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Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu
Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,
p a k e i č i u Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo
Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36
„Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių
inspekcijai taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.6. Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas, arba kitas
asmuo, rengiantis važtaraštį / teikiantis važtaraščio duomenis.“
2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Važtaraščio duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia važtaraščio rengėjas.
Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą,
kaip tai numatyta Kelių transporto kodekse.“
3. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.2. gabenamas krovinys – juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla,
išauginti ir / ar išgauti žemės ūkio produktai, gabenami paties juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio
žemės ūkio veikla, ar jo įpareigoto asmens, ir pervežami iš tų žemės ūkio produktų užauginimo ir / ar
išgavimo vietų. Ši išimtis netaikoma, gabenant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų;“.
4. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. i.VAZ veiklos sutrikimo atveju ar važtaraščio rengėjui dėl techninių sutrikimų ar kitų
aplinkybių neturint galimybės pateikti visų Taisyklių 9 punkte nurodytų važtaraščio duomenų
Taisyklių 7 punkte nurodytais terminais, krovinio gabenimo operacijos duomenys pateikiami, taikant
atsargines procedūras.“
5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Jei krovinio važtaraščiai rengiami važtaraščio rengėjo informacinėse sistemose ir
važtaraščio duomenys perduodami Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytais būdais, esant
važtaraščio rengėjo informacinės sistemos ar ryšio su i.VAZ sutrikimui, važtaraščio rengėjas a.VAZ
nurodo sutrikimo datą ir laiką, o duomenys, nurodyti Taisyklių 20 punkte, gali būti nenurodomi.“
6. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
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„18. Kai važtaraščio duomenys perduodami Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytais
būdais ir kai yra Taisyklių 17 punkte nurodytos aplinkybės, važtaraščio rengėjas perduoda važtaraščio
duomenis po važtaraščio rengėjo informacinės sistemos ar ryšio su i.VAZ sutrikimų pašalinimo.“
7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Atsarginės procedūros taikomos, naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos
teikiamomis važtaraščio duomenų pateikimo atsarginėmis priemonėmis, kurios yra numatytos
Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) naudojimo taisyklėse,
patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo
informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“.“
8. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Kai važtaraščio duomenys teikiami Taisyklių 6.3 papunktyje nurodytu būdu arba
registruojami tik vieno važtaraščio duomenys, taikant atsargines procedūras, pateikiami tokie
važtaraščio rengėjo ir krovinio gabenimo operacijos duomenys:
20.1. važtaraščio rengėjo registracijos numeris / kodas;
20.2. važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio numeris;
20.3. krovinio išgabenimo data ir laikas.“
9. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Važtaraščio rengėjui atsarginių procedūrų priemonėmis užfiksavus krovinio gabenimo
operacijos faktą arba aplinkybes, nurodytas Taisyklių 17 punkte, sukuriamas elektroninis įrašas, kurio
pagrindu važtaraščio rengėjui perduodamas pranešimas apie užregistruotą gabenimo operacijos
faktą (-us). Per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo, išskyrus Taisyklių 18 punkte
nurodytus atvejus, važtaraščio rengėjas pateikia važtaraščio duomenis i.VAZ šiose Taisyklėse
nustatyta tvarka.“
10. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:
„29. Per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį po važtaraštyje nurodyto krovinio
perdavimo gavėjui laiko arba tol, kol važtaraštis turi būseną „Išsiųstas“, važtaraščio rengėjas gali
atšaukti elektroninį važtaraštį i.VAZ, nurodydamas vieną iš Taisyklių priedo 7.1.2 papunktyje
nurodytų važtaraščio atšaukimo priežasčių. Po važtaraščio atšaukimo tokį važtaraštį i.VAZ, turintį
būseną „Atšauktas“, gali peržiūrėti važtaraščio rengėjas, krovinio gabenimo operacijos dalyviai,
mokesčių administratorius bei kontroliuojančios institucijos, tačiau jokie papildomi veiksmai su šiuo
važtaraščiu negalimi.“
11. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį po važtaraštyje nurodyto krovinio
perdavimo gavėjui laiko arba tol, kol važtaraštis turi būseną „Išsiųstas“, važtaraščio rengėjas teikia
elektroninio važtaraščio duomenis, patikslinančius perduoto / parengto elektroninio važtaraščio
duomenis. Elektroninio važtaraščio duomenys tikslinami, perduodant i.VAZ elektroninį pranešimą
„Važtaraščio duomenų keitimas“, nurodytą Taisyklių priede, arba tiesiogiai i.VAZ, pasirinkus
funkciją „Keisti“. Po važtaraščio keitimo tokiam važtaraščiui sukuriama nauja versija, tačiau
saugomos ir prieš tai buvusi (-ios) versija (-os). Visų veiksmų, atliktų su važtaraščiu, informaciją
galima peržiūrėti, naudojantis i.VAZ funkcionalumu „Važtaraščio istorija“.“
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