiksmus:
 Pakeisti užsienio asmens paskyros duomenis (6.3)
 Tvarkyti užsienio asmens paskyros naudotojo duomenis (6.4)

Pakeisti užsienio asmens paskyros duomenis

6.3.

Norėdami pakeisti paskyros duomenis atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite paskyrą, kurią norite redaguoti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti užsienio asmens paskyrą (6.2.).

2.

Šalia paskyros įrašo spauskite piktogramą
(„Redaguoti“).
Sistema pateikia paskyros duomenų keitimo langą.

3.

Pakeiskite reikiamus paskyros duomenis.

Pastaba:

Galite keisti kontaktinę informaciją ir kitus duomenis, kurie negaunami iš registrų.
Plačiau apie paskyros duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje Sukurti paskyrą
užsienio fiziniam/juridiniam asmeniui (6.1.)

4.

Galite įkelti/keisti Juridinio asmens logotipą.
Kaip atlikti, skaitykite nuo 2 žingsnio skyrelyje Įkelti naują logotipą prie paskyros (5.4).

5.

Jei reikia, pakeiskite paskyros naudotojo duomenis.
Plačiau skaitykite skyrelyje Tvarkyti užsienio asmens paskyros naudotojo duomenis (6.4).

6.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo visus pakeistus duomenis.
Sistema išsiunčia el. pranešimą naudotojui, jei jis pridedamas arba pašalinamas iš paskyros.

Tvarkyti užsienio asmens paskyros naudotojo duomenis

6.4.

Sistemoje su užsienio asmenų paskyrų naudotojais galite atlikti šiuos veiksmus:
Priskirti naudotoją užsienio juridinio asmens paskyrai (6.4.1)
Pakeisti užsienio asmens paskyros naudotojo duomenis (6.4.2)
Pašalinti užsienio juridinio asmens paskyros naudotoją (6.4.3)




6.4.1.

Priskirti naudotoją užsienio juridinio asmens paskyrai

Galite surasti asmenį ir jį pridėti į užsienio juridinio asmens paskyros naudotojų sąrašą, jei paskyroje
nėra priskirto nei vieno naudotojo – užsienio asmens paskyroje gali būti tik vienas naudotojas.
Pastaba:

Užsienio fizinių asmenų paskyrose naudotojų pridėti sistema neleidžia.

Kaip atlikti?
Norėdami pridėti paskyros naudotoją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atsiverskite paskyros duomenis.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti užsienio asmens paskyrą (6.2).

2.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai.
Atveriamas paskyros naudotojų sąrašas.

3.

Jei norite pakeisti priskirtą paskyros naudotoją, pirmiausia pašalinkite anksčiau priskirtąjį.
Kaip tai atlikti, skaitykite skyrelyje Pašalinti užsienio juridinio asmens paskyros naudotoją
(6.4.3).

4.

Pridėkite naudotoją, atlikdami skyrelyje Sukurti paskyrą užsienio fiziniam/juridiniam asmeniui
(6.1) aprašytus veiksmus nuo 6.2 iki 7 žingsnio.
Taip pat galite atlikti šiuos veiksmus su paskyros naudotojais:

5.
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 Pakeisti užsienio asmens paskyros naudotojo duomenis (6.4.2)
 Pašalinti užsienio juridinio asmens paskyros naudotoją (6.4.3)
6.4.2.

Pakeisti užsienio asmens paskyros naudotojo duomenis

Norėdami pakeisti užsienio asmens paskyros naudotojo duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atsiverskite paskyros duomenis.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti užsienio asmens paskyrą (6.2).

2.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai.
Atveriamas paskyros naudotojų sąrašas.

3.

Šalia paskyros naudotojo įrašo spauskite piktogramą
(„Redaguoti“).
Sistema pateikia paskyros naudotojo duomenų keitimo langą.

4.
5.

Pakeiskite paskyros naudotojo el. pašto adresą.
Spauskite [Patvirtinti].
Sistema uždaro paskyros naudotojo formą ir atveria paskyros naudotojų sąrašą.

6.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo pakeitimus.

6.4.3.

Pašalinti užsienio juridinio asmens paskyros naudotoją

Užsienio juridinio asmens paskyroje galite pašalinti paskyros savininką ir priskirti paskyrai naują
naudotoją.
Pastaba:

Užsienio fizinių asmenų paskyrose sistema neleidžia pašalinti naudotojų.

Kaip atlikti?
Norėdami pašalinti paskyros naudotoją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atsiverskite paskyros duomenis.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti užsienio asmens paskyrą (6.2).

2.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai.
Atveriamas paskyros naudotojų sąrašas.

3.

Šalia naudotojo, kurį norite pašalinti, stulpelyje Veiksmai spauskite piktogramą
Sistema pateikia papildomą langelį, prašydama patvirtinti sprendimą.

4.

Spauskite [Gerai].
Sistema pašalina paskyros naudotoją ir išsiunčia jam el. pranešimą. Asmuo nebegalės
prisijungti prie šios paskyros.

Pastaba:

.

Sistema leis išsaugoti pakeitimus tik su sąlyga, kad paskyrai bus priskirtas naujas
naudotojas – paskyros savininkas. Kaip priskirti naudotoją skaitykite skyrelyje Priskirti
naudotoją užsienio juridinio asmens paskyrai(6.4.1).
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7. Darbas su sąskaitomis faktūromis
Sąskaitų faktūrų teikėjas sistemoje gali:


Sukurti elektroninę sąskaitą faktūrą ir ją pateikti perkančiajai organizacijai.
Apie sąskaitų faktūrų kūrimo būdus skaitykite skyrelyje Sukurti sąskaitą faktūrą ir ją pateikti
perkančiajai organizacijai (7.2).



Peržiūrėti elektroninės sąskaitos faktūros duomenis ir perkančiosios organizacijos sprendimą
(Priimta, Grąžinta tikslinti, Atmesta) dėl pateiktos sąskaitos faktūros.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).



Tvarkyti elektroninės sąskaitos faktūros duomenis
Kaip atlikti, skaitykite skyreliuose Keisti sąskaitos faktūros duomenis (7.4), Pakeisti sąskaitos
faktūros įvedamų duomenų laukų aibę (7.8), Pašalinti sąskaitą faktūrą (7.5).



Atsispausdinti popierinę elektroninės sąskaitos faktūros kopiją.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Atsisiųsti ir atspausdinti sąskaitą faktūrą (7.3).



Sukurti sąskaitų faktūrų ruošinius.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Darbas su sąskaitų faktūrų ruošiniais (8).

Perkančiosios organizacijos atstovas sistemoje gali:


Peržiūrėti gautos elektroninės sąskaitos faktūros duomenis.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).



Priimti sprendimą dėl gautos elektroninės sąskaitos faktūros.
Kaip atlikti, skaitykite skyreliuose Priimti sprendimą dėl gautos sąskaitos faktūros (7.6),
Pakeisti sąskaitos faktūros būseną (7.7).



Atsispausdinti popierinę elektroninės sąskaitos faktūros kopiją.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Atsisiųsti ir atspausdinti sąskaitą faktūrą (7.3).



Jei paslaugų tiekėjo sąskaita faktūra buvo pateikta popieriniu pavidalu, sukurti sąskaitos
faktūros elektroninę kopiją.
Apie sąskaitų faktūrų kopijų kūrimą skaitykite skyriuose Darbas su sąskaitų faktūrų kopijomis
(10) ir Darbas su sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniais (9).

Prižiūrinčios institucijos atstovas sistemoje gali:


Peržiūrėti jam priskirtų elektroninių sąskaitų faktūrų duomenis.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).

Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą

7.1.

Sistemoje galite peržiūrėti sąskaitos faktūros duomenis, jei esate:




Sąskaitų faktūrų teikėjas, kuris sukūrė sąskaitą faktūrą sistemoje, arba kurio popieriniu
pavidalu pateiktą sąskaitą faktūrą į sistemą įvedė ir patvirtino perkančioji organizacija;
Perkančiosios organizacijos, kuriai sąskaita faktūra buvo pateikta, atstovas;
Prižiūrinčios institucijos atstovas, kuriam suteikta teisė peržiūrėti visas arba konkrečių
paskyrų sąskaitas faktūras.

Kaip atlikti?
Norėdami surasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą arba sąskaitos faktūros kopiją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atsiverskite sąskaitų faktūrų paieškos langą:
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1.1. Jei sistemoje esate sąskaitų faktūrų teikėjas, pagrindiniame meniu pasirinkite
Pateikiamos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Pateikiamos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 45 pav. ).

45 pav.

Langas „Pateikiamos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai“

1.2. Jei sistemoje esate perkančiosios organizacijos atstovas, pagrindiniame meniu
pasirinkite Gautos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Gautos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 46 pav. ).

46 pav.

Langas „Gautos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai“

1.3. Jei sistemoje esate prižiūrinčios institucijos atstovas, pagrindiniame meniu pasirinkite
Sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 47 pav. ).
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47 pav.
2.

Langas „Sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai“

Nurodykite vieną ar kelis paieškos kriterijus:
Laukas

Reikšmė

Išrašymo laikotarpis

Nurodykite sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpį.
Pagal nutylėjimą sistema automatiškai nurodo 30 paskutinių
kalendorinių dienų laikotarpį
Įrašykite tikslius ieškomos sąskaitos faktūros seriją ir numerį

Serija
Numeris
Pirkimo sutarties numeris
Viešojo pirkimo numeris
Pirkėjo pavadinimas
Pardavėjo pavadinimas
Būklė

Tik kopijos

Pastaba:
3.

Įrašykite tikslų pirkimo sutarties numerį
Įrašykite tikslų viešojo pirkimo numerį
Įrašykite pirkėjo pavadinimą ar jo fragmentą
Įrašykite pardavėjo pavadinimą ar jo fragmentą
Sąskaitos faktūros būklė sistemoje.
Galite pažymėti vieną ar kelis pažymimuosius laukelius.
Pagal nutylėjimą visi pažymimieji laukeliai pažymėti, kas
reiškia, kad bus randamos visos sąskaitos faktūros,
nepriklausomai nuo būklės.
Pažymėkite, jei norite rasti tik sąskaitų faktūrų kopijas.
Šis paieškos kriterijus pateikiamas tik gautų sąskaitų faktūrų
paieškos lange Gautos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai
(žr. 46 pav. ).

Jei nenurodysite paieškos kriterijų, sistema pateiks visas sąskaitas faktūras ir SF kopijas.
Spauskite [Ieškoti].
Sistema atrenka sąskaitas faktūras (įskaitant ir sąskaitų faktūrų kopijas), tenkinančias
nurodytus paieškos kriterijus, ir pateikia jas lentelėje.
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48 pav.
4.
5.

Paieškos rezultatų langas, kai ieškoma pateikiamų sąskaitų faktūrų

Jei norite pakartoti paiešką su kitais duomenimis, spauskite [Išvalyti] ir nurodykite naujus
paieškos kriterijus.
Norėdami peržiūrėti konkrečios sąskaitos faktūros duomenis, spauskite nuorodą stulpelyje
Numeris arba piktogramą
(„Redaguoti“) stulpelyje Veiksmai.
Sistema pateikia sąskaitos faktūros arba SF kopijos duomenų peržiūros langą.
Kai sąskaitą faktūrą, kurios būsena yra Pateikta, peržiūri perkančiosios organizacijos
atstovas, sistema tokiai sąskaitai faktūrai automatiškai nustato būseną Gauta.
Kai sąskaitą faktūrą, kurios būsena yra Grąžinta tikslinti, peržiūri sąskaitų faktūrų teikėjas,
sistema tokiai sąskaitai faktūrai automatiškai nustato būseną Tikslinama.
Tol, kol sąskaita faktūra neįgavo būsenos Gauta, sąskaitos faktūros duomenis vis dar galima
koreguoti.
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49 pav.
6.
7.

Sąskaitos faktūros duomenų peržiūra

Peržiūrėkite duomenis.
Norėdami sužinoti, kokie veiksmai buvo atlikti su sąskaita faktūra, spauskite ant piktogramos
(„Būsenos pasikeitimo istorija“) lauke {Būsena}.
Sistema pateikia informaciją apie su sąskaita atliktus veiksmus bei juos atlikusius asmenis.

© UAB „Alna Software“

67 psl.

„E. sąskaita“ informacinė sistema
Instrukcija viešajam naudotojui

8.

Toliau, priklausomai nuo SF būsenos ir Jums suteiktų teisių sistemoje, galite atlikti šiuos
veiksmus su sąskaitomis faktūromis:
 Sukurti sąskaitą faktūrą ir ją pateikti perkančiajai organizacijai (7.2)
 Atsisiųsti ir atspausdinti sąskaitą faktūrą (7.3)
 Keisti sąskaitos faktūros duomenis (7.4)
 Pašalinti sąskaitą faktūrą (7.5)
 Priimti sprendimą dėl gautos sąskaitos faktūros (7.6)
 Pakeisti sąskaitos faktūros būseną (7.7)
 Pakeisti sąskaitos faktūros įvedamų duomenų laukų aibę (7.8)

Sukurti sąskaitą faktūrą ir ją pateikti perkančiajai organizacijai

7.2.

Sąskaitų faktūrų teikėjas sistemoje gali kurti naują sąskaitą faktūrą šiais būdais:
Įvesti naują sąskaitą faktūrą (7.2.1)
Kurti sąskaitą faktūrą ruošinio pagrindu (7.2.3)
Kurti sąskaitą faktūrą kitos sąskaitos faktūros pagrindu (7.2.4)
Kurti kreditinę sąskaitą faktūrą (7.2.5)






Sukūręs sąskaitą faktūrą teikėjas ją gali pateikti perkančiajai organizacijai:
Pateikti sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai (7.2.6)



Prieš pradedant
Norint sukurti naują sąskaitą faktūrą turi būti tenkinamos sąlygos:
Paskyros būsena – Aktyvuota.
Susipažinimas su naudojimo sąlygomis – Patvirtintas.




Norint pateikti sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai papildomai turi būti tenkinama sąlyga:
Paskyros mokamų paslaugų tiekimo būsena – Aktyvuota.


7.2.1.

Įvesti naują sąskaitą faktūrą

Norėdami sukurti naują sąskaitą faktūrą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Pateikiamos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Pateikiamos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 45 pav. ).

2.

Spauskite [Sukurti sąskaitą faktūrą].
Sistema pateikia naujos sąskaitos faktūros įvedimo langą Nauja sąskaita faktūra.

Pastaba:

Sistema naujos sąskaitos faktūros įvedimo lange nepateikia tų duomenų laukų, kurie
naudotojo yra nustatyti kaip nerodytini. Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje Pakeisti
sąskaitos faktūros įvedamų duomenų laukų aibę (7.8).
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50 pav.
3.

Langas „Nauja sąskaita faktūra“

Užpildykite sąskaitos faktūros duomenis:
Blokas

Laukas

Reikšmė

Sąskaitos
faktūros
objektas

Pardavėjas

Prekių/paslaugų tiekėjo duomenys. Įvedant naują sąskaitą
faktūrą, sistema automatiškai užpildo duomenimis iš įvedančio
asmens paskyros.
Jei norite pakeisti pardavėjo duomenis šioje sąskaitoje
faktūroje, atlikite:
1. Spauskite piktogramą
(„Keisti pardavėjo duomenis“)
2. Atsidariusiame lange keiskite norimą informaciją ir
spauskite [Išsaugoti].
Jei norite pakeisti paskyros kontaktinius ar banko sąskaitos
duomenis, kad naujai įvedamose sąskaitose faktūrose
automatiškai būtų rodomi nauji duomenys, atlikite veiksmus,
aprašytus skyrelyje Pakeisti paskyros duomenis (5.3).
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Blokas

Laukas

Reikšmė

Pirkėjas

Pirkėjo paieškai įveskite pavadinimo fragmentą (ne mažiau
kaip 2 simbolius) ir pasirinkite pirkėją iš pateikiamo sąrašo.
Automatiškai užpildomi, pasirinkus perkančiąją organizaciją
lauke {Pirkėjas}.

Pirkėjo
adresas
Pirkėjo
kodas
Pirkėjo
PVM
mokėtojo
kodas
Pirkimas
įvykdytas
Pirkimo
sutartis

Pirkimo
sutarties
numeris
Viešojo
pirkimo
numeris

Priežastis

Tikslinamo
s sąskaitos
faktūros
duomenys
(Pateikiama
s, kai
sąskaitos
faktūros
tipas yra
"Kreditinė
sąskaita
faktūra".)
Sąskaitos
faktūros
duomenys

Sąskaitos
faktūros
tipas
Serija
Numeris
Išrašymo
data
Kita
informacija

Serija

Numeris
Išrašymo
data
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Nurodykite, ar pirkimas buvo įvykdytas pagal sutartį, ar žodiniu
susitarimu.
Jei nurodėte, kad pirkimas buvo įvykdytas pagal sutartį, iš
sąrašo pasirinkite viešojo pirkimo sutartį, kurios pagrindu
teikiama sąskaita faktūra. Sąraše pateikiamos tik su sąskaitoje
faktūroje nurodyta perkančiąją organizacija sudarytos
pardavėjo sutarys.
Kai nėra galimybės viešojo pirkimo sutarties pasirinkti iš
sąrašo, pažymėkite {sutarties numeris} ir jame įrašykite
sutarties numerį.
Laukas užpildomas automatiškai, kai viešojo pirkimo sutartis
pasirenkama iš sąrašo ir prie pasirinktos sutarties yra
nurodytas viešojo pirkimo numeris.
Kitu atveju, kai nėra galimybės viešojo pirkimo sutarties
pasirinkti iš sąrašo, pažymėję {sutarties numeris} galėsite
įrašyti viešojo pirkimo numerį.
Kai nėra galimybės pasirinkti viešojo pirkimo sutarties iš
sąrašo ir įrašytas sutarties numeris, privalomai iš sąrašo turi
būti nurodoma tokio pasirinkimo priežastis.
Pasirinkite reikšmę iš sąrašo. Priklausomai nuo pasirinkimo
sistema pateiks laukus pildymui žemiau esančiuose duomenų
blokuose.
Įrašykite tikslinamos sąskaitos faktūros seriją.
Įrašykite tikslinamos sąskaitos faktūros numerį.
Nurodykite tikslinamos sąskaitos faktūros išrašymo datą.
Įrašykite kitus duomenis apie tikslinamus apskaitos
dokumentus (laikotarpį, kuriuo buvo pateiktos prekės, įvykdyti
darbai ar suteiktos paslaugos, ir kt.).

Sąskaitos faktūros serija.
Lauką užpildyti neprivaloma, jei sąskaitos faktūros tipas yra
„Supaprastinta PVM sąskaita faktūra“
Sąskaitos faktūros numeris.
Pagal nutylėjimą rodoma einamoji data. Reikšmę galite
pakeisti.
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Blokas

Laukas

Reikšmė

Apmokėti
iki

Nurodykite sąskaitos faktūros apmokėjimo datą.
Sistema automatiškai užpildo/atnaujina lauko {arba per}
reikšmę.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Išankstinė sąskaita faktūra“ arba „Supaprastinta PVM
sąskaita faktūra“.
Įrašykite, per kiek dienų turi būti apmokėta sąskaita faktūra, ir
iš sąrašo pasirinkite nurodyto dienų skaičiaus tipą.
Sistema automatiškai užpildo/atnaujina lauko {Apmokėti iki}
reikšmę.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Išankstinė sąskaita faktūra“ arba „Supaprastinta PVM
sąskaita faktūra“.
Nurodykite prekių ar paslaugų tiekimo datą.
Laukas pildomas, jei data nesutampa su sąskaitos faktūros
išrašymo data.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Supaprastinta PVM sąskaita faktūra“.
Avanso gavimo diena.
Pildoma, kai data nesutampa su sąskaitos faktūros išrašymo
data.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Supaprastinta PVM sąskaita faktūra“.
Sąskaitos faktūros valiuta.
Pagal nutylėjimą rodoma EUR - Euras. Reikšmę galite pakeisti
pasirinkdami iš sąrašo.
Įrašykite prekės ar paslaugos pavadinimą.

arba per

Prekių
(paslaugų)
tiekimo
data
Avanso
gavimo
data

Valiuta

Prekės
(paslaugos)

Prekės
(paslaugos)
pavadinima
s
Kiekis

Matas
Vieneto
kaina
Nuolaida %
Kaina su
nuolaida
PVM %
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Įrašykite
prekių
ar
paslaugų
kiekį.
Jeigu įvedama kreditinė sąskaita faktūra, pasirinktas
„Sąskaitos faktūros tipas“ yra „Kreditinė PVM sąskaita faktūra“
ir kiekis įvedamas su minuso ženklu.
Pasirinkite mato vienetą iš sąrašo.
Įrašykite prekės ar paslaugos vieneto kainą.
Jei prekei ar paslaugai taikoma nuolaida, įrašykite ją
procentais.
Sistema automatiškai apskaičiuoja ir atvaizduoja vieneto kainą
su nuolaida.
Sistema automatiškai priskirs pagrindinį PVM tarifą.
Reikšmę galima pakeisti pasirinkus iš sąrašo.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Sąskaita faktūra (ne PVM)“.
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Blokas

Laukas

Reikšmė

PVM kodas

Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu
Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos
techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.
PVM kodo aprašymą galima pamatyti užvedus pelyte virš
reikšmės, kai PVM kodų sąrašas išskleistas.

51 pav.

Langas „PVM kodo aprašymo atvaizdavimas“

Sistema automatiškai apskaičiuoja ir atvaizduoja bendrą sumą
už eilutėje nurodytą prekių ar paslaugų kiekį su nuolaida (be
PVM).
Norėdami pridėti naują prekių/paslaugų eilutę, prekių lentelės antraštėje
spauskite piktogramą („Pridėti“) ir užpildykite duomenis naujai atsiradusioje
eilutėje.
Sistema apskaičiuoja ir po prekių (paslaugų) lentele atvaizduoja:
 bendrą visų eilučių sumą be PVM;
 PVM sumas pagal kiekvieną lentelėje įvestą PVM %;
 bendrą visų eilučių sumą su PVM.
Nuoroda
Nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos
2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda.
Reikšmę pasirinkite iš sąrašo.
Pastabos
Jei reikia, įrašykite papildomą sąskaitos faktūros informaciją.
Suma

Papildoma
informacija
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Blokas

Papildomi
dokumentai

4.

5.

7.2.2.

Laukas

Reikšmė

Fiskalinis
agentas

Norėdami užpildyti, atlikite šiuos veiksmus:
1. Spauskite piktogramą
(„Fiskalinio agento paieška“).
2. Atlikite paiešką registruose (GR arba JAR).
3. Pasirinkite rastą asmenį, spausdami ant jo pavadinimo /
vardo pavardės.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Sąskaita faktūra (ne PVM)“ arba „Supaprastinta PVM
sąskaita faktūra“.
Prie sąskaitos faktūros pridedamo papildomo dokumento byla.
Norėdami pridėti bylą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Spauskite piktogramą („Pridėti“).
2. Nurodykite kelią iki kompiuteryje saugomos bylos ir
spauskite
[Open].
Byla įtraukiama į sąskaitą faktūrą.
Pridedamo dokumento pavadinimas. Užpildomas automatiškai
įkeltos bylos pavadinimu. Pavadinimą galima pakeisti.

Bylos
pavadinima
s

Dokumento
pavadinima
s
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros duomenis sistemoje. Sąskaitos faktūros būsena
tampa Įvedama.

Norėdami sąskaitą faktūrą pateikti perkančiajai organizacijai, atlikite skyrelyje Pateikti
sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai (7.2.6) aprašytus veiksmus.
Kurti sąskaitos faktūros ruošinį įvedamos sąskaitos pagrindu

Jei norite įvesti keletą sąskaitų faktūrų, kurių duomenys panašūs, įvesdami pirmąją sąskaitą faktūrą
galite išsaugoti jos šabloną kitų sąskaitų faktūrų ruošimui.
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti ruošinį sąskaitos faktūros pagrindu, atlikite šiuos veiksmus:
1.

2.

Įveskite naujos sąskaitos faktūros duomenis.
Atlikite skyrelyje Įvesti naują sąskaitą faktūrą (7.2.1) aprašytus veiksmus iki 3 žingsnio
imtinai.
Lango „Nauja sąskaita faktūra“ (žr. 50 pav. ) apačioje varnele pažymėkite laukelį {Išsaugoti
kaip ruošinį}.
Atsiveria papildomas laukas ruošinio pavadinimui įvesti.

52 pav.

Lango „Nauja sąskaita faktūra“ fragmentas, kai pažymimas ruošinio ruošimas
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3.

7.2.3.

Įrašykite ruošinio pavadinimą ir spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo ir ruošinį (jį galėsite rasti ruošinių sąraše), ir sąskaitą faktūrą, kurią įvedėte.
Kurti sąskaitą faktūrą ruošinio pagrindu

Sąskaitų faktūrų teikėjas sistemoje gali sukurti sąskaitą faktūrą savo išsaugoto sąskaitos faktūros
ruošinio pagrindu.
Kaip sukurti sąskaitos faktūros ruošinį skaitykite skyreliuose Kurti sąskaitos faktūros ruošinį įvedamos
sąskaitos pagrindu (7.2.2) ir Kurti sąskaitos faktūros ruošinį (8.1).
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti naują sąskaitą faktūrą ruošinio pagrindu, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite norimą ruošinį.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Surasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis
(8.2).

2.

Ruošinių sąraše šalia norimo ruošinio spauskite
(„Sukurti naują sąskaitą faktūrą šio
ruošinio pagrindu“).
Sistema atveria sąskaitos faktūros kūrimo langą, kuriame automatiškai užpildo visus
ruošinyje išsaugotus SF duomenis.

3.

Keiskite/papildykite sąskaitos faktūros duomenis.
Daugiau apie sąskaitos faktūros duomenų laukus skaitykite skyrelyje Įvesti naują sąskaitą
faktūrą (7.2.1).

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros duomenis sistemoje. Sąskaitos faktūros būsena
tampa Įvedama.

5.

Norėdami sąskaitą faktūrą pateikti perkančiajai organizacijai, atlikite skyrelyje Pateikti
sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai (7.2.6) aprašytus veiksmus.

7.2.4.

Kurti sąskaitą faktūrą kitos sąskaitos faktūros pagrindu

Sąskaitų faktūrų teikėjas sistemoje gali kurti naują sąskaitą faktūrą anksčiau į sistemą įvestos
sąskaitos faktūros pagrindu.
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti naują sąskaitą faktūrą kitos sąskaitos pagrindu, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Pateikiamos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Pateikiamos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 45 pav. ).

2.

Suraskite sąskaitą faktūrą, kurios pagrindu norite kurti naują SF.
Kaip atlikti paiešką, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).

3.

Paieškos rezultatų lange (žr. 48 pav. ) šalia pasirinktos sąskaitos faktūros spauskite
(„Sukurti naują sąskaitą faktūrą šios sąskaitos faktūros pagrindu“).
Sistema pateikia naujos sąskaitos faktūros įvedimo langą.
Sistema naujos sąskaitos faktūros įvedimo lange automatiškai užpildo visus duomenis iš
sąskaitos faktūros, kurios pagrindu įvedama nauja SF, išskyrus {Serija}, {Numeris},
{Išrašymo data}.

4.

Jei reikia, keiskite norimus sąskaitos faktūros duomenis.
Plačiau apie sąskaitos faktūros duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje Įvesti naują
sąskaitą faktūrą (7.2.1).

5.

Spauskite [Išsaugoti].
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Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros duomenis sistemoje. Sąskaitos faktūros būsena
tampa Įvedama.
6.

7.2.5.

Norėdami sąskaitą faktūrą pateikti perkančiajai organizacijai, atlikite skyrelyje Pateikti
sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai (7.2.6) aprašytus veiksmus.
Kurti kreditinę sąskaitą faktūrą

Sąskaitų faktūrų teikėjas sistemoje gali kurti naują kreditinę sąskaitą faktūrą anksčiau į sistemą
įvestos sąskaitos faktūros pagrindu.
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti naują kreditinę sąskaitą faktūrą kitos SF pagrindu, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Pateikiamos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Pateikiamos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 45 pav. ).

2.

Suraskite sąskaitą faktūrą, kurios pagrindu norite kurti naują kreditinę SF.
Kaip atlikti paiešką, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).

3.

Šalia pasirinktos sąskaitos faktūros spauskite
(„Kreditinė sąskaita faktūra“).
Sistema pateikia naujos kreditinės sąskaitos faktūros įvedimo langą.
Sistema naujos sąskaitos faktūros įvedimo lange automatiškai užpildo visus duomenis iš
sąskaitos faktūros, kurios pagrindu įvedama nauja SF, išskyrus {Serija}, {Numeris},
{Išrašymo data}.

4.

Jei reikia, keiskite norimus sąskaitos faktūros duomenis.
Plačiau apie sąskaitos faktūros duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje Įvesti naują
sąskaitą faktūrą (7.2.1).

5.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros duomenis sistemoje. Sąskaitos faktūros būsena
tampa Įvedama.

6.

Norėdami sąskaitą faktūrą pateikti perkančiajai organizacijai, atlikite skyrelyje Pateikti
sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai (7.2.6) aprašytus veiksmus.

7.2.6.

Pateikti sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai

Norėdami pateikti sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Sąskaitos faktūros įvedimo/redagavimo lange užpildę sąskaitos faktūros duomenis, spauskite
[Tęsti].
Sistema patikrina įvestų duomenų korektiškumą ir pateikia juos peržiūrai.
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53 pav.
2.
3.

Langas „Sąskaitos faktūros siuntimas“

Įsitikinkite, kad duomenys užpildyti teisingai. Jei reikia pakeisti duomenis, spauskite [Grįžti] ir
pakeitę duomenis vėl spauskite [Tęsti].
Jei duomenys teisingi, spauskite [Siųsti].

Pastaba:

Kai sąskaitą faktūrą išsiųsite ir ją peržiūrės perkančiosios organizacijos atstovas,
sąskaitos faktūros duomenų keisti nebegalėsite.
Sistema suformuoja sąskaitos faktūros PDF dokumentą ir fiksuoja laiko žymą. Sistema
išsiunčia sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai ir pakeičia sąskaitos faktūros būseną į
Pateikta.

Atsisiųsti ir atspausdinti sąskaitą faktūrą

7.3.

Sistemoje įvestą sąskaitą faktūrą galite atsisiųsti į savo kompiuterį ir atspausdinti.
Kaip atlikti?
Norėdami atsisiųsti ir atspausdinti sąskaitą faktūrą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite sąskaitą faktūrą, kurią norite atsisiųsti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).

2.

Sąskaitos faktūros duomenų lange (žr. 49 pav. ), dešiniame viršutiniame kampe spauskite
(„Atsisiųsti sąskaitą faktūrą PDF formatu“).
Sistema atidaro sąskaitos faktūros PDF dokumentą atskirame naršyklės lange.
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54 pav.

Suformuotos sąskaitos faktūros lango fragmentas

3.

Peržiūrėkite suformuotą sąskaitos faktūros dokumentą.

4.

Norėdami išsaugoti sąskaitos faktūros dokumentą savo kompiuteryje, spauskite

5.

Norėdami atspausdinti suformuotą sąskaitą faktūrą, spauskite

.

..

Keisti sąskaitos faktūros duomenis

7.4.

Sąskaitos faktūros duomenis galima keisti, jei:




į sistema įvesta ir išsaugota sąskaita faktūra nebuvo išsiųsta perkančiajai organizacijai (SF
būsena yra Įvedama);
sąskaita faktūra buvo išsiųsta perkančiajai organizacijai, tačiau perkančioji organizacija
sąskaitos faktūros dar neperžiūrėjo (SF būsena yra Pateikta);
perkančioji organizacija grąžino sąskaitą faktūrą tikslinti (SF būsena yra Grąžinta tikslinti arba
Tikslinama).

Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti sąskaitos faktūros duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite sąskaitą faktūrą, kurią norite redaguoti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).

2.

Paieškos rezultatų lange (žr. 48 pav. ) šalia sąskaitos faktūros įrašo spauskite piktogramą
(„Redaguoti“).
Sistema atveria sąskaitos faktūros duomenis (žr. 49 pav. ). Tam tikrais atvejais sistema
pakeičia sąskaitos faktūros būseną:

jei redagavimui atidaroma sąskaita faktūra, kurios būsena Pateikta, sistema jos būseną
pakeičia į Įvedama;
 jei redagavimui atidaroma sąskaita faktūra, kurios būsena Grąžinta tikslinti, sistema jos
būseną pakeičia į Tikslinama;
 jei redagavimui atidaroma sąskaita faktūra, kurios būsena Įvedama arba Tikslinama, sistema
jos būsenos nekeičia.
3. Keiskite reikiamus sąskaitos faktūros duomenis.
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Plačiau apie sąskaitos faktūros duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje Įvesti naują
sąskaitą faktūrą (7.2.1).
Jeigu sąskaita faktūra yra tikslinama (sąskaitos būsena Tikslinama), sistema:

Pastaba:

a. neleidžia keisti lauko {Išrašymo data} reikšmės,
b. duomenų peržiūrai pateikia perkančiosios organizacijos paskutinio sprendimo dėl
sąskaitos faktūros priėmimo duomenis (rodomas sprendimas „Grąžinti tikslinti
sąskaitą faktūrą“; grąžinimo priežastis; sprendimą priėmusio asmens vardas ir
pavardė).
4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo pakeistus sąskaitos faktūros duomenis sistemoje.

5.

Toliau, priklausomai nuo SF būsenos, sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su sąskaitomis
faktūromis:
 Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1)
 Pateikti sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai (7.2.6)
 Pakeisti sąskaitos faktūros įvedamų duomenų laukų aibę (7.8)
 Kurti sąskaitą faktūrą kitos sąskaitos faktūros pagrindu (7.2.4)
 Atsisiųsti ir atspausdinti sąskaitą faktūrą (7.3)
 Pašalinti sąskaitą faktūrą (7.5)

Pašalinti sąskaitą faktūrą

7.5.

Sąskaitą faktūrą galima pašalinti, jei ji nebuvo išsiųsta perkančiajai organizacijai (SF būsena yra
Įvedama).
Kaip atlikti?
Norėdami pašalinti sąskaitą faktūrą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite sąskaitą faktūrą, kurią norite pašalinti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).

2.

Jei norite pašalinti sąskaitą faktūrą iš paieškos rezultatų sąrašo lango (žr. 48 pav. ), šalia SF
įrašo spauskite piktogramą
(„Pašalinti“).
Sistema atveria langelį sprendimui patvirtinti.

3.

Jei prieš pašalinant norite peržiūrėti sąskaitos faktūros duomenis:
3.1. Paieškos rezultatų lange (žr. 48 pav. ) spauskite nuorodą stulpelyje Numeris arba
piktogramą
(„Redaguoti“) stulpelyje Veiksmai.
Sistema atveria SF duomenų keitimo langą (žr. 49 pav. ).
3.2. Peržiūrėję SF duomenis, lango apačioje spauskite [Pašalinti].
Sistema atveria langelį sprendimui patvirtinti.

4.

7.6.

Spauskite [Gerai].
Sąskaita faktūra pašalinama iš sistemos.

Priimti sprendimą dėl gautos sąskaitos faktūros

Perkančiosios organizacijos atstovas gali priimti sprendimą (priimti / grąžinti tikslinti / atmesti) dėl
gautos sąskaitos faktūros.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:



Sąskaitos faktūros būsena yra Pateikta arba Gauta.
Turite teisę tvarkyti sąskaitoje faktūroje nurodyto pardavėjo SF.
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Kaip atlikti?
Norėdami priimti sprendimą dėl gautos sąskaitos faktūros, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite sąskaitą faktūrą, kuriai norite priimti sprendimą.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).

55 pav.
2.

Paieškos rezultatų langas, kai ieškoma laukiančių sprendimo sąskaitų faktūrų

Paieškos rezultatų lange šalia SF įrašo spauskite piktogramą
(„Priimti sprendimą“).
Sistema atveria laukiančios sprendimo sąskaitos faktūros duomenų langą.
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56 pav.
3.

Sąskaitos faktūros, laukiančios sprendimo, duomenų langas

Bloke Sprendimas nurodykite sprendimo duomenis:
Laukas

Reikšmė

Pažymėkite sprendimo variantą dėl sąskaitos faktūros priėmimo /
grąžinimo tikslinti / atmetimo.
Sprendimo
Laisvu tekstu įrašykite sprendimo dėl sąskaitos faktūros grąžinimo
priežastys
tikslinti arba atmetimo priežastis.
Laukas pateikiamas, jei pažymėtas sprendimas „Grąžinta tikslinti“ arba
„Atmesta“.
Patikslinti iki
Nurodykite datą, iki kurios turi būti atliktas sąskaitos faktūros
patikslinimas.
Pateikiama įvedimui, jei pažymėtas sprendimas „Grąžinta tikslinti“.
Sprendimą
Sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė. Laukas užpildomas
priėmė
automatiškai.
Spauskite [Patvirtinti sprendimą].
Sistema išsaugo sprendimo duomenis ir pakeičia sąskaitos faktūros būseną:
Sprendimas

4.
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jei perkančiosios organizacijos atstovas pasirenka sprendimą priimti gautą sąskaitą faktūrą,
jos būsena tampa Priimta;
jei perkančiosios organizacijos atstovas gautą sąskaitą faktūrą atmeta, jos būsena tampa
Atmesta;
jei perkančiosios organizacijos atstovas pasirenka sprendimą, kad sąskaita faktūra turi būti
patikslinta, jos būsena tampa Grąžinta tikslinti.
Patvirtinus sprendimą Priimta, sąskaitų faktūrų teikėjui apskaičiuojamas mokestis už
sąskaitos faktūros pateikimą pagal jo paskyroje numatytą įkainį. Kaip peržiūrėti paskyroje
taikomus įkainius skaitykite skyrelio Peržiūrėti savo paskyros duomenis (5.1) 2.5 žingsnyje.

Pakeisti sąskaitos faktūros būseną

7.7.

Perkančiosios organizacijos atstovas gali rankiniu būdu pakeisti priimtos sąskaitos faktūros būseną,
pažymėdamas, kad mokėjimo paraiška buvo apmokėta arba atmesta.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:



Sąskaitos faktūros būsena yra Priimta.
Turite teisę tvarkyti sąskaitoje faktūroje nurodyto pardavėjo SF.

Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti sąskaitos faktūros būseną, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite ir atsiverskite peržiūrai sąskaitą faktūrą, kurios būseną norite keisti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą (7.1).

2.

Sąskaitos faktūros duomenų lange (žr. 49 pav. ) šalia lauko {Būsena} spauskite piktogramą
(„Pakeisti sąskaitos faktūros būseną“).

57 pav.
3.
4.

Langas „Pakeisti sąskaitos faktūros būseną“

Atsivėrusiame lange pasirinkite būseną, kurią norite nustatyti sąskaitai faktūrai.
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo sąskaitos faktūros būsenos pakeitimą.
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Pakeisti sąskaitos faktūros įvedamų duomenų laukų aibę

7.8.

Sąskaitų faktūrų teikėjas gali pakeisti sąskaitos faktūros duomenų įvedimo/koregavimo formoje
rodomų laukų aibę.
Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti sąskaitoje faktūroje pildomų duomenų laukų aibę, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Pateikiamos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Pateikiamos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 45 pav. ).

2.

Spauskite [Sukurti sąskaitą faktūrą].
Sistema atveria naujos sąskaitos faktūros duomenų įvedimo langą.

3.

Lauke {Sąskaitos faktūros tipas} pasirinkite, kokio tipo SF duomenų laukus norite keisti.

4.

Dešiniajame viršutiniame ekrano kampe spauskite piktogramą
(„Keisti sąskaitos faktūros
įvedamų duomenų aibę“).
Atveriamas langas Keisti sąskaitos faktūros įvedamų duomenų aibę.
Lange pateikiami tik tie SF duomenų laukai, kurių įvedimas galimas 3 žingsnyje pasirinktam
sąskaitos faktūros tipui.

58 pav.
5.

Varnelėmis pažymėkite tuos laukus, kurie turi būti rodomi sąskaitos faktūros įvedimo lange.

Pastaba:

6.

Keisti sąskaitos faktūros įvedamų duomenų aibę

Atkreipkite dėmesį, kad galite pažymėti, ar nustatymai bus taikomi tik pasirinktai vienai
sąskaitai faktūrai, iš kurios buvo inicijuotas rodomų/nerodomų duomenų laukų aibės
keitimas, ar visoms šio tipo sąskaitoms faktūroms.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo atliktus duomenų pakeitimus.
Sąskaitos faktūros įvedimo lange sistema rodo tik tuos laukus, kuriuos pasirinkote. Jei
pažymėjote, kad pakeitimai turi būti taikomi visoms naujoms šio tipo SF, sistema naujos šio
tipo sąskaitos faktūros įvedimo lange taip pat pateiks naujai nustatytą duomenų laukų aibę.
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8. Darbas su sąskaitų faktūrų ruošiniais
Jei sąskaitų faktūrų teikėjas ruošia keletą sąskaitų faktūrų su pasikartojančiais duomenimis, jis gali
sukurti ruošinius tokioms sąskaitoms faktūroms įvesti.
Sąskaitų faktūrų teikėjas sistemoje gali atlikti šiuos veiksmus su sąskaitų faktūrų ruošiniais:







Kurti sąskaitos faktūros ruošinį (8.1)
Kurti sąskaitos faktūros ruošinį įvedamos sąskaitos pagrindu (7.2.2)
Surasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis (8.2)
Keisti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis (8.3)
Pašalinti sąskaitos faktūros ruošinį (8.4)
Kurti sąskaitą faktūrą ruošinio pagrindu (7.2.3)

Kurti sąskaitos faktūros ruošinį

8.1.

Norėdami sukurti sąskaitos faktūros ruošinį, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Sąskaitų faktūrų ruošiniai.
Sistema atveria langą Sąskaitų faktūrų ruošiniai.

59 pav.
2.

Langas „Sąskaitų faktūrų ruošiniai“

Spauskite [Sukurti ruošinį].
Sistema pateikia naujo sąskaitos faktūros ruošinio įvedimo langą.
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3.

Langas „Kurti sąskaitos faktūros ruošinį“
Užpildykite reikiamus sąskaitos faktūros ruošinio duomenis.
Ruošinio duomenų įvedimui pateikiamas analogiškas langas, kaip ir naujos sąskaitos
faktūros įvedimo atveju, tik pateikiamas papildomas privalomas laukas {Ruošinio
pavadinimas}. Apie duomenų laukus ir jų užpildymą skaitykite skyrelyje Įvesti naują
sąskaitą faktūrą (7.2.1).
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Pastaba:

Ruošinio įvedimo lange duomenų laukai yra neprivalomi (išskyrus ruošinio pavadinimą),
todėl galite užpildyti tik tiek informacijos, kiek reikia.

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros ruošinio duomenis.

5.

Toliau sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su sąskaitų faktūrų ruošiniais:
 Surasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis (8.2)
 Keisti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis (8.3)
 Pašalinti sąskaitos faktūros ruošinį (8.4)
 Kurti sąskaitą faktūrą ruošinio pagrindu (7.2.3)

Surasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis

8.2.

Sistemoje galite surasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis.
Kaip atlikti?
Norėdami peržiūrėti savo sukurtų SF ruošinių duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Sąskaitų faktūrų ruošiniai.
Sistema atveria langą Sąskaitų faktūrų ruošiniai. (žr. 59 pav. ).

2.

Nurodykite vieną ar kelis paieškos kriterijus:
Laukas

Reikšmė

Ruošinio pavadinimas
Pirkėjo pavadinimas
Pirkimo sutarties numeris

Įrašykite ruošinio pavadinimą ar jo fragmentą
Įrašykite pirkėjo pavadinimą ar jo fragmentą
Įrašykite viešojo pirkimo sutarties numerį ar jo fragmentą

Pastaba:
3.

Jei paieškos kriterijų nenurodysite, sistema pateiks visus paskyroje išsaugotus ruošinius.

Spauskite [Ieškoti].
Sistema atrenka sąskaitos faktūros ruošinius, tenkinančius nurodytus paieškos kriterijus, ir
pateikia juos lentelėje.

60 pav.
4.

Langas „Sąskaitų faktūrų ruošiniai“, kai pateikiami paieškos rezultatai

Norėdami peržiūrėti ruošinio duomenis, spauskite ant ruošinio pavadinimo.
Atveriamas ruošinio duomenų langas.
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61 pav.
5.

Sąskaitos faktūros ruošinio duomenų langas

Toliau sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su sąskaitų faktūrų ruošiniais:
 Keisti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis (8.3)
 Pašalinti sąskaitos faktūros ruošinį (8.4)
 Kurti sąskaitą faktūrą ruošinio pagrindu (7.2.3)
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Keisti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis

8.3.

Sistemoje galima keisti išsaugoto sąskaitos faktūros ruošinio duomenis.
Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite ruošinį, kurį norite redaguoti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Surasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis
(8.2).

2.

Paieškos rezultatų lange „Sąskaitų faktūrų ruošiniai“ (žr. 60 pav. ) spauskite ant ruošinio
pavadinimo arba piktogramą
(„Redaguoti“) šalia ruošinio įrašo.
Sistema atveria ruošinio duomenų keitimo langą (žr. 61 pav. ).

3.

Keiskite reikiamus sąskaitos faktūros ruošinio duomenis.
Plačiau apie sąskaitos faktūros duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje Įvesti naują
sąskaitą faktūrą (7.2.1).

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo pakeistus sąskaitos faktūros ruošinio duomenis.

5.

Toliau sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su sąskaitų faktūrų ruošiniais:
 Pašalinti sąskaitos faktūros ruošinį (8.4)
 Kurti sąskaitą faktūrą ruošinio pagrindu (7.2.3)

Pašalinti sąskaitos faktūros ruošinį

8.4.

Nereikalingus ruošinius iš sistemos galite pašalinti. Ruošinį pašalinti galite iš ruošinių sąrašo arba
ruošinio peržiūros lange.
Kaip atlikti?
Norėdami pašalinti sąskaitos faktūros ruošinį, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite ruošinį, kurį norite pašalinti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Surasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros ruošinio duomenis
(8.2).

2.

Jei norite pašalinti ruošinį paieškos rezultatų lange „Sąskaitų faktūrų ruošiniai“ (žr. 60 pav. ),
šalia ruošinio įrašo spauskite piktogramą
(„Pašalinti“).
Sistema atveria langelį sprendimui patvirtinti.

3.

Jei prieš pašalinant ruošinį norite peržiūrėti jo duomenis:
3.1. Paieškos rezultatų lange „Sąskaitų faktūrų ruošiniai“ (žr. 60 pav. ) spauskite ant ruošinio
pavadinimo.
Sistema atveria ruošinio duomenų keitimo langą (žr. 61 pav. ).
3.2. Peržiūrėję ruošinio duomenis lango apačioje spauskite [Pašalinti].
Sistema atveria langelį sprendimui patvirtinti.

4.

Spauskite [Gerai].
Sąskaitos faktūros ruošinys pašalinamas iš sistemos.
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9. Darbas su sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniais
Jei perkančiosios organizacijos atstovas gauna keletą popierinių sąskaitų faktūrų su pasikartojančiais
duomenimis, sistemoje jis gali sukurti ruošinius tokioms sąskaitų faktūrų kopijoms įvesti.
Perkančiosios organizacijos atstovas su SF kopijų ruošiniais gali atlikti šiuos veiksmus:






Įvesti naują SF kopijos ruošinį (9.1)
Surasti ir peržiūrėti SF kopijos ruošinio duomenis (9.2)
Keisti SF kopijos ruošinio duomenis (9.3)
Pašalinti SF kopijos ruošinį (9.4)
Kurti SF kopiją ruošinio pagrindu (10.2.2)

Įvesti naują SF kopijos ruošinį

9.1.

Norėdami sukurti sąskaitos faktūros kopijos ruošinį, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniai.
Sistema atveria langą Sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniai.

62 pav.
2.

Langas „Sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniai“

Spauskite [Sukurti ruošinį].
Sistema pateikia naujo SF kopijos ruošinio įvedimo langą.
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63 pav.
3.

Langas „Naujas sąskaitos faktūros kopijos ruošinys“

Užpildykite reikiamus SF kopijos ruošinio duomenis.
Ruošinio duomenų įvedimui pateikiamas analogiškas langas, kaip ir naujos SF kopijos
įvedimo atveju, tik pateikiamas papildomas privalomas laukas {Ruošinio pavadinimas}.

© UAB „Alna Software“

89 psl.

„E. sąskaita“ informacinė sistema
Instrukcija viešajam naudotojui

Apie duomenų laukus ir jų užpildymą skaitykite skyrelyje Įvesti naują sąskaitos faktūros
kopiją (10.2.1).
Pastaba:

Ruošinio įvedimo lange duomenų laukai yra neprivalomi (išskyrus ruošinio pavadinimą),
todėl galite užpildyti tik tiek informacijos, kiek norite.

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus SF kopijos ruošinio duomenis.

7.

Toliau sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniais:
 Surasti ir peržiūrėti SF kopijos ruošinio duomenis (9.2)
 Keisti SF kopijos ruošinio duomenis (9.3)
 Pašalinti SF kopijos ruošinį (9.4)
 Kurti SF kopiją ruošinio pagrindu (10.2.2)

Surasti ir peržiūrėti SF kopijos ruošinio duomenis

9.2.

Sistemoje galite surasti ir peržiūrėti SF kopijos ruošinio duomenis.
Kaip atlikti?
Norėdami peržiūrėti savo sukurtų SF kopijų ruošinių duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniai.
Sistema atveria langą Sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniai. (žr. 62 pav. ).

2.

Nurodykite vieną ar kelis paieškos kriterijus:
Laukas

Reikšmė

Ruošinio pavadinimas
Pardavėjo pavadinimas

Įrašykite ruošinio pavadinimą ar jo fragmentą
Įrašykite pardavėjo pavadinimą ar jo fragmentą

Pastaba:
3.

Spauskite [Ieškoti].
Sistema atrenka SF kopijų ruošinius, tenkinančius nurodytus paieškos kriterijus, ir pateikia
juos lentelėje.

64 pav.
4.

Jei paieškos kriterijų nenurodysite, sistema pateiks visus paskyroje išsaugotus ruošinius.

Langas „Sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniai“, kai pateikiami paieškos rezultatai

Norėdami peržiūrėti SF kopijos ruošinio duomenis, spauskite ant ruošinio pavadinimo.
Atveriamas ruošinio duomenų langas.
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65 pav.
5.

9.3.

Sąskaitos faktūros kopijos ruošinio duomenų langas

Toliau sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniais:
 Keisti SF kopijos ruošinio duomenis (9.3)
 Pašalinti SF kopijos ruošinį (9.4)
 Kurti SF kopiją ruošinio pagrindu (10.2.2)

Keisti SF kopijos ruošinio duomenis

Sistemoje galite keisti išsaugoto sąskaitos faktūros kopijos ruošinio duomenis.
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Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti SF kopijos ruošinio duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite ruošinį, kurį norite redaguoti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Surasti ir peržiūrėti SF kopijos ruošinio duomenis (9.2).

2.

Paieškos rezultatų lange (žr. 64 pav. ) spauskite ant ruošinio pavadinimo arba piktogramą
(„Redaguoti“) šalia ruošinio įrašo.
Sistema atveria ruošinio duomenų keitimo langą (žr. 65 pav. ).

3.

Keiskite reikiamus SF kopijos ruošinio duomenis.
Plačiau apie SF kopijos duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje Įvesti naują
sąskaitos faktūros kopiją (10.2.1).

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo pakeistus sąskaitos faktūros kopijos ruošinio duomenis.

5.

Toliau sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su sąskaitų faktūrų kopijų ruošiniais:
 Pašalinti SF kopijos ruošinį (9.4)
 Kurti SF kopiją ruošinio pagrindu (10.2.2)

Pašalinti SF kopijos ruošinį

9.4.

Nereikalingus ruošinius iš sistemos galite pašalinti. Ruošinį pašalinti galite iš ruošinių sąrašo arba
ruošinio peržiūros lange.
Kaip atlikti?
Norėdami pašalinti sąskaitos faktūros kopijos ruošinį, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite ruošinį, kurį norite pašalinti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Surasti ir peržiūrėti SF kopijos ruošinio duomenis (9.2).

2.

Jei norite pašalinti ruošinį paieškos rezultatų lange (žr. 64 pav. ), šalia SF kopijos ruošinio
įrašo spauskite piktogramą
(„Pašalinti“).
Sistema atveria langelį sprendimui patvirtinti.

3.

Jei prieš pašalinant ruošinį norite peržiūrėti jo duomenis:
3.1. Paieškos rezultatų lange (žr. 64 pav. ) spauskite ant ruošinio pavadinimo.
Sistema atveria ruošinio duomenų keitimo langą (žr. 65 pav. ).
3.2. Peržiūrėję ruošinio duomenis lango apačioje spauskite [Pašalinti].
Sistema atveria langelį sprendimui patvirtinti.

4.

Spauskite [Gerai].
Sąskaitos faktūros kopijos ruošinys pašalinamas iš sistemos.
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10. Darbas su sąskaitų faktūrų kopijomis
Jeigu paslaugų/prekių tiekėjas negali pateikti sąskaitos faktūros sistemos priemonėmis, perkančioji
organizacija iš paslaugų tiekėjo gauna popierinę sąskaitą faktūrą, kurią į sistemą gali suvesti
perkančiosios organizacijos atstovas. Tokiu atveju, pats paslaugų tiekėjas tokios sąskaitos faktūros į
„E. sąskaita“ sistemą nesuveda, tačiau gali ją peržiūrėti, kai ją į sistemą kaip sąskaitos faktūros kopiją
suveda ir patvirtina perkančiosios organizacijos atstovas.
Sistemoje su sąskaitų faktūrų kopijomis galima atlikti šiuos veiksmus:








10.1.

Rasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros kopiją (10.1)
Sukurti sąskaitos faktūros kopiją (10.2)
Atsisiųsti ir atsispausdinti sąskaitos faktūros kopiją (10.3)
Keisti sąskaitos faktūros kopijos duomenis (10.4)
Pašalinti sąskaitos faktūros kopiją (10.5)
Pakeisti sąskaitos faktūros kopijos būseną (10.6)
Pakeisti SF kopijos įvedamų duomenų laukų aibę (10.7)

Rasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros kopiją

Sistemoje galite peržiūrėti SF kopijos duomenis, jei esate:




Perkančiosios organizacijos, kuri sąskaitos faktūros kopijoje nurodyta kaip pirkėjas, ir kuri į
sistemą įvedė jai popieriniu pavidalu pateiktą sąskaitą faktūrą, atstovas;
Sąskaitų faktūrų teikėjas, kuris sąskaitos faktūros kopijoje nurodytas kaip pardavėjas, ir kurio
popieriniu pavidalu pateiktą sąskaitą faktūrą į sistemą įvedė ir patvirtino perkančioji
organizacija;
Prižiūrinčios institucijos atstovas, kuriam suteikta teisė peržiūrėti visas arba konkrečių
paskyrų sąskaitas faktūras.

SF kopijų paieška ir peržiūra sistemoje atliekama taip pat kaip sąskaitų faktūrų paieška ir peržiūra.
Kaip atlikti?
Norėdami surasti ir peržiūrėti SF kopijos duomenis, atlikite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą
7.1 aprašytus veiksmus.

10.2.

Sukurti sąskaitos faktūros kopiją

Kai perkančioji organizacija iš paslaugų tiekėjo gauna popierinę sąskaitą faktūrą, perkančiosios
organizacijos atstovas sistemoje kuria sąskaitos faktūros kopiją ir ją patvirtina.
Perkančiosios organizacijos atstovas sistemoje gali kurti naują sąskaitos faktūros kopiją šiais būdais:





Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją (10.2.1)
Kurti SF kopiją ruošinio pagrindu (10.2.2)
Kurti SF kopiją kitos SF kopijos pagrindu (10.2.3)
Kurti kreditinės SF kopiją (10.2.4)

Prieš pradedant
Norint sukurti naują SF kopiją, turi būti tenkinamos sąlygos:



Paskyros būsena – Aktyvuota.
Susipažinimas su naudojimo sąlygomis – Patvirtintas.
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10.2.1. Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją
Norėdami sukurti naują sąskaitos faktūros kopiją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Gautos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Gautos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 46 pav. )

2.

Spauskite [Sukurti sąskaitos faktūros kopiją].
Sistema pateikia naujos sąskaitos faktūros kopijos įvedimo langą.

Pastaba:

Sistema naujos SF kopijos įvedimo lange nepateikia tų duomenų laukų, kurie tuo metu
naudotojo yra nustatyti kaip nerodytini. Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje Pakeisti SF
kopijos įvedamų duomenų laukų aibę (10.7).
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66 pav.
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3.

Užpildykite sąskaitos faktūros kopijos duomenis:
Blokas

Laukas

Reikšmė

Sąskaitos
faktūros
objektas

Pardavėjas

Pardavėjo vardas ir pavardė arba juridinio asmens
pavadinimas.
Jei pardavėjas – LR asmuo, arba sistemoje jau įvestas
užsienio asmuo:
1. Spauskite piktogramą
(„Pardavėjo paieška“)
2. Atsidariusiame lange nurodykite pardavėjo duomenis ir
spauskite [Ieškoti].
3. Spauskite ant nuorodos į surastus duomenis.
Jeigu pardavėjas – užsienio asmuo, kurio duomenų paieškos
metu sistema nerado, spauskite
(„Įvesti naują užsienio
pardavėją“), atsivėrusiame lange nurodykite užsienio asmens
duomenis ir spauskite [Išsaugoti].
Įvedant naują SF kopiją sistema automatiškai užpildo
duomenimis iš įvedančio asmens paskyros.

Pirkėjas
Pirkėjo
adresas
Pirkėjo
kodas
Pirkėjo
PVM
mokėtojo
kodas
Pirkimas
įvykdytas
Pirkimo
sutartis

Pirkimo
sutarties
numeris
Viešojo
pirkimo
numeris

Priežastis

Tikslinamo
s sąskaitos
faktūros
duomenys

Sąskaitos
faktūros
tipas
Serija
Numeris
Išrašymo
data
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Nurodykite, ar pirkimas buvo įvykdytas pagal sutartį, ar žodiniu
susitarimu.
Jei nurodėte, kad pirkimas buvo įvykdytas pagal sutartį, iš
sąrašo pasirinkite viešojo pirkimo sutartį, kurios pagrindu
buvo pateikta sąskaita faktūra. Sąraše pateikiamos tik su
sąskaitoje
faktūroje
nurodytu
pardavėju
sudarytos
perkančiosios organizacijos sutarys.
Kai nėra galimybės viešojo pirkimo sutarties pasirinkti iš
sąrašo, pažymėkite {sutarties numeris} ir jame įrašykite
sutarties numerį.
Laukas užpildomas automatiškai, kai viešojo pirkimo sutartis
pasirenkama iš sąrašo ir prie pasirinktos sutarties yra
nurodytas viešojo pirkimo numeris.
Kitu atveju, kai nėra galimybės viešojo pirkimo sutarties
pasirinkti iš sąrašo, pažymėję {sutarties numeris} galėsite
įrašyti viešojo pirkimo numerį.
Kai nėra galimybės pasirinkti viešojo pirkimo sutarties iš
sąrašo ir įvestas sutarties numeris, privalomai iš sąrašo turi
būti nurodoma tokio pasirinkimo priežastis.
Pasirinkite reikšmę iš sąrašo. Priklausomai nuo pasirinkimo
sistema pateiks laukus pildymui žemiau esančiuose duomenų
blokuose.
Įrašykite tikslinamos sąskaitos faktūros seriją.
Įrašykite tikslinamos sąskaitos faktūros numerį.
Nurodykite tikslinamos sąskaitos faktūros išrašymo datą.
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Blokas

Laukas

Reikšmė

(Pateikiama
s, kai
sąskaitos
faktūros
tipas yra
„Kreditinė
sąskaita
faktūra“.)
Sąskaitos
faktūros
duomenys

Kita
informacija

Įrašykite kitus duomenis apie tikslinamus apskaitos
dokumentus (laikotarpį, kuriuo buvo pateiktos prekės, įvykdyti
darbai ar suteiktos paslaugos, ir kt.).

Serija

Sąskaitos faktūros serija.
Lauką užpildyti neprivaloma, jei sąskaitos faktūros tipas yra
„Supaprastinta PVM sąskaita faktūra“.
Sąskaitos faktūros numeris.
Pagal nutylėjimą rodoma einamoji data. Reikšmę galite
pakeisti.
Nurodykite sąskaitos faktūros apmokėjimo datą.
Sistema automatiškai užpildo/atnaujina lauko {arba per}
reikšmę.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Išankstinė sąskaita faktūra“ arba „Supaprastinta PVM
sąskaita faktūra“.
Įrašykite, per kiek dienų turi būti apmokėta sąskaita faktūra, ir
iš sąrašo pasirinkite nurodyto dienų skaičiaus tipą.
Sistema automatiškai užpildo/atnaujina lauko {Apmokėti iki}
reikšmę.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Išankstinė sąskaita faktūra“ arba „Supaprastinta PVM
sąskaita faktūra“.
Nurodykite prekių ar paslaugų tiekimo datą.
Laukas pildomas, jei data nesutampa su sąskaitos faktūros
išrašymo data.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Supaprastinta PVM sąskaita faktūra“.
Avanso gavimo diena.
Pildoma, kai data nesutampa su sąskaitos faktūros išrašymo
data.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Supaprastinta PVM sąskaita faktūra“.
Sąskaitos faktūros valiuta.
Pagal nutylėjimą rodoma EUR - Euras. Reikšmę galite pakeisti
pasirinkdami iš sąrašo.
Įrašykite prekės ar paslaugos pavadinimą

Numeris
Išrašymo
data
Apmokėti
iki

arba per

Prekių
(paslaugų)
tiekimo
data
Avanso
gavimo
data

Valiuta

Prekės
(paslaugos)

Prekės
(paslaugos)
pavadinima
s
Kiekis

Matas
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Įrašykite
prekių
ar
paslaugų
kiekį.
Jeigu įvedama kreditinė sąskaita faktūra (pasirinktas
„Sąskaitos faktūros tipas“ yra „Kreditinė PVM sąskaita faktūra“,
kiekis įvedamas su minuso ženklu.
Pasirinkite mato vienetą iš sąrašo.
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Blokas

Laukas

Reikšmė

Vieneto
kaina
Nuolaida %

Įrašykite prekės ar paslaugos vieneto kainą.

Kaina su
nuolaida
PVM %

PVM kodas

Jei prekei ar paslaugai taikoma nuolaida, įrašykite ją
procentais.
Sistema automatiškai apskaičiuoja ir atvaizduoja vieneto kainą
su nuolaida.
Sistema automatiškai priskirs pagrindinį PVM tarifą.
Reikšmę galima pakeisti pasirinkus iš sąrašo.
Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Sąskaita faktūra (ne PVM)“.
Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.
VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos
techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.
PVM kodo aprašymą galima pamatyti užvedus pelyte virš
reikšmės, kai PVM kodų sąrašas išskleistas.

67 pav.

Langas „PVM kodo aprašymo atvaizdavimas“

Sistema automatiškai apskaičiuoja ir atvaizduoja bendrą sumą
už eilutėje nurodytą prekių ar paslaugų kiekį su nuolaida (be
PVM).
Norėdami pridėti naują prekių/paslaugų eilutę, prekių lentelės antraštėje
spauskite piktogramą
(„Pridėti“) ir užpildykite duomenis naujai
atsiradusioje eilutėje.
Sistema apskaičiuoja ir po prekių (paslaugų) lentele atvaizduoja:
 bendrą visų eilučių sumą be PVM;
 PVM sumas pagal kiekvieną lentelėje įvestą PVM %;
 bendrą visų eilučių sumą su PVM.
Suma
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Blokas

Laukas

Reikšmė

Papildoma
informacija

Nuoroda

Nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos
2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda.
Reikšmę pasirinkite iš sąrašo.
Jei reikia, įrašykite papildomą sąskaitos faktūros informaciją.
Norėdami užpildyti, atlikite šiuos veiksmus:
1. Spauskite piktogramą
(„Fiskalinio agento paieška“).
2. Atlikite paiešką registruose (GR arba JAR).
3. Pasirinkite rastą asmenį spausdami ant jo pavadinimo /
vardo pavardės.
4. Laukas nerodomas, jeigu sąskaitos faktūros tipas yra
„Sąskaita faktūra (ne PVM)“ arba „Supaprastinta PVM
sąskaita faktūra“.
Prie sąskaitos faktūros pridedamo papildomo dokumento byla.
Norėdami pridėti bylą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Spauskite piktogramą („Pridėti“).
2. Nurodykite kelią iki kompiuteryje saugomos bylos ir
spauskite
[Open].
Byla įtraukiama į sąskaitą faktūrą.
Pridedamo dokumento pavadinimas. Užpildomas automatiškai
įkeltos bylos pavadinimu. Pavadinimą galima pakeisti.

Pastabos
Fiskalinis
agentas

Papildomi
dokumentai

4.

5.

Bylos
pavadinima
s

Dokumento
pavadinima
s
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros kopijos duomenis. Sąskaitos faktūros kopijos
būsena tampa Įvedama.
Norėdami patvirtinti SF kopiją, spauskite [Tęsti].
Sistema pateikia sąskaitos faktūros kopijos duomenis peržiūrai.
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68 pav.

Langas „Sąskaitos faktūros patvirtinimas“

6.
7.
8.

Įsitikinkite, kad duomenys užpildyti teisingai.
Jei reikia pakeisti duomenis, spauskite [Grįžti] ir pakeitę duomenis vėl spauskite [Tęsti].
Norėdami patvirtinti, kad įvesta SF kopija yra korektiška, spauskite [Patvirtinti].
Sistema suformuoja sąskaitos faktūros PDF dokumentą, fiksuoja laiko žymą ir pakeičia
sąskaitos faktūros kopijos būseną į Priimta.

9.

Toliau, priklausomai nuo SF kopijos būsenos ir Jums sistemoje suteiktų teisių, galite atlikti
šiuos veiksmus su SF kopijomis:
 Pakeisti SF kopijos įvedamų duomenų laukų aibę (10.7)
 Atsisiųsti ir atsispausdinti sąskaitos faktūros kopiją (10.3)
 Keisti sąskaitos faktūros kopijos duomenis (10.4)
 Pašalinti sąskaitos faktūros kopiją (10.5)
 Pakeisti sąskaitos faktūros kopijos būseną (10.6).

10.2.2. Kurti SF kopiją ruošinio pagrindu
Perkančiosios organizacijos atstovas sistemoje gali sukurti sąskaitos faktūros kopiją savo išsaugoto
SF kopijos ruošinio pagrindu.
Kaip sukurti ruošinį skaitykite skyrelyje Įvesti naują SF kopijos ruošinį (9.1).
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti naują sąskaitos faktūros kopiją ruošinio pagrindu, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite norimą kopijos ruošinį.
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Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Surasti ir peržiūrėti SF kopijos ruošinio duomenis (9.2).
2.

Šalia ruošinio įrašo spauskite
(„Sukurti naują sąskaitos faktūros kopiją šio ruošinio
pagrindu“).
Sistema atveria sąskaitos faktūros kopijos kūrimo langą, kuriame automatiškai užpildo visus
ruošinyje išsaugotus SF kopijos duomenis.

3.

Keiskite/papildykite sąskaitos faktūros kopijos duomenis.
Plačiau apie sąskaitos faktūros kopijos duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje
Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją (10.2.1.).

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros kopijos duomenis. Sąskaitos faktūros kopijos
būsena tampa Įvedama.

5.

Norėdami patvirtinti SF kopiją, atlikite skyrelyje Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją
(10.2.1.) aprašytus veiksmus nuo 5 žingsnio.

10.2.3. Kurti SF kopiją kitos SF kopijos pagrindu
Perkančiosios organizacijos atstovas gali kurti naują sąskaitos faktūros kopiją anksčiau į sistemą
įvestos sąskaitos faktūros kopijos pagrindu.
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti naują sąskaitos faktūros kopiją kitos SF kopijos pagrindu, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Gautos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Gautos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 46 pav. )

2.

Suraskite sąskaitos faktūros kopiją, kurios pagrindu norite kurti naują SF kopiją.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros kopiją (10.1).

3.

Paieškos rezultatų lange šalia pasirinktos SF kopijos spauskite
(„Sukurti naują sąskaitos
faktūros kopiją šios sąskaitos faktūros pagrindu“).
Sistema pateikia naujos sąskaitos faktūros kopijos įvedimo langą.
Sistema naujos SF kopijos įvedimo lange automatiškai užpildo visus duomenis iš SF kopijos,
kurios pagrindu įvedama nauja SF kopija, išskyrus {Serija}, {Numeris}, {Išrašymo data}.

4.

Keiskite/papildykite reikiamus sąskaitos faktūros kopijos duomenis.
Plačiau apie sąskaitos faktūros kopijos duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje
Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją (10.2.1.).

5.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros kopijos duomenis. Sąskaitos faktūros kopijos
būsena tampa Įvedama.

6.

Norėdami patvirtinti SF kopiją, atlikite skyrelyje Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją
(10.2.1.) aprašytus veiksmus nuo 5 žingsnio.

10.2.4. Kurti kreditinės SF kopiją
Perkančiosios organizacijos atstovas sistemoje gali kurti naują kreditinės sąskaitos faktūros kopiją
anksčiau į sistemą įvestos SF kopijos pagrindu.
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti naują kreditinės sąskaitos faktūros kopiją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Gautos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Gautos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 46 pav. )

2.

Suraskite SF kopiją, kurios pagrindu norite kurti naują kreditinės sąskaitos faktūros kopiją.
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Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros kopiją (10.1).
3.

Šalia pasirinktos SF kopijos spauskite
(„Kreditinė sąskaita faktūra“).
Sistema pateikia naujos kreditinės SF kopijos įvedimo langą.
Sistema naujos SF kopijos įvedimo lange automatiškai užpildo visus duomenis iš sąskaitos
faktūros kopijos, kurios pagrindu įvedama nauja SF kopija, išskyrus {Serija}, {Numeris},
{Išrašymo data}.

4.

Keiskite/papildykite reikiamus sąskaitos faktūros kopijos duomenis.
Plačiau apie sąskaitos faktūros kopijos duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje
Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją (10.2.1.).

5.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros kopijos duomenis. Sąskaitos faktūros kopijos
būsena tampa Įvedama.

6.

Norėdami patvirtinti SF kopiją, atlikite skyrelyje Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją
(10.2.1.) aprašytus veiksmus nuo 5 žingsnio.

10.3.

Atsisiųsti ir atsispausdinti sąskaitos faktūros kopiją

Sistemoje išsaugotą sąskaitos faktūros kopiją galite parsisiųsti į savo kompiuterį ir atspausdinti. SF
kopijos atsisiuntimas ir spausdinimas atliekamas taip pat kaip sąskaitos faktūros.
Kaip atlikti?
Norėdami atsisiųsti ir atspausdinti SF kopiją, atlikite skyrelyje Atsisiųsti ir atspausdinti sąskaitą faktūrą
(7.3) aprašytus veiksmus.

10.4.

Keisti sąskaitos faktūros kopijos duomenis

Sąskaitos faktūros kopijos duomenis gali keisti tik perkančiosios organizacijos atstovas kol jo į
sistemą įvesta ir išsaugota sąskaitos faktūros kopija yra nepatvirtinta (SF kopijos būsena yra
Įvedama).
Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti sąskaitos faktūros kopijos duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite SF kopiją, kurią norite redaguoti.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti sąskaitos faktūros kopiją (10.1).

2.

Paieškos rezultatų lange šalia SF kopijos įrašo spauskite piktogramą
Sistema pateikia sąskaitos faktūros kopijos duomenų keitimo langą.

3.

Keiskite reikiamus sąskaitos faktūros kopijos duomenis.
Plačiau apie sąskaitos faktūros kopijos duomenų laukus ir jų pildymą skaitykite skyrelyje
Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją (10.2.1.).

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo įvestus sąskaitos faktūros kopijos duomenis sistemoje. Sąskaitos faktūros
kopijos būsena lieka Įvedama.

5.

Norėdami patvirtinti SF kopiją, atlikite skyrelyje Įvesti naują sąskaitos faktūros kopiją
(10.2.1.) aprašytus veiksmus nuo 5 žingsnio.
Toliau, priklausomai nuo SF kopijos būsenos, sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su SF
kopijomis:
 Pakeisti SF kopijos įvedamų duomenų laukų aibę (10.7)
 Atsisiųsti ir atsispausdinti sąskaitos faktūros kopiją (10.3)
 Pašalinti sąskaitos faktūros kopiją (10.5)
 Pakeisti sąskaitos faktūros kopijos būseną (10.6).

6.
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10.5.

Pašalinti sąskaitos faktūros kopiją

Sąskaitos faktūros kopiją gali pašalinti tik perkančiosios organizacijos atstovas, jei jo į sistemą įvesta
ir išsaugota sąskaitos faktūros kopija nebuvo patvirtinta (SF kopijos būsena yra Įvedama). SF kopijos
iš sistemos šalinamos taip pat kaip sąskaitos faktūros.
Kaip atlikti?
Norėdami pašalinti sąskaitos faktūros kopiją, atlikite skyrelyje Pašalinti sąskaitą faktūrą (7.5)
aprašytus veiksmus.

10.6.

Pakeisti sąskaitos faktūros kopijos būseną

Perkančiosios organizacijos atstovas gali rankiniu būdu pakeisti patvirtintos sąskaitos faktūros kopijos
būseną, pažymėdamas, kad mokėjimo paraiška buvo apmokėta arba atmesta. SF kopijų būsena
keičiama taip pat kaip SF būsena.
Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti sąskaitos faktūros kopijos būseną, atlikite skyrelyje Pakeisti sąskaitos faktūros
būseną (7.7) aprašytus veiksmus.

10.7.

Pakeisti SF kopijos įvedamų duomenų laukų aibę

Perkančiosios organizacijos atstovas gali pakeisti SF kopijos duomenų įvedimo/koregavimo formoje
rodomų laukų aibę.
Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti SF kopijoje pildomų duomenų laukų aibę, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Gautos sąskaitos faktūros.
Sistema atveria langą Gautos sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 46 pav. )

2.

Spauskite [Sukurti sąskaitos faktūros kopiją].
Sistema pateikia naujos sąskaitos faktūros kopijos įvedimo langą (žr. 66 pav. )

3.

Lauke {Sąskaitos faktūros tipas} pasirinkite, kokio tipo SF duomenų laukus norite keisti.

4.

Dešiniajame viršutiniame ekrano kampe spauskite piktogramą
(„Keisti sąskaitos faktūros
įvedamų duomenų aibę“).
Atveriamas langas Keisti sąskaitos faktūros kopijos įvedamų duomenų aibę.
Lange pateikiami tik tie SF duomenų laukai, kurių įvedimas galimas 3 žingsnyje pasirinktam
sąskaitos faktūros tipui.
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69 pav.
5.
6.
7.

Langas „Keisti sąskaitos faktūros kopijos įvedamų duomenų aibę“

Varnelėmis pažymėkite tuos laukus, kurie turi būti rodomi SF kopijos įvedimo lange.
Jei norite, tokius pačius laukus naudoti visų naujų šio tipo sąskaitų faktūrų įvedimui varnele
pažymėkite Pakeitimus taikyti ir visų naujų šio tipo sąskaitų faktūrų įvedimui.
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo atliktus duomenų pakeitimus.
SF kopijos įvedimo lange sistema rodo tik tuos laukus, kuriuos pasirinkote. Jei pažymėjote,
kad pakeitimai turi būti taikomi visoms naujoms šio tipo SF, sistema naujos šio tipo SF
kopijos įvedimo lange taip pat pateiks naujai nustatytą duomenų laukų aibę.
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11. Darbas su ataskaitomis
Sistemoje galite:



11.1.

Formuoti laiko žymų ataskaitą (11.1)
Formuoti sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaitą (11.2)

Formuoti laiko žymų ataskaitą

Sistemoje galite suformuoti laiko žymų ataskaitą reikiamu formatu.
Kaip atlikti?
Norėdami suformuoti laiko žymų ataskaitą spausdinimui, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Ataskaitos.
Sistema atveria langą Ataskaitos.

70 pav.
2.

Langas „Ataskaitos“

Spauskite nuorodą Laiko žymų ataskaita.
Atveriamas langas ataskaitos formavimo parametrams nurodyti.

71 pav.
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3.

Nurodykite ataskaitos formavimo parametrus.
Parametras

Reikšmė

Sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpis
(data nuo)
Sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpis
(data iki)
Sąskaitos faktūros gavėjas
Viešojo pirkimo sutarties numeris
Laiko žymos suteikimo laikotarpis
(data nuo)
Laiko žymos suteikimo laikotarpis
(data iki)
Sąskaitos faktūros serija
Sąskaitos faktūros numeris
Formatas

Laikotarpis, kada buvo išrašytos
faktūros (įskaitant nurodytas datas).

sąskaitos

Įrašykite pirkėjo pavadinimą arba jo fragmentą.
Įrašykite viešojo pirkimo sutarties numerį.
Laikotarpis, kada sąskaitai faktūrai buvo suteikta
laiko žyma (įskaitant nurodytas datas).

Įrašykite sąskaitos faktūros seriją.
Įrašykite sąskaitos faktūros numerį.
Pasirinkite ataskaitos formatą: HTML, PDF, XLS,
RTF, CSV, XML.

Laiko žymų ataskaitą galima formuoti neužpildžius nė vieno parametro (išskyrus
parametrą Formatas, kuris pagal nutylėjimą jau yra užpildytas) – tuomet sistemos
suformuotoje ataskaitoje bus pateikiamos visos šios paskyros sąskaitos faktūros ir SF
kopijos, kurioms buvo suteikta laiko žyma.
Spauskite [Formuoti].
Sistema suformuoja ataskaitą Jūsų pasirinktu formatu.

Pastaba:

4.

Pastaba:

11.2.

Ataskaitai peržiūrėti, išsaugoti bei atspausdinti naudokite įprastas funkcijas tos
programinės įrangos, kuriai skirtu formatu suformavote ataskaitą (pavyzdžiui, jei
pasirinkote formatą XLS, ataskaitos saugojimas ir kitos operacijos bus vykdomas MS
Excel pagalba).

Formuoti sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaitą

Norėdami suformuoti ataskaitą apie į E. archyvą perduotas sąskaitas faktūras, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Ataskaitos.
Sistema atveria langą Ataskaitos (žr. 70 pav. 71 pav. ).

2.

Spauskite nuorodą Sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaita.
Atveriamas langas ataskaitos formavimo parametrams nurodyti.

72 pav.
3.

Sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaitos formavimo parametrų langas

Nurodykite ataskaitos formavimo parametrus.
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Parametras

Reikšmė

Sąskaitų faktūrų perdavimo į E. archyvą
laikotarpis (data nuo)
Sąskaitų faktūrų perdavimo į E. archyvą
laikotarpis (data iki)
Formatas

Laikotarpis, kada sąskaitos faktūros buvo
perduotos į E. archyvą (įskaitant nurodytas
datas).
Pasirinkite ataskaitos formatą: HTML, PDF, XLS,
RTF, CSV, XML.

Sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaitą galima formuoti neužpildžius nė vieno parametro
(išskyrus parametrą Formatas, kuris pagal nutylėjimą jau yra užpildytas) – tuomet
sistemos suformuotoje ataskaitoje bus pateikiamos visos šios paskyros sąskaitos
faktūros ir SF kopijos, kurios buvo perduotos į E. archyvą.
Spauskite [Formuoti].
Sistema suformuoja ataskaitą Jūsų pasirinktu formatu.

Pastaba:

4.

Pastaba:

Ataskaitai peržiūrėti, išsaugoti bei atspausdinti naudokite įprastas funkcijas tos
programinės įrangos, kuriai skirtu formatu suformavote ataskaitą (pavyzdžiui, jei
pasirinkote formatą XLS, ataskaitos saugojimas ir kitos operacijos bus vykdomas MS
Excel pagalba).
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12. Darbas su pranešimais
Sistemoje galite atlikti šiuos veiksmus su pranešimais:





12.1.

Peržiūrėti pranešimą (12.1)
Pašalinti pranešimą (12.2)
Siųsti pranešimą „E. sąskaita“ administratoriui (12.3)
Keisti pranešimų apie SF būsenų pasikeitimus nustatymus (13.1)

Peržiūrėti pranešimą

Galite peržiūrėti sistemoje gautus el. pranešimus.
Kaip atlikti?
Norėdami peržiūrėti sistemoje gautą el. pranešimą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Pranešimai.
Sistema atveria langą Gauti pranešimai, kuriame pateikia visų naudotojo sistemoje gautų el.
pranešimų sąrašą, surūšiuotą pagal pranešimo gavimo datą ir laiką.
Neperskaityti pranešimai išskiriami paryškintu šriftu.

73 pav.
2.

Langas „Gauti pranešimai“

Norėdami peržiūrėti konkretaus pranešimo turinį, spauskite ant teksto stulpelyje Tema.
Atveriamas gautas pranešimas. Pranešimas pažymimas kaip perskaitytas.
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74 pav.

12.2.

Langas „Gautas pranešimas“

Pašalinti pranešimą

Nebeaktualius pranešimus galite pašalinti iš sistemos. Pašalintų pranešimų susigrąžinti ar peržiūrėti
nebegalėsite.
Kaip atlikti?
Norėdami pašalinti pranešimą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atsiverskite pranešimo turinį.
Kaip atlikti, skaitykite skyrelyje Peržiūrėti pranešimą (12.1).

2.

Spauskite mygtuką [Pašalinti].
Sistema pašalina pranešimą ir atveria langą Gauti pranešimai.

ARBA:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Pranešimai.
Sistema atveria langą Gauti pranešimai (žr. 73 pav. ).

2.
3.

Varnelėmis pažymėkite pranešimus, kuriuos norite pašalinti.
Spauskite mygtuką [Pašalinti].
Sistema pašalina pažymėtus pranešimus.

12.3.

Siųsti pranešimą „E. sąskaita“ administratoriui

Galite sukurti ir išsiųsti el. pranešimą „E. sąskaita“ sistemos administratoriui, informuodami jį apie
sistemos klaidas, neaiškumus ar kitas problemas.
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti ir išsiųsti el. pranešimą administratoriui, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Pranešimai.
Sistema atveria langą Gauti pranešimai (žr. 73 pav. ).

2.

Spauskite [Siųsti pranešimą E. sąskaita administratoriui].
Sistema atveria langą Naujas pranešimas E. sąskaita administratoriui.
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75 pav.
3.

Nurodykite pranešimo duomenis:
Laukas

4.

Langas „Naujas pranešimas administratoriui“
Reikšmė

Tema
Įrašykite pranešimo temą laisvos formos tekstu.
Pranešimas
Įrašykite el. pranešimo tekstą laisvos formos tekstu.
Spauskite [Siųsti].
Sistema visiems „E. sąskaita“ IS administratoriams el. paštu išsiunčia el. pranešimą.
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13. Nustatymai
13.1.

Keisti pranešimų apie SF būsenų pasikeitimus nustatymus

Sistemoje galite nustatyti, ar norite gauti el. pranešimus pasikeitus Jūsų paskyroje pateiktų arba
gautų sąskaitų faktūrų ir SF kopijų būsenai. Jei norite gauti tokius pranešimus, sistemoje galite
nustatyti sąlygas, kada ir apie kokius pasikeitimus juos norite gauti.
Kaip atlikti?
Norėdami keisti el. pranešimų apie SF būsenų pasikeitimus nustatymus, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai.
Sistema atveria langą Nustatymai.

76 pav.
2.

Langas „Nustatymai“

Spauskite nuorodą Pranešimų apie sąskaitų faktūrų būsenų pasikeitimus nustatymai.
Sistema atveria langą Pranešimų apie sąskaitų faktūrų būsenų pasikeitimus nustatymai.

Pastaba:

Lange matomų laukų kiekis ir pobūdis priklauso nuo Jums sistemoje suteikto vaidmens ir
teisių.

© UAB „Alna Software“

111 psl.

„E. sąskaita“ informacinė sistema
Instrukcija viešajam naudotojui

77 pav.

3.

Sąskaitų faktūrų teikėjo langas „Pranešimų apie sąskaitų faktūrų būsenų
pasikeitimus nustatymai“ – kai pažymėta „Gauti pranešimą apie pateiktas
sąskaitas faktūras“

Nurodykite sąlygas, kada norite gauti el. pranešimus apie sąskaitų faktūrų būsenų
pasikeitimus:
Laukas

Reikšmė

Gauti pranešimą apie
pateiktas sąskaitas
faktūras
Pastaba: Pasirinkimas
rodomas sąskaitų faktūrų
teikėjams.
Gauti pranešimą apie
gautas sąskaitas faktūras
Pastaba: Pasirinkimas
rodomas perkančiųjų
organizacijų atstovams.
Gauti pranešimą būsenai
pasikeitus į

Požymis, nusakantis, ar turi būti siunčiamas el. pranešimas
sąskaitų faktūrų teikėjui apie jo paskyroje pateiktų sąskaitų
faktūrų būsenų pasikeitimus.
Pasirinkus požymį „Taip“, sistema pateikia laukus sąlygų
pasirinkimui.
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Laukas

Reikšmė

Sąskaitų faktūrų gavėjai /
Sąskaitų faktūrų siuntėjai

Jei nurodysite „Visi“, pranešimai bus siunčiami nepriklausomai
nuo sąskaitoje faktūroje nurodyto gavėjo (pirkėjo) / siuntėjo
(pardavėjo).
Jei nurodysite „Tik pasirinkti“, pranešimai bus siunčiami tik apie
tas sąskaitas faktūras, kuriose kaip pirkėjai/pardavėjai bus
nurodyti šiame pasirinkime išvardinti asmenys. Pažymėję „Tik
pasirinkti“:
1. Spauskite [Pasirinkti].
2. Atsivėrusiame lange atlikite pirkėjo/pardavėjo paiešką.
3. Pažymėkite rastą įrašą varnele ir spauskite [Pasirinkti].
Jei
nurodysite
„Visos“,
pranešimai
bus
siunčiami
nepriklausomai nuo sąskaitoje faktūroje nurodytos pirkimo
sutarties.
Jei nurodysite „Tik pasirinktos“, pranešimai bus siunčiami tik
apie tas sąskaitas faktūras, kurių pirkimų sutartis nurodysite
viešojo pirkimo sutarčių sąraše. Pažymėję „Tik pasirinktos“:
1. Spauskite [Pasirinkti].
2. Atsivėrusiame lange atlikite sutarties paiešką.
3. Pažymėkite rastą įrašą varnele ir spauskite [Pasirinkti].
Jei
nurodysite
„Visas“,
pranešimai
bus
siunčiami
nepriklausomai nuo sąskaitų faktūrų išrašymo datos.
Jei nurodysite „Pasirinktas“, pranešimai bus siunčiami tik apie
tas sąskaitas faktūras, kurių išrašymo data pateks į pasirinktą
laikotarpį.
Pažymėkite, kokiu būdu norite gauti el. pranešimus.
Jei laukelyje {Gauti} pasirinkote „el. paštu“, nurodykite el. pašto
adresą, kuriuo turi būti siunčiami el. pranešimai.
Jei laukelyje {Gauti} pasirinkote „el. paštu“, pakartotinai
įrašykite el. pašto adresą, kuriuo turi būti siunčiami el.
pranešimai.
Pažymėkite, jei norite, kad siunčiant pranešimą el. paštu būtų
pridedamas sąskaitos faktūros (apie kurios būsenos
pasikeitimą informuojama) failas pdf formatu. PDF failas
siunčiamas tik, kai sąskaitos būsena yra Priimta.

Viešojo pirkimo sutartys

Pateiktų sąskaitų faktūrų
išrašymo laikotarpis /
Gautų sąskaitų faktūrų
išrašymo laikotarpis
Gauti
El. pašto adresas
El. pašto adresas
(pakartotinai)
el. paštu siųsti sąskaitą
faktūrą pdf formatu, kai
būsena priimta
4.

13.2.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo el. pranešimo nustatymus.

Keisti greitojo meniu nustatymus

Kiekvienas sistemos naudotojas turi galimybę savo paskyros pradiniame lange, kuris matomas
prisijungus prie sistemos arba pasirinkus meniu punktą Pagrindinis meniu, prisidėti greitojo meniu
mygtukus.
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78 pav.

Greitojo meniu pavyzdys

Kaip atlikti?
Norėdami nustatyti arba pakeisti greitojo meniu mygtukus, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai.
Sistema atveria langą Nustatymai (žr. 76 pav. ).

2.

Spauskite nuorodą Greitojo meniu nustatymai.
Sistema atveria langą Greitojo meniu nustatymai. Priklausomai nuo naudotojo vaidmens ir
teisių sistemoje, pateikiami jam leidžiami greitojo meniu mygtukų pasirinkimai.

79 pav.

Greitojo meniu nustatymai

3.
4.

Varnelėmis pažymėkite, kuriuos mygtukus norite matyti greitajame meniu.
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo naudotojo pasirinkimą.

5.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Pagrindinis meniu.
Sistema atveria pradinį langą su greituoju meniu (žr. 78 pav. ).
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13.3.

Keisti slaptažodį

Užsienio šalių fiziniai asmenys sistemoje autentifikuojami naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį.
Prisijungimui naudojami slaptažodžiai turi ribotą galiojimo laiką. Suėjus tam tikram
laikotarpiui iki slaptažodžio galiojimo pabaigos, prisijungus prie sistemos naudotojui
parodomas pranešimas apie artėjančią slaptažodžio galiojimo pabaigą ir klausiama, ar
naudotojas norėtų pasikeisti slaptažodį:

Pastaba:




Pasirinkus reikšmę „Taip“ naudotojas yra nukreipiamas į slaptažodžio keitimo formą.
Pasirinkus reikšmę „Ne“ naudotojas gali tęsti darbus paskyroje. Kito prisijungimo metu jam
vėl bus parodomas įspėjamasis pranešimas.

Užsienio šalių fiziniai asmenys sistemoje gali bet kada pasikeisti autentifikavimui naudojamą
slaptažodį.
Kaip atlikti?
Norėdami pakeisti savo slaptažodį, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra.

2.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai.

80 pav.
3.

Langas „Mano paskyra“, kai atversta kortelė „Paskyros naudotojai“ ir prisijungęs
asmuo yra užsienietis

Šalia savo naudotojo įrašo stulpelyje Veiksmai spauskite piktogramą
Sistema pateikia slaptažodžio keitimo langą.
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81 pav.
4.

Slaptažodžio keitimo langas

Įveskite seną (dabartinį) ir naują slaptažodį.

Pastaba:

Naujasis slaptažodis turi tenkinti šias sąlygas:







Slaptažodžio sudarymui gali būti naudojamos tik lotyniškos raidės.
Slaptažodyje turi būti panaudoti bent po vieną skaičių, mažąją ir didžiąją raides.
Skaitmuo slaptažodyje negali būti pirmas.
Naujas slaptažodis negali kartotis tarp 4 buvusių paskutinių slaptažodžių.
Slaptažodyje negali būti naudojama asmeninio pobūdžio informacija (vardas, pavardė,
asmens kodas, prisijungimo vardas, įmonės pavadinimas).
5. Patvirtinkite slaptažodį, jį pakartotinai įrašydami lauke {Patvirtinti slaptažodį}.
6. Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo naują slaptažodį.
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14. Darbas su klaidomis
Sistemos naudotojai gali rasti ir peržiūrėti sistemoje įvykusias klaidas.
Kaip atlikti?
Norėdami rasti sistemoje įvykusią klaidą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pagrindiniame meniu pasirinkite Įvykiai.
Sistema atveria langą Sistemos įvykiai.

82 pav.
2.

3.

Langas „Sistemos įvykiai“

Nurodykite vieną ar kelis įvykio paieškos kriterijus:
Laukas

Reikšmė

Įvykio data

Nurodykite įvykio laikotarpį.
Pagal nutylėjimą sistemos automatiškai užpildomas laikotarpis
už einamąją dieną.
Įrašykite klaidos kodą ar jo fragmentą.
Įrašykite klaidos aprašymą ar jo fragmentą.

Kodas
Įvykio tekstas
Spauskite [Ieškoti].
Sistema atrenka sisteminius įvykius, tenkinančias nurodytus paieškos kriterijus.
Pagal nutylėjimą įvykių sąrašas pateikiamas surūšiuotas pagal užregistravimo sistemoje
datą ir laiką. Naujausi įvykiai pateikiami sąrašo viršuje.
Pateikiant atrinktų klaidų sąrašą, sistemos naudotojui yra pateikiamos tik su jo paskyra arba
jo išorinėmis sistemomis susijusios klaidos.
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