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1. Bendra dalis
1.1. Dokumento istorija
Versija

Data

Autorius

Pakeitimai

1.0

2018.11.20

Algirdas Ališauskas

Aprašyti duomenų mainai su išorinėmis
sistemomis.

1.1

2018.11.21

Erlandas Gromas

Sutvarkytas dokumento stilius.

1.2

2018.12.03

Artūras Zaremba

Atsižvelgta į pateiktas pastabas bei
modifikuotas dokumentas pagal XSD
aprašą

1.3

2018.01.30

Artūras Zaremba

Dokumentas papildytas pagal pastabas

1.4

2018.02.01

Artūras Zaremba

Aprašytas scenarijus, kai išorinė sistema
pirmą kartą sėkmingai peržiūri/gauna
sąskaitą faltūrą

1.5
1.6

2019-06-13
2019-06-18

Artūras Lapinskas
Artūras Lapinskas

Papildyta versija
Papildyta versija

1.2. Nuorodos
Vartotojo instrukcijos paruoštos remiantis:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

eInvoicing reikalavimų specifikacija;
eInvoicing esybių specifikacija;
eInvoicing panaudos atvejų specifikacija;
E. Sąskaita informacine sistema.
WS-SecurityPolicy specifikacijos aprašymas: http://specs.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/wssecuritypolicy.pdf

2. Perskaitykite pirmiausia
Jums pristatomas informacinės sistemos „E. sąskaita“ eInvoicing modulis. Ši instrukcija skirta
naudotojams, norintiems savarankiškai išmokti naudotis eInvoicing moduliu atliekant kasdienines savo
veiklos užduotis.

2.1. Ką rasite šiame dokumente?
Dokumento skyrių ir poskyrių pavadinimai atspindi veiksmus, kuriuos naudotojas gali atlikti E. sąskaita
informacinėje sistemoje bei jos modulyje eInvoicing.
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.

2.2. Terminai ir santrumpos
Terminas / santrumpa

Aprašymas

FVAIS
GR
iPasas
Įgaliojimų posistemė

Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
Gyventojų registras
Registrų centro naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo komponentas
Registrų centro posistemė, kurioje saugomi ir valdomi įgaliojimai

JAR
MMR
Paskyros
administratorius
Paskyros savininkas

Juridinių asmenų registras
Mokesčių mokėtojų registras
Paskyros administratorius, paskyros naudotojas, atliekantis paskyros,
kurioje jis turi šitą rolę administravimo ir kitas funkcijas
Paskyros savininkas, paskyros naudotojas, atliekantis paskyros, kurioje
jis turi šitą rolę administravimo ir kitas funkcijas
Perkančiosios organizacijos atstovas, atliekantis specifines funkcijas,
susijusias su sąskaitų-faktūrų priėmimu
Autentifikuotas išorinis naudotojas, apibendrinantis visiems E-sąskaita
naudotojams galimas teises
Registrų centro posistemė, kurioje saugomi ir valdomi įgaliojimai
Sąskaitų teikėjas, atliekantis specifines funkcijas, susijusias su sąskaitųfaktūrų kūrimu, pateikimu.
Sąskaita-faktūra
Europos Sąjungos sąskaita-faktūra.
Tikrintojas yra Prižiūrinčios institucijos atstovas, atliekantis specifines
funkcijas, susijusias su paskyrų sąskaitų-faktūrų priežiūra
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma

PO atstovas
Prisijungęs naudotojas
Įgaliojimų posistemė
Sąskaitų teikėjas
SF
ESF
Tikrintojas (Prižiūrinčios
institucijos atstovas)
VIISP

2.3. Susitarimai
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

Laukas

Sistemos mygtukas

Piktograma

Aprašymas ir atvaizdavimas
Meniu veiksmo pasirinkimas rašomas paryškintu kursyvu, pavyzdžiui:
Iš 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.
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“).

2.4. Reikalavimai kompiuterizuotai darbo vietai
Tam, kad galėtumėte sėkmingai naudotis eInvoicing moduliu, 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
Papildomos priemonės:
 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.

3. Darbo su sistema pradmenys
Nepatyrusiam naudotojui rekomenduojame susipažinti su šiais darbo sistemoje pagrindais:





Kaip tapti E-sąskaita naudotoju? (3.1)
Kaip prisijungti prie sistemoje esančios paskyros? (3.2)
Kaip baigti darbą su sistema? (3.3)
Kaip pildyti duomenis? (3.4)

3.1. Kaip tapti E-sąskaita naudotoju?
Tam, kad galėtumėte naudotis eInvoicing modulio teikiamomis galimybėmis, turite būti E-sąskaita
sistemoje sukurtos paskyros naudotoju.
Paskyros naudotoju tampate:


Kai savarankiškai kuriate paskyrą.
Plačiau skaitykite skyriuje Sukurti E-sąskaita paskyrą (4).



Kai jus įtraukia į jau sukurtos kitos paskyros (skirtos juridiniam ar fiziniam asmeniui) naudotojus.

3.2. Kaip prisijungti prie sistemoje esančios paskyros?
Visi E-sąskaita paskyrų naudotojai, nepriklausomai nuo turimos rolės, prie sistemos jungiasi pateikdami
identifikavimo duomenis.
Prisijungti prie E. sąskaita IS galite per iPasas.lt sistemą. Norėdami prisijungti prie sistemos per iPasas,
atlikite šiuos veiksmus:
1.

Atsiverskite E-sąskaita portalo langą:
1.1. Atsidarykite norimą internetinę naršyklę.
1.1. Adreso juostelėje įveskite http://www.esaskaita.eu/
Atsiveria E. sąskaitos portalo puslapis.

2 pav.
2.

Pradinis E. sąskaitos portalo puslapis

Pagrindiniame meniu spragtelkite Prisijungti prie "E. Sąskaita" sistemos.
Atveriamas iPasas.lt langas.

3 pav.
3.
4.

iPasas.lt lango fragmentas

Spragtelkite ant norimo prisijungimo būdo.
Vadovaukitės tolimesniais nurodymais ekrane, kurie priklauso nuo pasirinkto prisijungimo būdo.
Patikrinus, kad prisijungimo duomenys korektiški, iPasas pateikia pasirinkimą vaidmens, kurį
norite atlikti E. sąskaita sistemoje.

4 pav.

Vaidmens pasirinkimo langas

5.

Pažymėkite vaidmenį, kuriuo norite prisijungti E. sąskaita sistemoje:
 Jei norite jungtis kaip juridinio asmens atstovas, srityje „Dirbama kaip juridinio asmens
atstovas“ pažymėkite atstovaujamos įmonės įrašą.
 Jei norite jungtis kaip kitos paskyros naudotojas, srityje „Dirbama pagal pasirašytą su VĮ
Registrų centru sutartį“ pažymėkite šalia paskyros sutarties įrašo.

6.

Spauskite [Tęsti].
Sistema autentifikuoja naudotoją. Jei paskyra naudotojui jau sukurta, sistema jį įleidžia į paskyrą
ir
suteikia
galimybę
vykdyti
funkcijas
pagal
jam
priskirtos
rolės
teises.
Jei paskyra nebuvo sukurta, sistema nukreipia naudotoją į paskyros kūrimo langą (apie paskyrų
kūrimą skaitykite skyriuje Sukurti E-sąskaita paskyrą (4).

3.3. Kaip baigti darbą su sistema?
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.

5 pav.

Sistemos antraštės vaizdas

3.4. 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 snaige, pvz.
.

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

Duomenų užpildymo būdas
Informaciją įrašykite naudodami klaviatūrą
Spragtelkite paženklindami žymimąjį langelį. Galite pasirinkti tik
vieną iš siūlomų reikšmių.
Spragtelkite paženklindami žymimąjį langelį. Galite pasirinkti
norimą kiekį iš siūlomų reikšmių.
Spragtelkite ir pasirinkite reikšmę iš išskleidžiamo sąrašo
Pasirinkite piktogramą ir iš atitinkamų registrų (GR / JAR).
Datą galite įrašyti naudodami klaviatūrą arba pasirinkti iš
kalendoriaus.
Norėdami

pasirinkti

reikšmę

kalendoriaus piktogramą
rodoma einama diena.

iš

kalendoriaus

spauskite

. Atvertame lange pagal nutylėjimą

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

.

Žemiau esančioje lentelėje rasite sistemos piktogramų veikimo aprašymą.
Piktograma

Reikšmė

Atlieka

Pridėti

Atveria atitinkamą papildomą eilutę duomenims įvesti. Įvedus
reikšmę, anksčiau įvesta lauko reikšmė išlieka.
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.

Pašalinti

Redaguoti
Kalendorius
Paieška
Pagalba
Įkelti logotipą

Atnaujinti
duomenis
Peržiūrėti
Stsisiųsti sąskaitąfaktūrą XML
formatu
Atsisiųsti sąskaitą
faktūrą PDF
formatu
Peržiūrėti lentelę
spausdinimui
Sukurti naują šio
įrašo pagrindu
Būsenos
pasikeitimo istorija
Pakeisti būseną

Piktograma atveria paieškos langą asmens duomenims rasti ir
pasirikti.
Užvedus pelės rodiklį ant piktogramos atveriamas langelis su
lauko reikšmės paaiškinimu.
Atveria langą naujo logotipo įkėlimui.
Daugiau apie įkėlimą skaitykite skyrelyje Įkelti naują logotipą
prie paskyros (5.4).
Sistema atnaujina įvesto lauko duomenis iš atitinkamuose
registruose esančios informacijos.
Paspaudę piktogramą atversite įrašo duomenis peržiūrai.
Atveria langą su suformuota sąskaita PDF formatu.
Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje Atsisiųsti ir atspausdinti
ESF (6.2).
Atveria langą su suformuota sąskaita PDF formatu.
Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje Atsisiųsti ir atspausdinti
ESF (6.2).
Atveria suformuotą sąrašo ataskaitą atskirame lange.
Inicijuoja naujo įrašo duomenų įvedimą pagal esamą įrašą –
sistema atveria naują sąskaitos faktūros duomenų įvedimo
langą, perkeldama jau anksčiau įvestos SF duomenis.
Atveria atskirą langelį, kuriame pateikiama informacija apie su
atversta sąskaita atliktus veiksmus bei juos atlikusius asmenis.
Atveria langelį sąskaitos faktūros būsenai pakeisti.
Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis. (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).

4. Sukurti E-sąskaita paskyrą
Norint naudotis E-sąskaita informacinės sistemos galimybėmis, reikalinga paskyra.
Paskyros sukūrimo eiga priklauso nuo to, kokio tipo asmeniui ji skirta:



Lietuvos fiziniam asmeniui
Lietuvos juridiniam asmeniui. Kaip sukurti skaitykite skyrelyje Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis. (4.1.).
 Užsienio šalies fiziniam / juridiniam asmeniui
Kadangi ESF gauti ir eInvoicing moduliu naudotis gali tik Lietuvos juridiniai asmenys, žemiau aprašytas
paskyros sukūrimas Lietuvos juridiniam asmeniui.
Jei esate įmonės ar organizacijos vadovas, paskyrą sistemoje galite sukurti šiais būdais:




Savarankiškai sukurti įmonės paskyrą.
Įgaliojimų posistemėje (Registrų centro posistemė, kurioje saugomi ir valdomi įgaliojimai) sukurti
įgaliojimą kitam asmeniui, kuris kurs ir tvarkys įmonės paskyrą.
Pateikti prašymą Registrų centrui, kad sistemos veiklos administratorius sukurtų reikiamą juridinio
asmens paskyrą ir priskirtų jai naudotojus.

4.1. JA paskyros kūrimas, kai kuria vadovas
1. Norėdami sukurti savo vadovaujamos įmonės/organizacijos paskyrą, prisijunkite prie „E.
sąskaita“ sistemos ir atlikite veiksmus, aprašytus skirsnyje Kaip prisijungti prie sistemoje esančios
paskyros? (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Kai atsiveria langas vaidmeniui sistemoje
pasirinkti (žr. 4 pav. ), srityje „Dirbama kaip juridinio asmens atstovas“ pažymėkite įrašą
vadovaujamos įmonės, kuriai paskyrą norite kurti, ir spauskite mygtuką [Tęsti].
2. Atveriamas langas Naujos paskyros sukūrimas.

6 pav.
3.
4.

Langas „Naujos paskyros sukūrimas“

Įveskite įmonės/organizacijos kontaktinius duomenis.
Spauskite [Tęsti].
Atveriamas langas Susipažinti su naudojimo sąlygomis, kuriame sistema atvaizduoja privalomos
sutarties .pdf dokumentą.

7 pav.

Sutikimo su privalomos sutarties sąlygomis patvirtinimo langas naujoje paskyroje su
pavyzdiniu sutarties tekstu
Perskaitykite privalomąją sutartį.

Dėmesio!

Sistemoje paskyra bus sukurta tik po to, kai pažymėsite sutikimą su naudojimo sąlygomis.

5.

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 naudotojo darbo režimą. Nuo šiol galėsite ne tik peržiūrėti duomenis, bet
ir atlikti veiksmus su jais. Atveriamas pagrindinis E-sąskaita darbo langas.
Paskyra sukurta sistemoje. Jūs esate priskirtas (-a) paskyros naudotojų sąraše, suteikiant
rolę „Paskyros savininkas“.

6.

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

8 pav.
7.

Pagrindinis E-sąskaita darbo langas

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

4.2. JA paskyros kūrimas, kai kuria įgaliotas asmuo
Jei įmonės vadovas suteikė įgaliojimą įmonės paskyros duomenų tvarkymui, paskyrą sukurti gali
įgaliojime nurodytas asmuo.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:


Įgaliojimas įmonės duomenų tvarkymui yra Įgaliojimų posistemėje.

Kaip atlikti?
Norėdami sukurti savo vadovaujamos įmonės/organizacijos paskyrą, prisijunkite prie „E.
sąskaita“ sistemos ir atlikite veiksmus, aprašytus skirsnyje Kaip prisijungti prie sistemoje
esančios paskyros? (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Kai atsiveria langas vaidmeniui
sistemoje pasirinkti (žr. 4 pav. ), srityje „Dirbama kaip juridinio asmens atstovas“ pažymėkite
įrašą įmonės, kurioje esate įgaliotinis, ir spauskite mygtuką [Tęsti].
9. Atveriamas langas Naujos paskyros sukūrimas (žr. 4 pav. ).
10. Įveskite įmonės/organizacijos kontaktinius duomenis.
11. Spauskite [Tęsti].
Atveriamas langas Susipažinti su naudojimo sąlygomis, kuriame sistema atvaizduoja privalomos
sutarties .pdf dokumentą (žr. 8 pav. ).
8.

12. Perskaitykite privalomąją sutartį.
Dėmesio!

Sistemoje paskyra bus sukurta tik po to, kai pažymėsite sutikimą su naudojimo sąlygomis.

13. Jei sutinkate su naudojimo sąlygomis, lango apačioje:
13.1. Pažymėkite varnele laukelį {Naudojimo sąlygas perskaičiau ir su jomis sutinku}.
13.2. Spauskite [Patvirtinti].
Sistema pakeičia naudotojo darbo režimą. Nuo šiol galėsite ne tik peržiūrėti duomenis, bet
ir atlikti veiksmus su jais. Atveriamas pagrindinis E-sąskaita darbo langas (žr. 8 pav. )
Paskyra sukurta sistemoje. Paskyrai automatiškai priskiriamas naudotojas – juridinio
asmens vadovas, jam suteikiant rolę „Paskyros savininkas“. Jūs esate priskirtas (-a)
paskyros naudotojų sąraše, suteikiant rolę „Paskyros administratorius“.

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

5. Darbas su savo paskyra
Kiekvienas sistemos naudotojas gali tvarkyti savo paskyros duomenis. Tačiau tai, kokius veiksmus gali
atlikti su savo paskyros duomenimis priklauso nuo to, ar:


Paskyra yra sukurta ir jos būsena yra Aktyvuota.
Plačiau apie paskyrų kūrimą skaitykite skyriuje Sukurti E-sąskaita paskyrą (4).



Patvirtinote sutikimą su sistemos naudojimo sąlygomis.
Plačiau apie susipažinimą su sistemos naudojimo sąlygomis skaitykite skyrelyje Peržiūrėti ir
patvirtinti privalomą sutartį (5.2).

Norėdami pasitikrinti savo paskyros būseną, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją.

9 pav.

Langas „Mano paskyra“, kuriame pažymėti esminiai laukai

2.

Jei paskyros būsena Deaktyvuota arba jei susipažinimas su naudojimo sąlygomis yra
Nepatvirtintas, galėsite atlikti tik šiuos veiksmus:
 Peržiūrėti savo paskyros duomenis (5.1)
 Peržiūrėti ir patvirtinti privalomą sutartį (5.2)
 Tvarkyti apmokestintų veiksmų ataskaitas (5.7)

3.

Jei paskyros būsena Aktyvuota ir susipažinimas su naudojimo sąlygomis yra Patvirtintas,
papildomai galėsite atlikti šiuos veiksmus (yra papildomų sąlygų):
 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 (5.8)

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

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

Pastaba:

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

10 pav.
2.

Langas „Mano paskyra“

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 kontaktinius duomenis
apie Jus (jei prie sistemos prisijungėte kaip fizinis asmuo) arba įmonę (jei prisijungėte kaip
įmonės atstovas).
Daugiau apie paskyros kontaktinių duomenų valdymą 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 valdymą skaitykite skyrelyje Tvarkyti kitų
paskyros naudotojų duomenis (5.6).
2.4. Kortelėje Naudojimo sąlygos galite peržiūrėti susipažinimo su privaloma sutartimi
patvirtinimo duomenis.
Daugiau apie susipažinimą su naudojimo sąlygomis skaitykite skyrelyje Peržiūrėti ir
patvirtinti privalomą sutartį (5.2).
2.5. Kortelėje Paskyros tarifai galite peržiūrėti paskyros tarifų sąrašą.
Sistema tarifo duomenis gauna iš PAS ir atvaizduoja juos paskyros duomenyse.
2.6. Kortelėje Apmokestintų veiksmų ataskaita galite peržiūrėti paskyros tarifų sąrašą.
Daugiau apie apmokestinimų veiksmų ataskaitas skaitykite skyrelyje Tvarkyti apmokestintų
veiksmų ataskaitas (5.7).
2.7. Kortelėje Viešųjų pirkimų sutartys galite peržiūrėti viešųjų pirkimų sutarčių sąrašą.
2.8. Kortelėje Sertifikatų prašymai galite peržiūrėti prašymo gauti autentifikavimo sertifikatą
pagrindinius duomenis.
Daugiau apie sertifikatų prašymų duomenų valdymą skaitykite skyrelyje Tvarkyti prašymus
automatiškai gauti ir teikti duomenis iš / į E. sąskaita IS (5.8).
2.9. Kortelėje Paskyros parametrai galite peržiūrėti paskyros parametrų sąrašą.

5.2. Peržiūrėti ir patvirtinti privalomą sutartį
Norėdami naudotis visomis E-sąskaita teikiamomis galimybėmis, kurios priklauso pagal Jums priskirtą
rolę, privalote patvirtinti, kad susipažinote ir sutinkate su sistemos naudojimo sąlygomis.
Pirmąkart toks patvirtinimas atliekamas, kai kuriama naudotojo paskyra, tačiau sistema patvirtinimo gali
reikalauti ir vėliau, tais atvejais, jei privalomos sutarties sąlygos pasikeitė.
Apie pasikeitusias naudojimo sąlygas būsite informuoti prisijungę prie paskyros, pradiniame darbiniame
lange. Tačiau jei nenorite iškart skaityti ir tvirtinti sąlygų, galite tai atlikti ir vėliau, vykdydami šiame skyriuje
aprašytus veiksmus.
Kol nepatvirtinsite susipažinimo su nauja privaloma sutartimi, visi duomenys bus pasiekiami
tik peržiūros režimu.

Pastaba:
Kaip atlikti?

Norėdami peržiūrėti privalomą sutartį, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

Pastaba:
2.

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

Atsiverskite kortelę Naudojimo sąlygos.

11 pav.
3.

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

Spauskite [Susipažinti su naudojimo sąlygomis].
Sistema atvaizduoja privalomos sutarties .pdf dokumentą.

12 pav.
4.

Sutikimo su privalomos sutarties sąlygomis patvirtinimo langas, kai paskyra jau
sukurta

Perskaitykite privalomąją sutartį.

Pastaba:

Susipažinimą su privaloma sutartimi galite patvirtinti tik vieną kartą.

5.

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 naudotojo darbo režimą. Nuo šiol galėsite ne tik peržiūrėti duomenis, bet
ir atlikti veiksmus su jais.

6.

Jei su sutarties sąlygomis nesutinkate, spauskite [Atsisakau tvirtinti].
Sistema pateikia informacinį pranešimą. Sistemoje duomenų tvarkyti negalėsite.

5.3. Pakeisti paskyros duomenis
Keisti paskyros duomenis galite, jei tenkinamos sąlygos:



Jeigu tvarkoma Lietuvos asmens paskyra, esate prisijungę kaip tvarkomos paskyros savininkas,
paskyros administratorius arba paskyros duomenų redagavimo teisę turintis sistemos
naudotojas.
Jeigu tvarkoma užsienio asmens paskyra, esate prisijungę kaip tvarkomos paskyros savininkas,
veiklos administratorius arba paskyros, kuri sukūrė šią paskyrą, Paskyros savininkas arba
Paskyros administratorius.

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

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.

Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).
2.

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

Reikšmė

Nurodykite paskyros adresą korespondencijai, jeigu norite,
kad korespondencija būtų siunčiama kitu adresu negu
deklaruotas/buveinės adresas:
1. Jei adresas nebuvo nurodytas spauskite [Įvesti adresą].
1. Jei norite keisti įvestą adresą, šalia įrašo spauskite
piktogramą
(„Redaguoti“)
2. Atsivėrusiame lange nurodykite duomenis ir spauskite
[Patvirtinti].
Telefono numeris
Telefono numeris arba mobilaus telefono numeris yra
privalomas.
Mobilaus telefono
Įrašykite numerį norimu formatu.
numeris
Fakso numeris
Įrašykite numerį norimu formatu.
El. pašto adresas*
Įrašykite el. pašto adresą.
Sąskaitos numeris
Įrašykite įmonės / asmens atsiskaitomosios sąskaitos numerį
ir spauskite mygtuką [Patikrinti]. Sistema patikrina duomenis
ir užpildo banko kodą ir pavadinimą.
Banko kodas
Paskyros banko kodas užpildomas automatiškai, kai
nurodomas paskyros atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Banko pavadinimas
Paskyros banko pavadinimas užpildomas automatiškai, kai
nurodomas paskyros atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
PVM mokėtojo kodas
Įrašykite paskyros savininko PVM mokėtojo kodą.
Kai reikšmė gaunama iš MMR arba RC ASMENYS, lauko
redagavimas draudžiamas. Priešingu atveju leidžiama
įrašyti/redaguoti.
2.3. Kortelėje Paskyros naudotojai galite tvarkyti naudotojų sąrašą ir jų duomenis.
Kaip atlikti plačiau skaitykite skyreliuose Tvarkyti kitų paskyros naudotojų duomenis (5.6).
Adresas
korespondencijai

2.4. Kortelėje Sertifikatų prašymai galite tvarkyti sertifikatų prašymus
Kaip atlikti plačiau skaitykite skyrelyje Tvarkyti prašymus automatiškai gauti ir teikti
duomenis iš / į E. sąskaita IS (5.8).
2.5. Kortelėje Naudojimo sąlygos galite susipažinti su privalomosios sutarties sąlygomis.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Peržiūrėti ir patvirtinti privalomą sutartį (5.2).
3.

2.6. Kortelėje Paskyros parametrai galite peržiūrėti paskyros parametrų sąrašą.
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema
išsaugo
visus
pakeistus
duomenis.
Sistema siunčia el. pranešimus naudotojams, jei jų duomenys buvo pridėti ar redaguoti.

5.4. Įkelti naują logotipą prie paskyros
Sistemoje galite nurodyti juridinio asmens logotipą, kuris vėliau įtraukiamas į sąskaitą faktūrą.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:


Sukurta paskyra, kuri priklauso Lietuvos arba užsienio juridiniam asmeniui.
Kaip atlikti skaitykite atitinkamą skyrių Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis.) arba Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis.).

Kaip atlikti?
Norėdami įkelti naują logotipą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. )

2.

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

3.

Nurodykite kelią iki logotipo failo kompiuteryje ir spauskite [Open].
Lauke rodomas logotipo failo pavadinimas – nuoroda. Jei buvo įkelta nauja rinkmena, ankstesnis
logotipas pašalinamas.

4.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo logotipo duomenis. Kuriant sąskaitą faktūrą logotipas įtraukiamas į ją.

(„Įkelti logotipą“).

5.5. Redaguoti savo, kaip naudotojo, duomenis
Sistemoje galite redaguoti savo, kaip paskyros naudotojo, duomenis.
Galite redaguoti tik tuos duomenis, kurie sistemoje užpildomi rankiniu būdu (negaunami tiesiogiai iš
registrų).
Kaip atlikti?
Norėdami redaguoti savo, kaip paskyros naudotojo, duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

2.

Atverskite kortelę Paskyros naudotojai.
Sistema pateikia paskyros naudotojų sąrašą.

13 pav.
3.

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

Šalia savo duomenų, stulpelyje Veiksmai spauskite piktogramą
Atveriamas langas Paskyros naudotojai.

14 pav.
4.

Langas „Paskyros naudotojai“

Keiskite norimus duomenis.
Jei paskyroje atlikote administratoriaus rolę ir šiuo pakeitimu jos atsisakėte, sistema pateiks
papildomą langelį prašydama patvirtinti sprendimą.

Pastaba:
5.

(„Redaguoti“).

Jei Jums suteikta rolė – „Paskyros savininkas“, rolės keisti negalėsite.

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

5.6. Tvarkyti kitų paskyros naudotojų duomenis
Tvarkyti kitų paskyros naudotojų duomenis galite, esant šioms sąlygoms:



Jeigu tvarkoma Lietuvos asmens paskyra, esate prisijungę kaip tvarkomos paskyros savininkas
ar paskyros administratorius.
Jeigu tvarkoma užsienio juridinio asmens paskyra, esate prisijungę kaip paskyros, kuri sukūrė šią
paskyrą, Paskyros savininkas arba Paskyros administratorius.

Pastaba:

Jeigu tvarkoma užsienio fizinio asmens paskyra, veiksmo atlikti negalima.

Sistemoje su paskyrų naudotojais galite atlikti šiuos veiksmus:



5.6.1.

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

Sistemoje galite surasti fizinį asmenį ir pridėti jį į paskyros naudotojų sąrašą.
Jeigu paskyros subjekto tipas yra Lietuvos fizinis / juridinis asmuo, galite pridėti daugiau negu vieną
naudotoją.
Jei paskyros subjekto tipas yra užsienio fizinis asmuo, norėdami pridėti naują paskyros naudotoją,
pirmiausiai turėsite pašalinti anksčiau priskirtąjį.
Kaip atlikti?
Norėdami pridėti paskyros naudotoją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

2.
3.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai (žr. 13 pav. ).
Spauskite [Pridėti naudotoją].
Atveriamas langas Paskyros naudotojo paieška.

15 pav.
4.

Langas „Paskyros naudotojo paieška“

Nurodykite asmens duomenis ir spauskite [Ieškoti].
Sistema atlieka asmens duomenų paiešką GR. Rasto asmens duomenis pateikia lentelėje.

5.

Spauskite ant surasto asmens vardo.
Atveriamas langas paskyros naudotojo rolėms priskirti.

16 pav.
6.

Paskyros naudotojo rolių priskyrimas

Nurodykite naudotojo rolę ir teises sistemoje:
Laukas

Reikšmė

Rolė

7.

Pažymėkite rolę, kuria naudotojas turi atlikti veiksmus paskyroje.
Pažymėjus reikšmę “Perkančiosios organizacijos atstovas“, sistema
pateikia papildomą duomenų lauką {Perkančiosios organizacijos
atstovo teisės}.
El. pašto adresas
Nurodykite paskyros naudotojo el. pašto adresą
Perkančiosios
Pažymėkite tik vieną iš galimų variantų. Pažymėjus reikšmę „Tvarkyti
organizacijos
paskirtų paskyrų gautas sąskaitas faktūras“, sistema pateikia
teisės
papildomus duomenų laukus.
Pasirinkti paskyrą Nurodykite, kokių paskyrų sąskaitas faktūras gali tikrinti (prižiūrėti) šis
paskyros naudotojas.
Spauskite [Pasirinkti paskyrą] ir atsivėrusiame lange atlikite asmens
paskyros paiešką.
Pasirinkti sutartis
Nurodykite, pirkimo sutarčių numerių sąskaitas faktūras, gali tikrinti šis
paskyros naudotojas.
Spauskite [Pasirinkti sutartis] ir atsivėrusiame lange atlikite sutarties
paiešką.
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo duomenis ir uždaro paskyros naudotojo formą. Atveriamas paskyros duomenų
langas.

8.

Spauskite [Išsaugoti].
Sistema
išsaugo
naudotojo
duomenis.
Sistema siunčia el. pranešimus naudotojams, jei jų duomenys buvo pridėti ar redaguoti.

9.

Toliau, priklausomai nuo Jums sistemoje suteiktų teisių, galite atlikti:
 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 suteiktas roles paskyroje bei nurodyti kitą
adresą elektroniniams pranešimams gauti.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:


Naudotojas priskirtas paskyrai.
Kaip atlikti skaitykite Priskirti paskyrai naudotoją (5.6.1).

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

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

2.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai (žr. 13 pav. ).

3.

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

17 pav.
4.
5.

5.6.3.

Paskyros naudotojo duomenų redagavimo langas

Keiskite reikiamus paskyros naudotojo duomenis.
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema
išsaugo
visus
pakeistus
duomenis.
Sistema siunčia el. pranešimus naudotojams, jei jų duomenys buvo pridėti ar redaguoti.
Pašalinti paskyros naudotoją

Norėdami pašalinti paskyros naudotoją, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

2.

Atsiverskite kortelę Paskyros naudotojai (žr. 13 pav. ).

3.

Šalia paskyros naudotojo, kurį norite pašalinti, stulpelyje Veiksmai spauskite piktogramą
(„Pašalinti“).
Sistema pateikia papildomą langelį, prašydama patvirtinti sprendimą.

Dėmesio!
4.

Lietuvos fizinio / juridinio asmens paskyros savininko ir savęs pašalinti negalite.

Spauskite [Gerai].
Sistema pašalina paskyros naudotojo duomenis. Paskyros naudotojas nematomas paskyros
naudotojų sąraše. Asmuo nebegali prisijungti prie šios paskyros.

5.7. Tvarkyti apmokestintų veiksmų ataskaitas
Sistemoje naudotojas gali sugeneruoti apmokestintų veiksmų ataskaitą, jeigu nori matyti detalizavimą, už
ką jam (ar jo atstovaujamam asmeniui) buvo išrašyta sąskaita faktūra Registrų centre.
Ataskaitą gali generuoti paskyros savininkas arba paskyros administratorius.
Ataskaitą galite generuoti peržiūrai ekrane arba suformuoti MS Excel rinkmeną.
Kaip atlikti?
Norėdami generuoti ataskaitą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

2.

Atverskite kortelę Apmokestintų veiksmų ataskaita.

18 pav.

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

3.
4.

Nurodykite laikotarpį, kurio duomenys turi būti įtraukti į ataskaitą.
Jei norite peržiūrėti ataskaitą ekrane, spauskite [Generuoti ataskaitą].
Sistema suranda paskyros atliktas mokamų paslaugų operacijas per nurodytą laikotarpį,
suskaičiuoja bendrą suteiktų mokamų paslaugų kiekį ir bendrą sumą.

5.

Jei norite suformuoti ataskaitos rinkmeną:
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.

5.8. Tvarkyti prašymus automatiškai gauti ir teikti duomenis iš / į E. sąskaita IS
Su prašymais automatiškai gauti ir teikti duomenis iš / į E. sąskaita IS sistemoje 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)




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

5.8.1.

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.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

2.

Atsiverskite kortelę Sertifikatų prašymai.

19 pav.
3.

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

Spauskite [Sukurti prašymą].
Atveriamas langas Naujas prašymas.

20 pav.
4.

Užpildykite prašymo duomenis:
Laukas

Reikšmė

Sistemos pavadinimas

Įrašykite sistemos, kuriai turi būti sugeneruotas sertifikatas
pavadinimą
Nurodykite kontaktinį asmenį, kuris yra atsakingas už duomenų
mainus, ir su kuriuo reikia kontaktuoti sertifikato generacijos bei
duomenų mainų sutarties klausimais.
Galite pasirinkti paskyros naudotoją arba, jeigu reikalingas
specialistas nėra paskyros naudotojas, galite surasti fizinį
asmenį
Spragteldami pasirinkite iš sąrašo asmenų, kurie yra šios
paskyros naudotojai
Spragtelkite ant piktogramos
(„Įvesti naują“). Atsivėrusiame
lange Kontakto paieška įveskite atsakingo asmens (ne paskyros
naudotojo) duomenis ir spauskite [Ieškoti]. Sistema atliks
paiešką atitinkamuose registruose ir radusi, įtrauks duomenis į
prašymą.
Telefono numeris arba mobilaus telefono numeris yra
privalomas.
Nurodykite kontaktinio asmens telefono numerį. Galite įrašyti
arba pasirinkti iš sąrašo.
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.
Norėdami pasirinkti iš sąrašo, spauskite [Pasirinkti] ir
atsivėrusiame lange spragtelkite ant norimo adreso.

Kontaktinis asmuo

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė
Kitas asmuo

Telefono numeris
Mobilaus telefono
numeris

El. pašto adresas

5.

Langas „Naujas prašymas“

Spauskite [Pateikti].
Sistema atlieka įvestų duomenų patikrinimą. Jei duomenys teisingi, sistema išsaugo prašymo
duomenis.
Apie sėkmingą prašymo pateikimą sistema naudotoją informuoja pranešimu.

5.8.2.

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.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:


Prašymas automatiškai gauti ir teikti duomenis iš / į E. sąskaita IS pateiktas sistemoje
Kaip pateikti prašymą skaitykite skyrelyje Pateikti prašymą automatiškai gauti ir teikti duomenis
iš / į E. sąskaita IS (5.8.1).



Prašymą redaguojantis asmuo yra juridinio asmens, kuriam priklauso paskyra, paskyros
savininkas arba paskyros administratorius .

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

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Mano paskyra.
Sistema atveria langą Mano paskyra. Pagal nutylėjimą sistema rodo kortelės Paskyros
duomenys informaciją (žr. 10 pav. ).

2.

Atsiverskite kortelę Sertifikatų prašymai (žr. 19 pav. ).

3.

Šalia prašymo įrašo spauskite piktogramą
Sistema atveria prašymo duomenis.

4.
5.

Keiskite reikiamus prašymo kontaktinio asmens duomenis.
Spauskite [Pateikti].
Sistema atlieka įvestų duomenų patikrinimą. Jei duomenys teisingi, sistema išsaugo pakeistus
duomenis.

(„Redaguoti“).

6. Darbas su ES sąskaitomis faktūromis
Sistemoje perkančiosios organizacijos gavėjas / paslaugų gavėjas gali:


Peržiūrėti gautos ESF duomenis.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą (6.1).



Priimti sprendimą dėl gautos ESF.
Kaip atlikti skaitykite skyreliuose Atsisiųsti ESF duomenis XML pavidalu
Sistemoje gautą ESF galite parsisiųsti į savo kompiuterį XML pavidalu. Tai patogu, kai norite
importuoti ESF duomenis į savo IT sistemą.

Kaip atlikti?
Norėdami parsisiųsti ESF duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite ESF, kurios duomenis norite atsisiųsti.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą (6.1).

2.

ESF duomenų lange (žr. 23 pav. ), dešiniame viršutiniame kampe paspauskite piktogramą
(„Atsisiųsti sąskaitą faktūrą XML formatu“).
Interneto naršyklė (priklausomai nuo nustatymų) atveria failo parsiuntimo langą. Kai failas
baigtas siųstis, galite jį peržiūrėti arba atspausdinti.
Priimti sprendimą dėl pateiktos ES sąskaitos faktūros korektiškumo (6.34), Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis. (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).

3.



Atsispausdinti popierinę elektroninės ESF kopiją.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Atsisiųsti ir atspausdinti ESF (6.2).

Sistemoje Tikrintojas (prižiūrinčios institucijos atstovas) gali:


Peržiūrėti visų ESF duomenis.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą (6.1).

6.1. Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą
Sistemoje galite peržiūrėti gautos ES sąskaitos faktūros duomenis sistemoje, jei esate:



Perkančiosios organizacijos, kuriai sąskaita faktūra buvo pateikta, atstovas;
Tikrintojas (prižiūrinčios institucijos atstovas).

Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:



ESF būsena nėra Pašalinta.
ESF peržiūrinti perkančioji organizacija sąskaitoje faktūroje yra nurodyta kaip pirkėjas.

Kaip atlikti?
Norėdami surasti ir peržiūrėti ESF atlikite šiuos veiksmus:
1. Atsiverskite ESF paieškos langą – iš pagrindinio meniu pasirinkite Gautos ES sąskaitos
faktūros. Sistema atveria langą ES sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai (žr. 21 pav. ).

21 pav.
2.

Lango „Gautos ES sąskaitos faktūros - Paieškos kriterijai“ vaizdas

Nurodykite vieną ar kelis paieškos kriterijus:

Laukas

Reikšmė

Pateikimo laikotarpis

Nurodykite ESF pateikimo laikotarpį.
Pagal nutylėjimą sistema automatiškai nurodo laikotarpį už 30
praėjusių dienų
Nurodykite ESF išrašymo laikotarpį.
Pagal nutylėjimą sistema automatiškai nurodo laikotarpį už 30
praėjusių dienų
Įrašykite tikslius ieškomos ESF seriją ir numerį.
Įrašykite tikslų pirkimo sutarties numerį
Įrašykite pirkėjo kodą.
Įrašykite pardavėjo pavadinimą ar jo fragmentą
Pasirinkite iš sąrašo asmenį, kurio atliktus ESF būsenos pakeitimus
norite matyti.
Pažymėkite norimą ESF būklę (-es).

Išrašymo laikotarpis

Numeris
Pirkimo sutarties numeris
Pardavėjo kodas
Pardavėjo pavadinimas
Būseną nustatęs asmuo
Būklė
Pastaba:
3.

Jei nenurodysite paieškos kriterijų, sistema pateiks visas gautas ESF.

Spauskite [Ieškoti].
Sistema atrenka gautas ESF, tenkinančias nurodytus paieškos kriterijus ir pateikia juos lentelėje.

22 pav.
4.

Gautų ESF paieškos rezultatų langas

Jei norite pakartoti paiešką su kitais duomenimis, spauskite [Išvalyti] ir nurodykite naujus
paieškos kriterijus.

5.

Norėdami peržiūrėti konkrečios ESF duomenis, spauskite nuorodą stulpelyje Numeris. Sistema
pateikia ESF duomenų peržiūros langą. Kai ESF, kurios būsena yra Pateikta, peržiūri
perkančiosios organizacijos atstovas, sistema tokiai ESF automatiškai nustato būseną Gauta.

23 pav.

Gautos ESF duomenų peržiūra

6.

Peržiūrėkite duomenis (23 pav.).

7.

Norėdami sužinoti, kokie veiksmai buvo atlikti su pasirinkta ESF, spauskite ant piktogramos
(„Būsenos pasikeitimo istorija“).
Sistema pateikia informaciją apie su ESF atliktus veiksmus bei juos atlikusius asmenis.

8.

Toliau, priklausomai nuo ESF būsenos ir Jums suteiktų teisių sistemoje, galite atlikti:
 Atsisiųsti ir atspausdinti ESF (6.2)
 Atsisiųsti ESF duomenis xml pavidalu (6.3)
 Atsisiųsti ESF duomenis XML pavidalu
 Sistemoje gautą ESF galite parsisiųsti į savo kompiuterį XML pavidalu. Tai patogu, kai norite
importuoti ESF duomenis į savo IT sistemą.

Kaip atlikti?
Norėdami parsisiųsti ESF duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
9.

Suraskite ESF, kurios duomenis norite atsisiųsti.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą (6.1).

10. ESF duomenų lange (žr. 23 pav. ), dešiniame viršutiniame kampe paspauskite piktogramą
(„Atsisiųsti sąskaitą faktūrą XML formatu“).
11. Interneto naršyklė (priklausomai nuo nustatymų) atveria failo parsiuntimo langą. Kai failas
baigtas siųstis, galite jį peržiūrėti arba atspausdinti.
 Priimti sprendimą dėl pateiktos ES sąskaitos faktūros korektiškumo (6.4)

 Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.)

6.2. Atsisiųsti ir atspausdinti ESF
Sistemoje gautą ESF galite parsisiųsti į savo kompiuterį ir atspausdinti.
Kaip atlikti?
Norėdami parsisiųsti ir atspausdinti ESF atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite ESF, kurią norite atsisiųsti.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą (6.1).

2.

ESF duomenų lange (žr. 23 pav. ), dešiniame viršutiniame kampe spauskite piktogramą
(„Atsisiųsti sąskaitą faktūrą PDF formatu“).
Interneto naršyklė (priklausomai nuo nustatymų) atveria failo parsiuntimo langą. Kai failas
baigtas siųstis, galite jį peržiūrėti arba atspausdinti.

3.

6.3. Atsisiųsti ESF duomenis XML pavidalu
Sistemoje gautą ESF galite parsisiųsti į savo kompiuterį XML pavidalu. Tai patogu, kai norite importuoti
ESF duomenis į savo IT sistemą.
Kaip atlikti?
Norėdami parsisiųsti ESF duomenis, atlikite šiuos veiksmus:
4.

Suraskite ESF, kurios duomenis norite atsisiųsti.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą (6.1).

5.

ESF duomenų lange (žr. 23 pav. ), dešiniame viršutiniame kampe paspauskite piktogramą
(„Atsisiųsti sąskaitą faktūrą XML formatu“).
Interneto naršyklė (priklausomai nuo nustatymų) atveria failo parsiuntimo langą. Kai failas
baigtas siųstis, galite jį peržiūrėti arba atspausdinti.

6.

6.4. Priimti sprendimą dėl pateiktos ES sąskaitos faktūros korektiškumo
Perkančiosios organizacijos atstovas gali priimti sprendimą (priimti / atmesti) dėl pateiktos sąskaitos ES
faktūros korektiškumo.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:


ESF būsena yra Pateikta arba Gauta.

Kaip atlikti?
Norėdami pažymėti sprendimą dėl gautos ESF atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite sąskaitą (-as), kurios būseną norite keisti. Tai galite padaryti naudodami gautų ESF
paiešką.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą (6.1).

2. Stulpelyje Veiksmai paspauskite piktogramą
(„Priimti sprendimą“) (žr. 24 pav.).
Dėmesio! Jeigu prie sąskaitos sąraše su būsena Gauta arba Priimta nesimato stulpelio Veiksmai,
patraukite sąrašo lango apačioje esantį slankiklį į dešinę.

24 pav.
3.

Bloke Sprendimas nurodykite sprendimo duomenis:
Laukas

Reikšmė

Pažymėkite sprendimo variantą dėl ESF priėmimo / atmetimo
sistemoje.
Sprendimo
Laisvu tekstu įrašykite sprendimo dėl ESF atmetimo sistemoje
priežastys
paaiškinimą. Laukas pateikiamas, jei pažymėjote sprendimą
"Atmesta".
Sprendimą
Sprendimą dėl ESF įvedusio fizinio asmens vardas ir pavardė.
priėmė
Laukas užpildomas automatiškai.
Spauskite [Patvirtinti sprendimą].
Jeigu perkančiosios organizacijos atstovas įveda sprendimą priimti pateiktą ESF, jos būsena
tampa Priimta; jeigu atmeta pateiktą ESF, jos būsena tampa Atmesta (žr. 23 pav.
Sprendimas

4.

ESF, laukiančių sprendimo, sąrašo langas

25 pav.

ESF, laukiančių sprendimo, sąrašo langas

6.5. Priimti apmokėjimui arba atmesti ES sąskaitą faktūrą
Perkančiosios organizacijos atstovas gali rankiniu būdu pakeisti ESF būseną, pažymint kad sąskaita
apmokėta arba apmokėjimas buvo atmestas.
Prieš pradedant
Turi būti tenkinamos sąlygos:


ESF būsena yra Priimta.

Kaip atlikti?
Norėdami keisti ESF būseną atlikite šiuos veiksmus:
1.

Suraskite sąskaitą (-as), kurios būseną norite keisti. Tai galite padaryti naudodami gautų ESF
paiešką ir atsidaryti norimą ESF paspausdami ant jos numerio.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Rasti ir peržiūrėti ES sąskaitą faktūrą (6.1).

2.

Sąskaitos faktūros duomenų lango viršutiniame kairiame kampe šalia laukelio su būsena Priimta
spauskite piktogramą
(„Pakeisti sąskaitos faktūros būseną“).

3.

Lango apačioje atsivėrusiame lauke spauskite ant pavadinimo būsenos, kurią norite nustatyti
ESF: Apmokėti arba Atmesti.
Sistema išsaugo sąskaitos faktūros būsenos pakeitimą.

7. Darbas su ataskaitomis
Sistemoje galite:



Formuoti laiko žymų ataskaitą (7.1)
Formuoti ES sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaitą (7.2)

7.1. Formuoti laiko žymų ataskaitą
Sistemoje galite suformuoti laiko žymų ataskaitą norimu formatu.
Kaip atlikti?
Norėdami formuoti laiko žymų ataskaitą spausdinimui, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Ataskaitos.
Sistema atveria langą Ataskaitos.

26 pav.
2.

Langas „Ataskaitos“

Spauskite nuorodą Laiko žymų ataskaitą.
Atveriamas langas ataskaitos kriterijams nurodyti.

27 pav.

Laiko žymų ataskaitos kriterijų langas

3.
4.

Nurodykite ataskaitos formavimo parametrus.
Spauskite [Formuoti].
Sistema suformuoja ataskaitą Jūsų pasirinktu formatu.

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).

7.2. Formuoti ES sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaitą
Norėdami formuoti ataskaitą apie į E. archyvą perduotas sąskaitas faktūras, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Ataskaitos.
Sistema atveria langą Ataskaitos (žr. 27 pav. ).

2.

Spauskite nuorodą ES sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaita.
Atveriamas langas ataskaitos kriterijams nurodyti.

28 pav.
3.
4.

Sąskaitų faktūrų archyvavimo ataskaitos kriterijų langas

Nurodykite ataskaitos formavimo kriterijus.
Spauskite [Formuoti].
Sistema suformuoja ataskaitą Jūsų pasirinktu formatu.

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).

8. Darbas su pranešimais
Sistemoje su pranešimais galite atlikti šiuos veiksmus:





Peržiūrėti pranešimą (8.1)
Pašalinti pranešimą (8.2)
Siųsti pranešimą administratoriui (8.3)
Keisti pranešimo apie ESF būseną nustatymus (9)

8.1. Peržiūrėti pranešimą
Sistemoje suteikiama galimybė peržiūrėti sistemoje gautų el. pranešimų sąrašą.
Kaip atlikti?
Norėdami peržiūrėti gautą el. pranešimą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Pranešimai.
Sistema atveria langą Gauti pranešimai, kuriame pateikia visų naudotojo gautų el. pranešimų
sąrašą,
surūšiuotą
pagal
pranešimo
išsiuntimo
datą
ir
laiką.
Neperskaityti pranešimai išskiriami pastorintu šriftu.

29 pav.

Langas „Gauti pranešimai“

2.

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

3.

Toliau galite atlikti:
 Pašalinti pranešimą (8.2)
 Siųsti pranešimą administratoriui (8.3)
 Keisti pranešimo apie ESF būseną nustatymus (9)

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

Atsiverskite pranešimo turinį.
Kaip atlikti skaitykite skyrelyje Peržiūrėti pranešimą (8.1).

30 pav.
2.

Langas „Gautas pranešimas“

Spauskite mygtuką [Pašalinti].
Pranešimas pašalintas.

Norėdami pašalinti daugiau nei vieną pranešimą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Pranešimai.
Sistema atveria langą Gauti pranešimai (žr. 29 pav. ).

2.
3.

Varnelėmis pažymėkite pranešimus šalinimui.
Spauskite mygtuką [Pašalinti].
Pranešimai pašalinti.

8.3. Siųsti pranešimą administratoriui
Sistemoje galite sukurti ir išsiųsti naują el. pranešimą veiklos administratoriui.
Kaip atlikti?
Norėdami sukurti el. pranešimą administratoriui, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Pranešimai.
Sistema atveria langą Gauti pranešimai (žr. 29 pav. ).

2.

Spauskite [Siųsti pranešimą administratoriui].
Sistema atveria langą Naujas pranešimas administratoriui.

31 pav.

Langas „Naujas pranešimas administratoriui“

3.

Nurodykite pranešimo duomenis:
Laukas

4.

Reikšmė

Tema
Įrašykite laisvos formos tekstu.
Pranešimas
Įrašykite laisvos formos tekstu el. pranešimo tekstą.
Spauskite [Siųsti].
Sistema el. paštu išsiunčia el. pranešimą visiems veiklos administratoriams.

9. Keisti pranešimo apie ESF būseną nustatymus
Sistemoje galite pakeisti nustatymus dėl el. pranešimo, apie sąskaitos faktūros būsenos pasikeitimus,
gavimo.
Kaip atlikti?
Norėdami keisti nustatymus, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Nustatymai.
Sistema atveria langą Nustatymai

32 pav.
2.

Sistemos langas „Nustatymai“

Spauskite nuorodą Pranešimų nustatymai.
Sistema atveria langą Pranešimas apie sąskaitos faktūros būsenos pasikeitimą.

Pastaba:

Lange matomų laukų kiekis ir pobūdis priklauso nuo Jums sistemoje suteiktos rolės ir teisių.

33 pav.
3.

Sistemos langas „Pranešimas apie sąskaitos faktūros būsenos pasikeitimą“

Nurodykite sąlygas dėl el. pranešimo (apie ESF būsenos pasikeitimus) gavimo:
Laukas

Reikšmė

Gauti pranešimus apie
gautas ES sąskaitas
faktūras
Gauti pranešimą būsenai
pasikeitus į
ES Sąskaitų faktūrų
siuntėjai

Požymis, nusakantis, ar siųsti el. pranešimą sąskaitos
gavėjui apie gautą naują ESF.

Sąskaitų faktūrų siuntėjų
sąrašas

Viešojo pirkimo sutartys

Gautų ES sąskaitų
faktūrų išrašymo
laikotarpis

Pažymėkite ESF būseną (-as), kurias sistemoje nustačius
norite gauti el. pranešimus.
Jei nurodysite "Visi", pranešimai bus siunčiami
nepriklausomai nuo ESF nurodyto siuntėjo.
Jei nurodysite "Tik pasirinkti", pranešimai bus siunčiami tik
apie tų ESF būsenų pasikeitimus, kurių ESF siuntėjus
nurodysite sąraše.
Pildomas tik kai laukelyje {ES Sąskaitų faktūrų gavėjai}
pažymėta reikšmė „Tik pasirinkti“:
1. Spauskite [Pridėti].
2. Atsivėrusiame lange atlikite siuntėjo duomenų paiešką.
3. Pažymėkite rastą įrašą varnele ir spauskite [Pasirinkti].
Jei nurodysite "Visos", pranešimai bus siunčiami
nepriklausomai nuo ESF nurodytos pirkimo sutarties.
Jei nurodysite "Tik pasirinktos", pranešimai bus siunčiami tik
apie tų ESF būsenų pasikeitimus, kurių pirkimų sutartis
nurodysite viešojo pirkimo sutarčių sąraše.
Nurodykite gautų ESF išrašymo laikotarpį, į kurį turi patekti
ESF norint gauti pranešimą apie būsenos pasikeitimą

Laukas

Reikšmė

Gauti
El. pašto adresas

Pažymėkite norimą el. pranešimo gavimo būdą.
Laukas pildomas tik, jei laukelyje {Gauti} pasirinkote „el.
paštu“
Įrašykite el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiunčiamas el.
pranešimas apie ESF būsenos pasikeitimą.
Laukas pildomas tik, jei laukelyje {Gauti} pasirinkote „el.
paštu“. Pakartotinai įrašykite el. pašto adresą, kuriuo turi būti
išsiunčiamas el. pranešimas apie ESF būsenos pasikeitimą.
Pažymėkite, jei norite, kad siunčiant pranešimą el. paštu būtų
prikabinamas ESF (apie kurios būsenos pasikeitimą
informuojama) failas pdf formatu.

El. pašto adresas
(pakartotinai)

4.

el. paštu siųsti ES
sąskaitą faktūrą pdf
formatu
Spauskite [Išsaugoti].
Sistema išsaugo pakeistus el. pranešimo nustatymus sistemoje.

10. Darbas su klaidomis
Sistemoje naudotojas gali surasti sistemoje registruotą klaidą su išsamiu jos aprašymu.
Kaip atlikti?
Norėdami surasti sistemoje registruotą klaidą, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Iš pagrindinio meniu pasirinkite Įvykiai.
Sistema atveria langą Sistemos įvykiai paieškos kriterijams nurodyti

34 pav.
2.

Nurodykite vieną ar kelis įvykio paieškos kriterijus:
Laukas

Reikšmė

Įvykio data

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

kodas
Įvykio tekstas
Pastaba:
3.

Langas „Sistemos įvykiai“

Jei paieškos kriterijų nenurodysite, sistema pateiks visus užfiksuotus įvykius.

Spauskite [Ieškoti].
Sistema atrenka sistemoje registruotas klaidas, tenkinančias nurodytus paieškos kriterijus.
Pagal nutylėjimą klaidų sąrašas pateikiamas surūšiuotas pagal klaidos užregistravimo sistemoje
datą
ir
laiką.
Naujausios
klaidos
pateikiamos
sąrašo
viršuje.
Pateikiant atrinktų klaidų sąrašą, sistemos naudotojui yra pateikiamos tik su jo paskyra arba jo
išorinėmis sistemomis susijusios klaidos.

11. Duomenų mainai su išorinėmis sistemomis
11.1. Funkcinė specifikacija
Duomenų mainai su išorinėmis sistemomis skirti:
- Teikti išorinėms sistemoms adresuotas sąskaitas faktūras.

11.2. Bendri reikalavimai
11.2.1.1. Duomenų apsikeitimo būdas
Duomenų mainai su išorinėmis sistemomis vykdomi:
- Išorinei sistemai kreipiantis į EInvoicing tinklinę paslaugą euInvoiceWs.
11.2.1.2. Tinklinės paslaugos iškvietimas
Tinklinės paslaugos iškvietimas vykdomas naudojant sutartyje nurodytą paslaugos adresą.
Prisijungimo prie EInvoicing tinklinės paslaugos parametrai pateikti skyriuje „Saugumo modelis“.
11.2.1.3. Išorinių sistemų užklausų auditavimas
Informacija apie duomenų mainus tarp išorinių sistemų ir EInvoicing yra audituojama ir saugoma
E.Sąskaita DB 820 kalendorinių dienų.

11.3. Techninė specifikacija
11.3.1. Realizavimo modelis
Duomenys iš EInvoicing į išorines sistemas teikiami integracine sąsaja, per kurią išorinė sistema,
teikdama užklausas SOAP formatu HTTPS protokolu, gaus EInvoicing sąskaitų faktūrų duomenis. Sąsaja
veiks sinchroniniu būdu.
1.1. Duomenų apsikeitimo būdas: Elektroninis, tikralaikis (angl.“on-line“), išorinei sistemai kviečiant
EInvoicing žiniatinklinės paslaugos euInvoiceWs metodus. Duomenų teikimo iniciatoriumi yra išorinė
sistema, perduodanti reikiamo formato užklausas į EInvoicing žiniatinklinę paslaugą;
1.2. Duomenų teikimo protokolas: SOAP;
1.3. SOAP standartas: 1.1;
1.4. Užklausų apdorojimo principas: Sinchroninis;
1.5. Duomenų formatas: XML;
1.6. XML dokumentų koduotė: UTF-8;
1.7. Duomenų apsikeitimo laikas: Nuolatinis, 24 (dvidešimt keturias) val. per parą, visomis savaitės
dienomis;
1.8. Duomenų teikimo saugumas: visi tarp išorinių sistemų ir EInvoicing teikiami duomenys turi būti
sisteminiu būdu pasirašomi (žr. skyrių „Saugumo modelis“) ir siunčiami šifruotu https kanalu;
1.9. Duomenų gavimo per euInvoiceWs tinklinę paslaugą užklausų, pranešimų ir metodų pavadinimai:
Nr.

Paslaugos metodo
pavadinimas

Užklausos pranešimo
pavadinimas

Atsakymo pranešimo pavadinimas

1.

GetInvoiceList

GetInvoiceListRequest

GetInvoiceListResponse

2.

GetInvoiceAsDocument

GetInvoiceAsDocumentReq
uest

GetInvoiceAsDocumentResponse

3.

GetStateChangeList

GetStateChangeListReque
st

GetStateChangeListResponse

4.

ChangeState

ChangeStateRequest

ChangeStateResponse

Bus apdorojamos visos, tiek sisteminės, tiek loginės gautų pranešimų klaidos. Visos klaidos bus
identifikuotos atitinkamais klaidų kodais, išsaugotos klaidų log‘e bei grąžinamos pranešimo siuntėjui.
Pranešimo priėmimo bei apdorojimo metu įvykusios klaidos bus grąžinamos pranešimo siuntėjui SOAP
Fault pavidalu, faultstring dalyje perduodant klaidas apibūdinantį XML pranešimą.
11.3.1.1. Pagrindinio scenarijaus aprašymas
1. Sistema iš išorinės sistemos gauna užklausos pranešimą:
2. Sistema patikrina išorinės sistemos teises, norimam veiksmui vykdyti;
3. Sistema patikrina iš išorinės sistemos gautą pranešimą;
4. Sistema atlieka vidinius veiksmus (paiešką/duomenų keitimą);
5. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą.
6. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą išorinei sistemai.
11.3.1.2. Scenarijaus aprašymas, kuomet išorinė sistema pirmą kartą gauna sąskaitą faktūrą
1. Išorinė sistema iškviečia tinklinės paslaugos GetInvoiveList metodą;
2. Išorinė sistema iškviečia GetInvoiceAsDocument metodą, gauti sąskaitą faktūrą nurodytu tipu;
3. Pirmą kartą išorinei sistemai sėkmingai gavus/perskaičius sąskaitą faktūrą, privalo iškviesti metodą
ChangeState su būsena „GAUTA“;
11.3.1.3. Scenarijaus aprašymas neatitikties atveju
Pranešimą atsiuntusi sistema neturi teisės gauti sąskaitų faktūrų duomenų:
1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti saugumo pažeidimo pobūdį:
- Jei išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita teikianti arba iš jos gaunanti
sistema, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-650;
- Jei išorinė sistema neturi jai priskirtos teisės gauti sąskaitų faktūrų duomenis iš E. Sąskaita, sistema
suformuoja klaidos pranešimą ESAS-680;
2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie apdorojimo metu surastą klaidą;
3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą išorinei sistemai;
4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą.
Gauto pranešimo patikrinimo metu rasta klaidų:
1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį:
- Jei pranešimas neatitinka formato, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-652;
- Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi, sistema suformuoja klaidos
pranešimą ESAS-653(GUID);
2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą;
3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą išorinei sistemai;
4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą.
11.3.1.4. Klaidų pranešimai
11.3.1.5. ESAS-650
Išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita sistemą teikianti arba iš jos gaunanti
sistema.

11.3.1.6. ESAS-652
Pranešimas neatitinka formato: <Detali informacija apie pranešimo neatitikimą XSD schemai>.
11.3.1.7. ESAS-653
Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi(GUID).
11.3.1.8. ESAS-680
Išorinė sistema nėra užregistruota kaip sistema, galinti vykdyti sąskaitų faktūrų užklausas E. Sąskaita
sistemoje.

11.3.2. Duomenų modelis
Pastaba. XSD failai pridėti skyriuje „XSD“, WSDL failas pridėtas skyriuje „WSDL“
XSD versija nurodyta pridėtuose failuose.
11.3.2.1.

GetInvoiceListRequest

Pagrindinis duomenų elementas
Nr.
1.

GetInvoiceListRequest (atributai: AbstractMessage žiūr. kartotiniai tipai)

Vidinis elementas
Invoice/ Number

Tipas
SimpleString

Apimtis

Komentaras

0..1

ES sąskaitos faktūros numeris

0..1

Viešojo pirkimo sutarties numeris

(žiūr. kartotiniai tipai)

2.

Invoice/
ProcurementAgreementNumber

SimpleString

3.

Invoice/ Type

Type (žiūr. kartotiniai tipai)

0..1

Tipas

4.

Invoice/ State

State (žiūr. kartotiniai tipai)

0..1

Būsena

5.

Invoice/ SupplierLegalNumber

Long

0..1

Pardavėjo juridinis asmens kodas

Invoice/ CustomerLegalNumber

Long

0..1

Perkančiosios organizacijos (pirkėjo) juridinio asmens
kodas

Invoice/ InvoiceIssueDatePeriod

PeriodType

6.

7.

8.

9.

(žiūr. kartotiniai tipai)

1

Išrašymo periodas (data nuo – iki)

0..1

Pateikimo periodas (data nuo – iki)

(žiūr. kartotiniai tipai)

Invoice/
InvoiceSubmissionDatePeriod

PeriodType

SystemAsFvais

SystemAsFvais

(žiūr. kartotiniai tipai)

(žiūr. kartotiniai tipai)

1

Požymis, nurodantis ar užklausą vykdo perkančiosios
organizacijos FVAIS ar kita sistema

11.3.2.2.

GetInvoiceListResponse

Pagrindinis duomenų elementas

GetInvoiceListResponse (atributai: AbstractMessageWithRef žiūr. kartotiniai tipai)

Vidinis elementas

Nr.
Invoices

Tipas
Invoices

1.

Apimtis
0..1

Komentaras
Rastos ES sąskaitos faktūros pagal nurodytus kriterijus

(žiūr. kartotiniai tipai)

11.3.2.3.

GetStateChangeListRequest

Pagrindinis duomenų elementas
Nr.

GetStateChangeListRequest (atributai: AbstractMessage žiūr. kartotiniai tipai)

Vidinis elementas

Tipas

Apimtis

Komentaras

1.

Invoice/ Id

Long

0..1

Unikalus identifikatorius sistemoje

2.

Invoice/ InvoiceIssueDatePeriod

Period (žiūr. kartotiniai tipai)

0..1

ES sąskaitos faktūros išrašymo periodas (data nuo – iki)

3.

Invoice/
InvoiceSubmissionDatePeriod

Period (žiūr. kartotiniai tipai)

0..1

ES sąskaitos faktūros pateikimo periodas (data nuo – iki)

4.

Invoice/ State

State (žiūr. kartotiniai tipai)

0..1

ES sąskaitos faktūros būsena

11.3.2.4.

GetStateChangeListResponse

Pagrindinis duomenų elementas
Vidinis elementas

Nr.
1.

Invoices

GetStateChangeListResponse (atributai: AbstractMessageWithRef žiūr. kartotiniai tipai)
Tipas

Apimtis

InvoicesStateChan
ge (žiūr. kartotiniai tipai)

0..1

Komentaras
Rastos ES sąskaitos faktūros pagal nurodytus kriterijus

11.3.2.5.

ChangeStateRequest

Pagrindinis duomenų elementas
Nr.

ChangeStateRequest (atributai: AbstractMessage žiūr. kartotiniai tipai)

Vidinis elementas

Tipas

Apimtis

Komentaras

1.

Invoice/ Id

Long

1

Unikalus identifikatorius sistemoje

2.

Invoice/ State

State (žiūr. kartotiniai tipai)

1

Būsena;

Invoice/ RejectionReason

SimpleString

3.

Invoice/ PaymentDate

11.3.2.6.

Date

0..1

Apmokėjimo data

ChangeStateResponse

Pagrindinis duomenų elementas

ChangeStateResponse (atributai: AbstractMessageWithRef žiūr. kartotiniai tipai)

Vidinis elementas

Nr.

Result/ Status (atributas)

11.3.2.7.

Tipas

Apimtis

Status (žiūr. kartotiniai tipai)

1

Komentaras
Užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo statusas

GetInvoiceAsDocumentRequest

Pagrindinis duomenų elementas
Nr.

Atmetimo priežastis

(žiūr. kartotiniai tipai)

4.

1.

0..1

Vidinis elementas

GetInvoiceAsDocumentRequest (atributai: AbstractMessage žiūr. kartotiniai tipai)
Tipas

Apimtis

Komentaras

Pagrindinis duomenų elementas

GetInvoiceAsDocumentRequest (atributai: AbstractMessage žiūr. kartotiniai tipai)

1.

Invoice/ Id

Long

1

Unikalus identifikatorius sistemoje

2.

Invoice/ DocumentType

DocumentType (žiūr.

1

Dokumento tipas

1

Požymis, nurodantis ar užklausą vykdo perkančiosios
organizacijos FVAIS ar kita sistema

3.

kartotiniai tipai)

SystemAsFvais

SystemAsFvais
(žiūr. kartotiniai tipai)

11.3.2.8.

GetInvoiceAsDocumentResponse

Pagrindinis duomenų elementas

GetInvoiceAsDocumentResponse (atributai: AbstractMessageWithRef žiūr. kartotiniai tipai)

Vidinis elementas

Nr.

Tipas

1.

Invoice/ Id

Long

2.

Documents

Documents

11.3.2.9.

1
1..n

Komentaras
Unikalus identifikatorius sistemoje
Sąskaitų faktūrų sąrašas, pateiktas nurodytu formatu

Exception

Pagrindinis duomenų elementas

Exception (atributai: AbstractMessageWithRef žiūr. kartotiniai tipai)

Vidinis elementas

Nr.
1.

Apimtis

Errors

Tipas
Errors

Apimtis
1

Komentaras
Pranešimas grąžinamas, kai užklausos pranešimo
apdorojimo metu įvyko viena arba kelios klaidos

11.3.2.10. Kartotiniai tipai
Tipas

Atributas/ Elementas

Reikšmės tipas

GUID

String

1

Globalus pranešimo identifikatorius. Šis
identifikatorius bus unikalus visoms siunčiamoms
užklausoms;

time

DateTime

1

Pranešimo suformavimo laikas;

systemCode

String

1

pranešimą siunčiančios išorinės sistemos kodas;

Apribojimai

Apimtis

Komentaras

AbstractMessage

ES sąskaitos faktūros tipas;
Type

integer

Min:1
Max:3

Žiūrėti
panaudojime

„PVM sąskaita faktūra“, jeigu kodas: 380, 393, 82,
80, 84, 395, 575, 623, 780, 383, 386;
“Kreditinė sąskaita faktūra”, jeigu kodas: 381, 396,
81, 83, 532.

Galimos
reikšmės:
APMOKETA;
State

String

ATMESTA;
GAUTA;
PATEIKTA;
PRIIMTA.

Žiūrėti
panaudojime

ES sąskaitos faktūros būsena;

Tipas

Atributas/ Elementas

SimpleString

Reikšmės tipas

Apribojimai

Apimtis

String

MinLength:1

Žiūrėti
panaudojime

Komentaras
Teksto eilutė

StartDate

DateTime

1

Periodo pradžia

EndDate

DateTime

1

Periodo pabaiga

PeriodType

Galimos
reikšmės:
SimpleString

SystemAsFvais

Y;

Žiūrėti
panaudojime

Požymis, nurodantis ar užklausą vykdo
perkančiosios organizacijos FVAIS ar kita sistema

N
AbstractMessa
ge

1

Žiūrėti AbstractMessage aprašymą

refGUID

String

1

Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo
pranešimas, identifikatorius;

Invoices

Invoice

Invoice

1..n

Invoice

Id

Long

1

InvoicesStateChang
e

InvoiceStateChange

InvoiceStateCh
ange

Id

Long

1

Unikalus identifikatorius sistemoje

States

States

1

Būsenų sąrašas

StateChangeState

StateChangeSt
ate

1..n

Būsenos detali informacija

State

State

1

Sąskaitos faktūros būsena

AbstractMessageWit
hRef

-

1..n

EU sąskaita faktūra
Unikalus identifikatorius sistemoje
EU sąskaita faktūra

InvoiceStateChange

States

Tipas

StateChangeState

Atributas/ Elementas

Reikšmės tipas

Date

DateTime

1

Būsenos nustatymo data ir laikas

ChangedPersonName

SimpleString

1

Būseną nustačiusio asmens vardas ir pavardė
arba įmonės pavadinimas

Description

SimpleString

1

Papildoma informacija

Žiūrėti
panaudojime

Užklausos atsakymas

Žiūrėti
panaudojime

Dokumento tipas

Apribojimai

Galimos
reikšmės:
Status

String

SUCCESS;

Apimtis

Komentaras

ERROR
Galimos
reikšmės:
SimpleString

DocumentType

PDF;
XML

Documents

Document

Document

1

Sąskaita faktūra kaip dokumentas, pateiktas
nurodytu tipu

type (atributas)

DocumentType

1

Dokumento tipas

Document
Sąskaita faktūra kaip dokumentas, pateiktas
nurodytu tipu

Base64Binary

Errors

Error

Error

Error

code (atributas)

String

-

1..n

1

Pranešimo priėmimo bei apdorojimo metu rasta
klaida

Klaidą identifikuojantis kodas;

Tipas

References

Atributas/ Elementas

Reikšmės tipas

Message

String

1

Klaidos pranešimo tekstas

Description

String

1

Klaidos detalus aprašymas

Action

String

1

Veiksmai, kurie turi būti vykdomi kad eliminuoti
klaidą

References

References

1

Reference

Reference

1..n

type

String

ID

String

Apribojimai

-

Apimtis

Komentaras

Nuorodą į objektą, susijusį su klaida

1

Objekto, į kurį rodo nuoroda, tipas

1

Objekto, į kurį rodo nuoroda, identifikatorius.

Reference

11.3.3. Duomenų imtis
11.3.3.1.1. GetInvoiceListRequest
Sistema, pagal nurodytus užklausos parametrus, atrenka ES sąskaitas faktūras tenkinančias
nurodytus užklausos parametrus.
Jeigu užklausą vykdo PO FVAIS, duomenų atrinkimas vykdomas tik tarp tų ES sąskaitų faktūrų aibės,
kuriose nurodytas pirkėjas yra FVAIS perkančioji organizacija.
Jeigu užklausą vykdo kita sistema nei PO FVAIS, duomenų atrinkimas vykdomas tarp visų sistemoje
saugomų ES sąskaitų faktūrų, kurios yra patvirtintos perkančiosios organizacijos (sąskaitai faktūrai
sistemoje yra/buvo suteikta būsena „Priimta“).
11.3.3.1.2. GetStateChangeListRequest
Sistema, pagal nurodytus užklausos parametrus, atrenka ES sąskaitų faktūrų būsenos visų
pasikeitimų duomenis tenkinančius nurodytus užklausos parametrus.
Duomenų atrinkimas vykdomas tik tarp tų ES sąskaitų faktūrų aibės, kuriose nurodytas pirkėjas yra
perkančioji organizacija.
11.3.3.1.3. ChangeStateRequest
Sistema automatiškai patikrina pateiktus duomenis. Duomenų pateikimo taisyklės:
- Išorinė sistema pateikė vieną iš ES sąskaitos faktūros būsenų: „Gauta“, „Priimta“, “Atmesta” arba
“Apmokėta”;
- Išorinė sistema pateikė ES sąskaitos faktūros būseną „Gauta“ ir ES sąskaitos faktūros būsena
sistemoje yra nustatyta į „Pateikta“;
- Išorinė sistema pateikė ES sąskaitos faktūros būseną „Priimta“ ir ES sąskaitos faktūros būsena
sistemoje yra nustatyta į „Gauta“;
- Išorinė sistema pateikė ES sąskaitos faktūros būseną „Atmesta“ ir ES sąskaitos faktūros būsena
sistemoje yra nustatyta į „Gauta“;
- Išorinė sistema pateikė ES sąskaitos faktūros būseną „Apmokėta“ ir ES sąskaitos faktūros būsena
sistemoje yra nustatyta į „Priimta“;
- Išorinė sistema pateikė ES sąskaitos faktūros būseną „Apmokėta“ ir pateikta apmokėjimo data;
- Apmokėjimo datos pateikimas galimas, tik jeigu ES sąskaitos faktūros būsena nurodyta
„Apmokėta“;
- ES sąskaitos faktūros atmetimo priežasties pateikimas galimas, tik jeigu ES sąskaitos faktūros
būsena nurodyta „Atmesta“;
- Būseną keičiamoje ES sąskaitoje faktūroje nurodytas pirkėjas yra perkančioji organizacija, kurios
Išorinė sistema teikia ES sąskaitos faktūros būsenos keitimo duomenis.
;
11.3.4. Saugumo modelis
Duomenų mainų tarp EInvoicing sistemos ir išorinės sistemos saugumas bus užtikrinamas dviem
būdais:
- Tinklo lygmenyje, siunčiant užklausos ir atsakymo pranešimus HTTPS protokolu;
- Pranešimo lygmenyje. Šiame lygmenyje saugumas užtikrinamas šiuo būdų:
SOAP pranešimo Body dalis pasirašoma elektroniniu parašu ir šis elektroninis parašas kartu su
siuntėjo viešu raktu bei pasirašymo laiku patalpinamas SOAP Header dalyje, WS-Security srityje. Šis
būdas naudojamas, kai sistema turi technologines galimybes atlikti SOAP pranešimų pasirašymą
kvalifikuotu parašu. Detalesnė informacija apie SOAP pranešimų pasirašymą elektroniniu parašu

pateikta dokumento priede A.

11.3.5. XSD

common.xsd

euInvoiceWs.xsd

11.3.6. WSDL

euInvoiceWs.wsdl

invoice.xsd

12. Priedai
12.1.1.1.1. A. Tinklinių paslaugų saugumo užtikrinimas naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą

Tinklinių paslaugų saugumo užtikrinimo naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą taisyklės














SOAP pranešimų saugumui užtikrinti naudojamas „AsymmetricBinding“ mechanizmas, kai:
o Pranešimą siunčianti pusė SOAP pranešimą pasirašo savo privačiu raktu ir užkoduoja
jį gavėjo viešu raktu. Pranešimo gavėjas savo ruožtu atkoduoja pranešimą savo
privačiu raktu ir patikrina pranešimo autentiškumą pranešimo siuntėjo viešu raktu;
o Atsakymą siunčianti pusė SOAP pranešimą pasirašo savo privačiu raktu ir jį
užkoduoja atsakymą gaunančios pusės viešu raktu. Atsakymo gavėjas savo ruožtu
atkoduoja atsakymą savo privačiu raktu ir patikrina atsakymo autentiškumą
atsakymo siuntėjo viešu raktu;
Pastaba: mūsų atveju kodavimo atkodavimo nebus, bus tik pranešimo ir atsakymo į jį
pasirašymas;
Pranešimo siuntėjas pasirašo SOAP pranešimo Body dalį TripleDesRsa15 algoritmu.
Detalesnė informacija apie kodavimo algoritmą pateikta [4] nuorodoje;
Atsakymo siuntėjas pasirašo SOAP atsakymo Body dalį TripleDesRsa15 algoritmu. Detalesnė
informacija apie kodavimo algoritmą pateikta [4] nuorodoje;
Pasirašoma visa SOAP Body dalis, bet ne atskiri jos elementai;
Pranešimo bei atsakymo pasirašymui naudojamas X509 Version 3 skaitmeninis
identifikacinio sertifikato, išduoto RC, privatus raktas;
Pranešimo siuntėjų vieši raktai turi būti saugomi sistemos, kuriai priklauso tinklinė paslauga,
atskiroje KeyStore byloje arba duomenų bazėje;
Pranešimo siuntėjų sertifikatai bus sugeneruoti RC ir skirti specialiai pranešimų perdavimui į
RC. Juose bus tokia pagalbinė informacija:
o SERIALNUMBER – Sistemos identifikatorius, atitinkantis RC Vartotojų
administravimo posistemėje esančio sisteminio vartotojo VAR_ID reikšmę;
o CN – Kvalifikuotą sertifikatą sugeneravusios įstaigos informacija;
E. Sąskaita RC sertifikatas su privačiu raktu turi būti saugomas sistemos, kuri perduoda
užklausos pranešimus į tinklinę paslaugą, atskiroje KeyStore byloje;
SOAP Header‘yje esančio ws:Security tego viduje turi būti laiko tegas xs:Timestamp,
nusakantis kada pranešimas buvo sukurtas bei iki kada pranešimas galioja;
ws:Security dalyje esantys vidiniai tegai turi atitikti griežtą tvarką, atitinkančią nurodytą
„Strict“ specifikaciją (žr. [5] priedą);
ws:Security tego viduje turi būti perduodamas:
o SOAP pranešimo arba atsakymo siuntėjo viešas raktas;
o Pranešimo siuntėjo kvalifikuotą sertifikatą, kuriuo pasirašytas siunčiamas
pranešimas, sugeneravusios įstaigos informacija. Ši informacija turi būti patalpinta
tege Signature -> KeyInfo -> X509IssuerSerial -> X509IssuerName;

o



Pranešimo siuntėjo kaip sistemos identifikatorius, atitinkantis kvalifikuotame
sertifikate esančią SERIALNUMBER reikšmę. Šis identifikatorius turi būti patalpintas
tege Signature -> KeyInfo -> X509IssuerSerial -> X509SerialNumber;
SOAP pranešimo Body tege turi būti atributas „id“, priklausantis namespace‘ui
„http://schemas.xmlsoap.org/soap/security/2000-12“.
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