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DĖL PREKYBOS ŽYMĖTAIS DEGALAIS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į tai,
kad nuo 2016 m. liepos 1 d. duomenys apie gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai,
žuvininkystės reikmėms ir šildymui skirto kuro (toliau – degalai) įsigijimą, tiekimą ir kitokį panaudojimą turės
būti teikiami į Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinę sistemą (toliau — AIS), parengė
Degalinių ir žymėtų degalų tiekėjų darbuotojų darbo AIS vedlį.
Tuo pačiu informuojame, kad, jeigu dėl objektyvių priežasčių nespėjote tinkamai pasiruošti
integracijai į AIS, ir nuo š.m. liepos 1 d. neturėsite techninių galimybių pateikti degalų įsigijimo ir pardavimo
duomenis elektroniniu būdu į AIS, tokiu atveju detalūs ūkinių operacijų - degalų įsigijimų ir pardavimų duomenys į AIS turės būti suvesti vėliau, kai atitinkamos techninės galimybės leis tai padaryti. Šiuo tikslu
rekomenduojame, pildant Iš specialaus akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlio parduotų
akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų apskaitos žurnalą, kurio supaprastinta pavyzdinė forma
patvirtinta VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-89 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų,
bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“,
papildomai įrašyti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį.

Degalinių ir žymėtų degalų tiekėjų darbuotojų darbo AIS vedlys
I. Ūkio subjektų naudotojų prisijungimas prie AIS

1. AIS naudotojas jungiasi prie AIS adresu https://ais.vmi.lt ir pasirenka prisijungimo „Per išorines sistemas“ būdą.

2. „Per išorines sistemas“ prie AIS besijungiantis asmuo autentifikavimui (atpažinimui) nukreipiamas į Mano VMI, kur
gali būti pasirinkta bet kuri iš portalo numatytųjų autentifikavimo priemonių:
2.1. Būdą „Per išorines sistemas“ gali rinktis asmuo, turintis asmeninius vienos iš jų prisijungimo duomenis:

Jei naudojotės elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenimis ir e-banko prisijungimo langas
neužsidarė automatiškai, rekomenduojame jį uždaryti.

2.2. Būdą „Su VMI priemonėmis“ - VMI suteiktu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kuriuos galima gauti nuvykus
į mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinį arba prisijungus prie Mano VMI (www.vmi.lt/manovmi). Skiltyje
„Klauskite“, pateikus paklausimą, tema „Apie prisijungimo prie EDS/ Mano VMI/ e.VMI mobilios aplikacijos vardo
ir slaptažodžio suteikimą“, bus atsiųstos prisijungimo priemonės.:

2.3. Būdą „Su el. parašu“ gali rinktis stacionaraus arba mobiliojo elektroninio parašo paslaugomis
besinaudojantis asmuo:

Sėkmingai atlikus asmens autentifikavimą (atpažinimą) vienoje iš išorinių sistemų, reikia pasirinkti VMI sistemą AIS.

Jei asmuo yra prisijungęs prie Mano VMI portalo, gali pereiti tiesiai į AIS per vertikaliąja nuorodą.

I. Tiekėjo atstovo role dirbančio naudotojo darbas AIS

3. Sėkmingai prisijungus prie AIS, naudotojui rodomos visos jam suteiktos AIS rolės. Iš jų Tiekėjo atstovas pasirenka
rolę susietą su degaliinės specialaus sandėlio numeriu (SS-T-) arba kito tipo (ZD-T ; SK-T) tiekėjo leidimo numeriu.

4. Pasirenka Akcizų lengvatų kontrolės posistemį.

5. Pasirenka Likučio tikrinimą arba Operacijų sąrašą

Likučio tikrinimas AIS neprivalomas techniškai, galima iš karto rinktis Operacijų sąrašą ir įvesti operacijos duomenis.
Tokiu atveju lieka rizika, kad gali būti viršytas likutis, nes nebuvo įsitikinta ar pakankamas likęs leistinas kiekis.

6. Pasirenka Juridinio asmens (įmonės) ar fizinio asmens (ūkininko, gyventojo) leidimo Likučio tikrinimą iveda bent
vieną paieškai būtiną reikšmę:
6.1. pirkėjo leidimo numerį arba įmonės kodą ir spaudžia mygtuką „rodyti“.

6.2. pirkėjo leidimo numerį arba asmens duomenis ir spaudžia mygtuką „rodyti“.

Sistema parodo surasto leidimo ir jo turėtojo duomenis ir nepanaudotą kiekio likutį bei leistiną viršyti kiekį.
Tiekėjo darbuotojas patikrina pirkėjo duomenų atitikimą leidimo duomenims ir vykdo pardavimo operaciją.

7. Atlikęs pardavimo operaciją pereina į 5 punkte nurodytą meniu, pasirenka punktą „Operacijų sąrašas“ ir spaudžia
mygtuką „Pridėti naują operaciją“ arba mygtuką „Naujų operacijų įkėlimas iš failo“:

7.1. Paspaudus mygtuką „Pridėti naują operaciją“, ekraninės formos langeliuose įveda naujos operacijos duomenis ir
spaudžia mygtuką pridėti. Operacijos duomenų pateikimas baigtas. Galima pradėti kitą pardavimą.

7.2. Paspaudus mygtuką „Naujų operacijų įkėlimas iš failo“, ekraninės formos failo paieškos langelyje įveda failo
pavadinimą ir adresą arba „Browse“ mygtuko pagalba suranda iš įmonės apskaitos sistemos eksportuotą failą ir
spaudžia mygtuką „Įkelti“. Operacijos duomenų pateikimas baigtas.

II. Tiekėjo leidimų savininko role dirbančio naudotojo darbas AIS
8. Prisijungus prie AIS 3 punkte nurodytame meniu pasirenkama „Leidimų savininko rolė“. Likučių tikrinimas
analogiškas aprašytam 6 punkte. Operacijos įvedimas analogiškas aprašytam 7 punkte.

8.1. Papildomai Tiekėjo leidimų savininkas gali koreguoti operacijos duomenis. Jis operacijų sąrašo paieškoje įveda
paieškos kriterijus ir spaudžia mygtuką „Rodyti“, atverstame sąraše parenka reikiamą operaciją ir spaudžia operacijos
numerį.

8.2. Spaudžiamas mygtukas „Įvesti / redaguoti duomenis“

8.3. Redaguojami aktyvūs langai ir išsaugomi pakeitimai.

9. Ūkio subjektui, pasirengusiam naudoti EKA (ar kitą programą) likučių tikrinimui ir operacijų duomenų teikimui per
tinklines paslaugas (Web service), reikia ją aktyvuoti. Tiekėjo leidimų savininkas renkasi meniu punktą
„Administruoti tiekėjo IS“

9.1. Ir spaudžia mygtuką „įvesti / redaguoti duomenis“

9.2. Pažymi langelyje „Pageidauju pardavimo operacijų duomenis teikti naudojantis Web Service technologija“.
Pažymėjus atsiveria „WS prisijungimo vardo“ bei „Slaptažodžio“ įvedimo ir pakartojimo langai. Juos išsaugojus, WS
prisijungimo vardą ir Slaptažodį naudotojas perduoda Web Service programos administratoriui (EKA aptarnavimo
specialistui) . Tiekėjo IS registruojama vieną kartą ir naudojama visų leidimų (degalinių) duomenims teikti.

