Paskelbimo data: 2016-10-17
i.VAZ tinklinių paslaugų ir rinkmenos klaidų klasifikatorius
Klasifikatoriaus reikšmės:
Klaidos
Sisteminis kodas
kodas
22001 ADDRESS_REQUIRED

22002

COUNTRY_CODE_UNKNOWN

22003
22004

CURRENCY_CODE_UNKNOWN
INVALID_ESTIMATED_TIME_OF_ARRIVAL

22005

NO_TRANSPORT_DOCUMENT_FOUND

22006

NO_TRANSPORT_DOCUMENT_UID

22007

TIME_OF_DISPATCH_IN_PAST

22008

TRANSPORT_DOCUMENT_ALREADY_EXISTS

Elemento pavadinimas
Address

Trūkumo tekstas

Nenurodžius pervežimo operacijos dalyvio mokesčių
mokėtojo kodo nebuvo nuodytas šio pervežimo
operacijos dalyvio adresas.
Country
Nurodytas šalies kodas neatitinka ISO 3166-1 alpha
2standarto.
Currency
Nurodyta valiuta neatitinka ISO 4217standarto.
EstimatedTimeOfArrival
Nurodyta numatoma pristatymo data
(EstimatedTimeOfArrival) neatitinka įvedimo taisyklių.
Numatoma pristatymo data turi būti vėlesnė, nei
nurodyta išvežimo data (TimeOfDispatch), tačiau
negali būti vėlesnė, nei 92 kalendorinės dienos nuo
nurodytos išvežimo datos.
TransportDocumentUID
Pagal pateiktą važtaraščiui rengėjo suteiktą važtaraščio
UID ( LocalTransportDocumentUID ) arba i.VAZ
sistemos važtaraščiui suteiktą važtaraščio registracijos
numerį ( IvazTransportDocumentUID ) važtaraštis
nerastas.
TransportDocumentUID
Nenurodytas važtaraščiui rengėjo suteiktas važtaraščio
UID ( LocalTransportDocumentUID ) arba i.VAZ
sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos
numeris ( IvazTransportDocumentUID ).
TimeOfDispatch
Važtaraštyje nurodyta išvežimo data (TimeOfDispatch)
ankstesnė, nei važtaraščio patvirtinimo i.VAZ data.
LocalTransportDocumentUID Važtaraštis su nurodytu rengėjo suteiktu važtaraščio
UID (LocalTransportDocumentUID) i.VAZ sistemoje jau
egzistuoja. Skirtingiems važtaraščiams rengėjo suteikti
UID (LocalTransportDocumentUID) sutapti negali.

Reikšmingumas
WARNING

WARNING
WARNING
WARNING

ERROR

ERROR

INFO
ERROR

2
Klaidos
Sisteminis kodas
kodas
22009 INVALID_WEIGHT_STRUCTURE

Elemento pavadinimas

Trūkumo tekstas

Reikšmingumas

Weight

Pasirinkta nurodyti krovinio svorį, tačiau nenurodytas
nei bruto, nei neto krovinio svoris.
Važtaraštyje nerasta nurodyta krovinio (prekės) eilutė.
i.VAZ sistemos klaida.
Negalima atlikti veiksmo dėl važtaraščio būsenos.
Važtaraščio duomenų tvarkymas (keitimas, krovinio
grąžinimo nurodymas, atšaukimas, skaidymas) ir
krovinio gavimo patvirtinimai negalimi praėjus
duomenų teikimo terminui, numatytam Važtaraščių ir
kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo
Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse.
Važtaraščio duomenų tvarkymas negalimas.
Funkcija laikinai neveikia.
Važtaraščio patvirtinimas i.VAZ sistemoje negalimas iki
anksčiausio važtaraščio duomenų teikimo termino,
numatyto Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo
dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių
inspekcijai taisyklėse.

WARNING

22010
20011
22012
22013

INVALID_PRODUCT_LINE_NUMBER
SYSTEM_ERROR
INVALID_TRANSPORT_DOCUMENT_STATE
TRANSPORT_DOCUMENT_EDIT_TERM_OVER

ProductLineNumber
-

22014
20015
22016

TRANSPORT_DOCUMENT_EDIT_RESTRICTED
NOT_YET_IMPLEMENTED
TRANSPORT_DOCUMENT_APPROVAL_TOO_EARLY -

22017

PRIVILEGE_VIOLATION

-

22018

ACTOR_NAME_DOESNT_MATCH

Name

22019
22020

ACTOR_UNRECOGNISED
DATA_VALIDATION_ERROR

RegistrationNumber
-

22021

DATA_VALIDATION_WARNING

-

22022

UNSPECIFIED_ERROR

-

ERROR
ERROR
ERROR
ERROR

ERROR
ERROR
ERROR

ERROR
Jūsų turima rolė/įgaliojimas nesuteikia teisės atlikti
dokumento kūrimo ir (arba) tvarkymo veiksmų.
Kontrahento juridinio asmens pavadinimas nesutapo su
MMR registruotu pavadinimu. Kontrahento pavadinimas
pakeistas pagal MMR duomenis.
Kontrahentas nerastas pagal nurodytą MMR kodą.
Teikiami duomenys neatitinka loginės patikros
taisyklių. Operacija negali būti įvykdyta.
Teikiami duomenys galimai neatitinka loginės patikros
taisyklių. Operacija įvykdyta.
Nenustatyta klaida. Kreipkitės į sistemos
administratorių.

INFO

INFO
ERROR
WARNING
ERROR

3
Klaidos
Sisteminis kodas
kodas
22023 NO_RESULTS_FOUND
22024 TOO_MANY_RESULTS_FOUND
22025

DUPLICATE_IN_FILE

22026
22027
21028

RECEIPT_CONFIRMATION_ERROR
TRANSPORT_DOCUMENT_SPLIT_ERROR
INVALID_MIME_TYPE

21029
21030
21031

INVALID_FILE_SIZE
TRANSPORT_DOCUMENT_ALREADY_APPROVED
CONCURRENT_USER_LIMIT_REACHED

21032

PROXY_VIOLATION

22033
21034

REQUEST_NUMBER_ALREADY_EXISTS
XSD_VALIDATION_FAILED

Elemento pavadinimas
-

Trūkumo tekstas

Nerasta duomenų pagal nurodytus paieškos parametrus
Rasta per daug rezultatų pagal nurodytus paieškos
parametrus. Susiaurinkite paieškos parametrus.
TransportDocumentUID
Toje pačioje važtaraščio duomenų rinkmenoje negali
būti pateikiami važtaraščiai su sutampančiais rengėjo
suteiktais važtaraščio UID
(LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos
važtaraščiui suteiktais važtaraščio registracijos
numeriais (IvazTransportDocumentUID).
Gavimo patvirtinimo klaida.
Važtaraščio skaidymo klaida.
Neteisingas rinkmenos tipas. Leidžiama įkelti tik XML
arba XML suarchyvuotą GZIP būdu.
Rinkmenos dydis viršija <i.VAZ_max_failo_dydis> MB.
LocalTransportDocumentUID Važtaraštis jau patvirtintas.
Dokumento tvarkymas negalimas, kadangi dokumentą
šiuo metu tvarko kitas naudotojas.
Nesuteiktas įgaliojimas išrašyti važtaraštį nurodyto
siuntėjo vardu.
Rinkmena su tokiu requestNumber jau buvo pateikta.
Rinkmena neatitinka XSD aprašo.

Reikšmingumas
WARNING
ERROR
ERROR

ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR

