
Naujos galimybės FINVALDOJE ryšium su VMI reikalavimais nuo 2016-10-01 

Versija 

Siekiant naudotis žemiau aprašytomis galimybėmis, reikia įsidiegti versiją ne žemesnę kaip 5.1.52. 

Elektroninių važtaraščių teikimas per i.VAZ: 

 

1. Paleiskite programą: 

 

2. Atsidaro šis langas 



 

3. Važtaraščio lauke nurodykite reikiamus nustatymus: 

 

(A) Nurodykite kelią iki eksportuotinų bylų katalogo; 

(B) Nurodykite datų intervalą ir, jei reikia, kitą papildomą informaciją, pagal kurią būtų atfiltruotos Jums 

reikalingos operacijos važtaraščių teikimui; 

(C) Nurodykite operacijas, iš kurių būtų filtruojami duomenys. Pvz., jei rašote sąskaitas iš karto per pardavimus ir 

pildote jose krovinio važtaraščio informaciją, žymėkite „Pardavimai“, jei per rezervavimus – žymėkite punktą 

„Pardavimų rezervavimai“ , jei reikia abu kartu ir pan. 

(D) Nurodykite Jūsų tikslą – ar teiksite naujus važtaraščius, ar koreguojančią informaciją (Keitimas); 



(E) Ir (F) punktai - tai papildomi nustatymai, nusakantys, kaip turėtų būti pateikti duomenys t.y. su/be svorių, 

kaip turėtų būti apskaičiuojamas krovinio svoris, kaip turėtų būti imamas važtaraščio dokumento numeris 

(galbūt jis sutampa su sąskaitos numeriu) ir pan. 

4. Nurodę reikiamus nustatymus, spauskite mygtuką „Eksportuoti“. 

5. Jei ne visi reikalingi duomenys bus įvesti, programa gali parodyti klaidų sąrašą: 

 

6. Tokiu atveju reikia ištaisyti visas minėtas klaidas ir pakartoti eksporto procedūrą dar kartą. Failo su 

klaidomis (nors jis  ir bus sukurtas), Jums deklaruoti nepavyks; 

7. Kai klaidų daugiau nebus, Jūsų nurodytame kataloge bus sukurtas failas, paruoštas išsiuntimui. 

Programa Jus apie tai informuos tokiu pranešimu: 

 



 

 

8. Failai bus sukurti nurodytame kataloge: 

 

9. Dabar jau galima paimti sugeneruotą naujausią failą/failus ir rankiniu būdu jį pateikti VMI per iVAZ 

sistemą. Tam reikia prisijungti prie i.MAS (https://imas.vmi.lt) ir įkelti paruoštą informaciją taip, kaip 

nurodyta žemiau: ??? 

7. Parinkite FINVALDOJE sukurtą atitinkamą failą: 

 

10. Spauskite F5 (Refresh), ir tuomet jau matysite įkeltą rezultatą: 

https://imas.vmi.lt/


 

 

11. Duomenys: 

 



 

 



 

  



Sąskaitų faktūrų deklaravimas per i.SAF: 

FINVALDOJE esantys  gaunamų bei išrašomų sąskaitų elektroninių formų generavimo moduliai taip pat 

papildyti nauja galimybe kurti el. sąskaitų formas *.xml formatu pagal VMI reikalavimus: 

 

 



Gaunamų sąskaitų registro deklaravimas 
 

Pasirinkus Gaunamų sąskaitų registrą – vartotojas pamato tokį duomenų filtro langą: 

 

(A) – Tai laukų filtras, pagal kurį bus atrenkami duomenys eksportui į VMI; 

(B) – Papildomas nustatymas, nusakantis, kaip programa turėtų elgtis, nerasdama kliento PVM mokėtojo kodo; 

Tai gali būti aktualu tiems vartotojams, kurie naudoja tą pačią kliento kortelę skirtingoms sąskaitoms, tačiau skiriasi 

to kliento įmonės kodai skirtingose šalyse. Tokiu atveju siūlome tokius kodus įvesti kaip sutarčių numerius.  

Jei tai nėra aktualu, varnelės žymėti nereikia.  

(C) – Papildomas nustatymas, nusakantis, kaip programa turėtų elgtis pildydama duomenis t.y. iš kur turi būti 

imamas kliento pavadinimas. Šis nustatymas galėtų būti tinkamas tokiu atveju, kai pvz. atsitiktiniai klientai yra 

įvardijami vienu kodu pvz. FIZINIS ASMUO, tačiau reikia, kad į deklaraciją eitų jų realūs vardai bei pavardės.  

Tokiu atveju reikia sukurti ir (C) dalyje  nurodyti tokių klientų grupę, kurių pavadinimas turėtų būti imamas ne 

iš kliento kortelės. 

(D) – OP. tipų grupė skirta žymai apie sąskaitos faktūros tipą atskirti: 

Bendra informacija: 

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:  

 

SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,  

DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,  



KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,  

VS – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra,  

VD – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,  

VK – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,  

AN – anuliuota.  

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija yra  apie PVM sąskaitą faktūrą 

(žyma SF). 

 

Bendroje informacijoje apie faktūros tipą žaliu šriftu yra  išskirti žymių variantai, kurie galės būti naudojami 

su atitinkamais operacijų tipais, įeinančiais į vartotojo nurodytą operacijų tipų grupę. 

Jei grupė nebus nurodyta, sistema laikys, kad žymių tipai VS, VK ir VD negalimi; 

 

Paspaudus mygtuką Eksportuoti, bus atidarytas deklaruotinų duomenų sąrašas, iš kurio informacija keliautų į 

XML bylą. 

 

Sarąšo I-oji eilutė yra suminė t.y. joje yra rodoma visų sąrašo įrašų Suma be PVM ir PVM suma. 

Sąrašo stulpelių atitikmuo su operacijos laukais: 



 

1. Data – Pirkimo grupės operacijos dokumento data; 

 

2. Dok. Registravimo data: 

 

3. Žurnalas – operacijos žurnalas; 

4. Numeris – operacijos numeris: 

 

5. Dokumentas – dokumento numeris operacijoje: 



 

6. Klientas – kliento kodas operacijoje; 

7. Įmonės kodas – iš kliento kortelės; 

8. PVM mokėtojo kodas – iš kliento kortelės; 

9. Klientas- kliento pavadinimas – iš kliento kortelės; 

 

10. PVM Kodas – PVM klasifikatoriaus kodas pagal VMI pateiktą PVM klasifikatorių sąrašą turi būti nurodytas PVM 

kodo aprašymo kortelėje. PVM kortelės kodas nurodomas prie operacijos; 



 

 

11. Suma be PVM – sąskaitos suma be PVM pagal nurodytą PVM kodą bei pagal nurodytą prekių/paslaugų 

teikimo/gavimo datą; 

12. PVM – PVM suma pagal nurodytą PVM kodą bei pagal nurodytą prekių/paslaugų teikimo/gavimo datą; 

13. Gavimo data – prekių paslaugų teikimo/gavimo data; 

 

14. Tipas – Žymės tipas: 

 

 



Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:  

 

SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,  

DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,  

KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,  

VS – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra,  

VD – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,  

VK – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,  

AN – anuliuota.  

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). 

 

15. Informacija – varnelė žymi pranešimą, kad ne visi duomenys yra užpildyti pvz. trūksta PVM kodo 

(klasifikatoriaus), arba trūksta PVM mokėtojo kodo ir panašiai. Šiuo atveju, kai ne visi duomenys yra užpildyti, 

eilutė vaizduojama GELTONA spalva. 

 

Pamatyti, kodėl eilutė yra geltona (klaidinga), galime sąrašo meniu pasirinkę punktą Informacija (meniu yra 

iškviečiamas, stovint ant norimos eilutės, paspaudus sąraše dešinį pelės klavišą). 

 

Perskaitę informaciją apie klaidą,  iš karto galime atsidaryti reikiamą operaciją ir ją pakoreguoti (jei ji nėra 

rakinta). 

Operacija bus atidaryta ant norimos eilutės kliktelėjus su pele du kartus. 



 

 

Prieš eksportuojant duomenis į XMl bylą, yra galimybė juos atsispausdinti ekrane. Tam tereikia du kartus 

spustelėti pele ataskaitos pavadinimo eilutę. 

 

 

 

Kai jau duomenys yra sutvarkyti, galite juos eksportuoti į XMl bylą. Tą galite padaryti spausdami mygtuką – 

Eksportuoti. 



 

Duomenų byla bus patalpinta kelyje, kuris yra nurodytas šioje vietoje: 

 

 

 

 



 

Išrašomų sąskaitų registro deklaravimas 
Išrašomų sąskaitų registro deklaravimas atliekamas analogiškai, kaip ir gaunamų sąskaitų atveju. 

   

 



Šiuo atveju logika išlieka tokia pati, kaip ir gaunamų sąskaitų registro atveju, t.y. reikia nurodyti datų intervalo filtrą, 

bei, jei reikia, kitus papildomus nustatymus, reikiamoms operacijoms eksportuoti. 

SVARBU: Pardavimo atveju Dokumento data ir Registravimo data – tai abi datos sutampančios su operacijos data. 

Skirtumas gali būti tik pardavimo grąžinimo atveju. 

Visas likęs darbas su išrašomų sąskaitų deklaravimu yra analogiškas darbui su gaunamų sąskaitų deklaravimo 

moduliu. 
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