PROJEKTAS „Standartizuotų apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio (i.SAF-T)
sukūrimas“

i.SAF-T projektas - sudėtinė Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos i.MAS dalis

Projekto tikslas ir uždavinys
i.SAF-T posistemis leis automatizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą standartizuotu
formatu mokesčių administratoriui, o tai palengvins ir leis automatizuoti duomenų teikimo
procesą, taip sumažinant naštą mokesčių mokėtojams. SAF-T rinkmena – Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECD) sukurtas tarptautinis standartas
buhalterinės apskaitos duomenų teikimui mokesčių administratoriams ir kitiems informacijos
naudotojams, skirtas standartizuotai pateikti įmonės ataskaitinio laikotarpio buhalterinės
apskaitos duomenis, eksportuotus iš įmonės apskaitos informacinės (-ių) sistemos (-ų). i.SAF-T
kaups, apdoros ir saugos mokesčių mokėtojų teikiamų SAF-T rinkmenų duomenis. i.SAF-T sudarys
galimybes Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM) gauti išsamią mokesčių mokėtojų buhalterinės apskaitos informaciją elektroniniu
būdu standartizuotu duomenų formatu (SAF-T) bei vykdyti standartizuotas ir automatizuotas
kontrolės veiksmų procedūras, praplėsti mokesčių administratoriaus atliekamų kontrolės veiksmų
mastą.
Projekto tikslas - standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos
naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių
įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą, kurį atlieka informacijos
naudotojai. Savo ruožtu, i.SAF-T posistemis skirtas standartizuoti ir automatizuoti buhalterinės
apskaitos duomenų pateikimo mokesčių administratoriui, šių duomenų apdorojimo ir įvertinimo
bei kontrolės veiksmo vykdymo procesą. i.SAF-T skirtas VMI prie FM veiklos efektyvumo didinimui:
pagrindiniai numatomi i.SAF-T funkcionalumai yra susiję su SAF-T rinkmenos automatizuotu
priėmimu ir apdorojimu, jos duomenų patikrinimu ir tikrinimo rezultatų ir ataskaitų atvaizdavimu.
SAF-T naudojimo privalumai mokesčių administratoriui:






Greičiau atliekami kontrolės veiksmai;
Veiklos procesai standartizuojami, automatizuojamas jų vykdymas;
Mokesčių specialistams (VMI kontrolės darbuotojams) nereikia IT žinių;
Kokybiškesni ir efektyvesni mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo
stebėsenos ir kontrolės veiksmai;
Tos pačios tikrinimo taisyklės taikomos visiems mokesčių mokėtojams;






Mažesnė žmogiškųjų klaidų tikimybė mokesčių audituose dėl laiko, informacijos ir
kvalifikacijos stokos;
Mažiau laiko skiriama duomenų parengimui, daugiau – duomenų analizei;
Mokesčių audito išvados pagrįstos visų duomenų, o ne pasirinktinai atrinktų duomenų
analizės išvadomis;
Identifikuojama daugiau rizikingų sandorių, sumokama daugiau mokesčių, taigi gerėja
biudžeto pajamų surinkimas.

SAF-T naudojimo privalumai mokesčių mokėtojams:







Trumpiau trunkantys kontrolės veiksmai;
Mažesnė korupcijos tikimybė;
Mokesčių deklaracijų ir ataskaitų kokybės gerėjimas;
Aiškios, vienodos mokesčių mokėtojų tikrinimo taisyklės, automatinės ir skaidrios kontrolės
procedūros;
Identifikuojami rizikingiausi mokesčių mokėtojai, mažesnė šešėlinė ekonomika, geresnė
konkurencinė aplinka;
Sutaupomas laikas ir mažėja mokestinių prievolių vykdymo kaštai, kadangi teikiama viena
rinkmena, o ne skirtingos ataskaitos. Toliau dokumente pateikiami su Projekto
įgyvendinimu susiję (aktualūs) veiklos procesai.

Projekto uždavinys – sukurti i.SAF-T posistemį.
Projekto rezultatai
Sukūrus i.SAF-T posistemį siekiama efektyvesnio VMI atliekamo mokesčių mokėtojo kontrolės
proceso, standartizuojant ir automatizuojant šias kontrolės veiksmų procedūras:
1. Buhalterinės apskaitos duomenų teikimą mokesčių administratoriui SAF-T rinkmenoje ir jos
patikimumo įvertinimą;
2. Buhalterinės apskaitos duomenų, teikiamų mokesčių administratoriui SAF-T rinkmenoje,
teisingumo įvertinimą, mokesčių mokėtojo mokestinių prievolių vykdymo teisingumo įvertinimą;
Mokesčių administratoriaus darbuotojui pradėjus mokesčių mokėtojo kontrolės veiksmą, i.SAF-T
posistemyje automatiškai suformuojama galimybė pateikti SAF-T rinkmeną.
Projekto tikslas bus laikomas pasiektu, kai bus sukurtas i.SAF-T posistemis ir tiek mokesčių
administratorius, tiek mokesčių mokėtojai sėkmingai naudosis sukurtomis paslaugomis.
Projekto įgyvendinimas
i.SAF-T projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų
skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (projekto
vykdytoja) ir Europos socialinio fondo agentūra (įgyvendinančioji institucija) 2017 m. kovo 13 d.
pasirašė projekto „Standartizuotų apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio (i.SAF-T)
sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0007/(1.10-04-2)-2223/2017.

2013 m. pabaigoje buvo sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda, kuri 2015 m.
bendradarbiaudama su verslo atstovais parengė Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos
techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą (VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21
d. įsakymas Nr. VA-49, 2016 m. balandžio 29 d. VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA-61 redakcija,
toliau - Aprašas). Detali i.SAF-T duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti:
SAF-T rinkmenos techninėje specifikacijoje (Aprašo 1 priedas);
SAF-T XML schemos aprašo XSD specifikacijoje.
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https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.3a.4
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2016 m. rugpjūčio mėn.;
Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2019 m. vasario mėn.
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