PROJEKTAS „Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) sukūrimas“
i.SAF projektas-sudėtinė Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos i.MAS dalis
Projekto tikslas – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, sukuriant sąlygas
mokesčių mokėtojui pateikti sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu standartizuotu formatu ir
programinėmis priemonėmis mokesčių administratoriui ir galimybę gauti e. paslaugas.
Projekto uždavinys įgyvendintas - sukurtas Elektroninio sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemis,
kuriame yra 5 elektroninės paslaugos.
Paslaugos
Nuo 2016-10-01 sukurtas i.MAS portalas ir įdiegti i.MAS bendrieji funkcionalumai, o PVM
mokėtojai, apmokestinamieji asmenys, turi galimybę pateikti mokesčių administratoriui
Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis.
Nuo 2017 m. gegužės mėn. sukurtos dar keturios e. paslaugos:
 elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymas tik fiziniams asmenims PVM mokėtojams;
 Informavimas apie sąskaitų faktūrų duomenų neatitikimus (kryžminis sutikrinimas);
 Preliminarios PVM deklaracijos užsakymas, parengimas ir pateikimas;
 Mokesčių mokėtojų registrinių duomenų, kuriuos tvarko VMI, teikimas techninėmis
priemonėmis (žiniatinklio paslaugos).
Projekto rezultatai
Projekto tikslas pasiektas, sukurtas i.SAF posistemis ir mokesčių mokėtojai sėkmingai
naudojasi sukurtomis penkiomis e. paslaugomis. Nuo 2017-10-17 iki 2019-10-19 vykdoma
kokybės garantija ir projekto techninė priežiūra.
Projekto įgyvendinimas
i.SAF projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (projekto
vykdytoja) ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija)
2016 m. balandžio 28 d. pasirašė projekto „Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF)
sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0001/1.10-04-2)-2238).
2015 m. pabaigoje buvo sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda, kuri 2016 m. pradžioje
bendradarbiaudama su verslo atstovais parengė Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų
registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles (VMI prie FM viršininko 2016-03-25 įsakymas
Nr. VA-28). Detali i.SAF duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti:
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i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme (taisyklių priedas);
i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros apraše.

Mokesčių mokėtojų švietimas apie i.SAF sukurtas paslaugas:





VMI interneto svetainėje (http://www.vmi.lt/cms/i.mas) galite rasti dažniausiai
užduodamus klausimus ir kitą aktualią informaciją ir parengtus el. seminarų įrašus;
i.MAS portale galima susipažinti su visais jo posistemiais, tame tarpe i.SAF posistemiu
(http://www.vmi.lt/cms/i.mas);
Galima peržiūrėti paslaugų vedlius;
Yra vedami seminarai.

Projekto pradžia – 2016 m. balandžio 28 d.;
Projekto pabaiga – 2018 m. gegužės 31 d.
Kontaktiniai asmenys, kurie gali pateikti daugiau susijusios informacijos apie projektą:


Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) sukūrimas projekto vadovė Virginija
Ginevičienė, atsakinga už i. SAF projektą, VMI prie FM Mokestinių prievolių
departamento (MPD) direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 2687 586, el. paštas:
Virginija.Gineviciene@vmi.lt



i.SAF projekto administratorė Ingrida Biekšienė, VMI prie FM VMI prie FM Didžiųjų
mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento Mokesčių mokėtojų
konsultavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 5) 2687 507, el. paštas:
Ingrida.Bieksiene@vmi.lt



Agnė Zelenė, atsakinga už i.SAF projekto viešinimą, VMI prie FM Mokesčių informacijos
departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus IV poskyrio specialistė, tel. (8 5) 2668
226, el. paštas: Agne.Zelene@vmi.lt

