Klaidų sąrašas, kurioms esant, SAF-T XML failas nėra apdorojamas arba negali būti
pateiktas kontrolės veiksmui
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1. Klaidų pranešimai, dėl kurių failas yra neapdorojamas
1.1. Klaidų pranešimai, esant SAF-T XSD struktūros trūkumams
XML schemos klaidos reiškia, kad į i.SAF-T posistemį įkeltas SAF-T XML failas yra sugeneruotas ne pagal SAF-T XML aprašo (XSD) reikalavimus.
Eil.
nr.
1.

Klaidos pranešimas
Rastos kritinės rinkmenos dalies
struktūros klaidos.

Klaidos priežastis
Įkeltas XML failas neatitinka SAF-T XSD schemos reikalavimų, t.y. yra nevalidus.
Tuo atveju, kai pateikiamas tik šis klaidos pranešimas, tai reiškia, kad įkeltas XML failas turi esminių failo struktūros
klaidų (neatitinka SAF-T XSD numatytų reikalavimų), dėl kurių jo neįmanoma pradėti tikrinti i.SAF-T posistemyje.
Tokiu atveju, kai posistemyje failas yra atmetamas ir gaunamas minėtas pranešimas, siūlome patikrinti XML failo
atitikimą aktualiai SAF-T XSD schemai, t.y. jį validuoti pagal SAF-T XSD, kurią galima rasti VMI internetiniame puslapyje
https://www.vmi.lt/cms/saf-t (SAF-T XML struktūros aprašas 2.01, atnaujinta 2019-03-06).
Pranešimas gali būti pateiktas ir tokiu atveju, kai failas suformuojamas ne UTF-8 koduotėje (SAF-T XML failai turi būti
formuojami UTF-8 koduotėje) ir jame yra neatpažįstamų spec. simbolių, neatitinkančių UTF-8 formato.

2.

Elemento {tag} struktūra netinkama.
Teisinga struktūra yra {tag}.

Nurodyto elemento ar elementų grupės struktūra neatitinka SAF-T XSD schemoje aprašytų reikalavimų, pavyzdžiui:
 įtrauktas schemoje neaprašytas elementas;
 neįtraukiamas pagal schemą privalomas elementas;
 pažeista nustatyta elementų išdėstymo tvarka;
 nurodytas neteisingas elemento pavadinimas.

3.

Elemento {tag} reikšmė {value}
neatitinka duomenų tipo.

Elemente nurodyta reikšmė neatitinka SAF-T XSD schemoje apibrėžto galimo duomenų tipo, t.y. reikšmė pateikta kitu
formatu, nei nustatyta schemoje.
Pavyzdžiui, elemente „Sąskaitos data“ (InvoiceDate) nurodoma datos reikšmė „0110-11-42“, t.y. datos reikšmė
neatitinka nustatyto formato.

4.

Elemento {tag} reikšmė {value} yra
mažesnė nei nustatyta minimali
reikšmė (value).

Elemente nurodyta reikšmė, kuri yra mažesnė nei nustatyta minimali galima elemento reikšmė.
Pavyzdžiui, elemente „Suma“ (Amount) nurodoma reikšmė “-100“, nors pagal SAF-T XSD schemą šiame elemente nėra
galimas neigiamos reikšmės pateikimas (XSD numatyta sąlyga minOccurs=“0“).

5.

Elemento {tag} reikšmė {value} yra
didesnė už didžiausią nustatytą
reikšmę (value).

Elemente nurodyta reikšmė, kuri yra didesnė už nustatytą maksimalią galimą elemento reikšmę.
Pavyzdžiui, elemente „Ataskaitinio laikotarpio metai“ (PeriodYear) nurodoma neegzistuojanti kalendorinių metų
reikšmė „2300“, t.y. didesnė už maksimalią galimą reikšmę (2100).
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6.

Privalomas elementas {value}, turi
būti užpildytas.

7.

Elemento {tag} reikšmės ilgis {value}
viršija leistiną maksimalų ilgį (value).

8.

Elemento {tag} reikšmė {value} nėra
įtraukta į numatytą reikšmių sąrašą.

Nurodyta reikšmė, kuri neįeina į elemente galimų pateikti reikšmių sąrašą, nustatytą XSD schemoje.
Pavyzdžiui, elemente „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator) nurodoma reikšmė „C“, kai pagal XSD
schemą šiame elemente galimos nurodyti reikšmės yra „D“ (debetas) arba „K“ (kreditas).

9.

Elemento {tag} reikšmė {value}
neatitinka apibrėžto šablono.

Nurodyta reikšmė, kuri neatitinka elementui nustatyto galimo naudoti šablono.
Pavyzdžiui, elemente „Valstybė“ (Country) nurodomas valstybės kodas ne pagal ISO 3166 standartą arbą elemente
„Valiutos kodas“ (CurrencyCode) nurodomas valiutos kodas ne pagal ISO 4217 standartą.

10.

Elemento {tag} reikšmė {value} viršija
leistiną skaitinės reikšmės ilgį.

Nurodyta reikšmė, kuri neatitinka šiam elementui nustatyto skaitinės reikšmės ilgio (t.y. skaičių kiekio) apribojimo.
Pavyzdžiui, elemente „Suma“ (Amount) nurodoma vertė iš 25 skaičių, nors pagal SAF-T XSD schemoje nustatytus
apribojimus šiame elemente maksimali galima pateikti reikšmė – 18 skaičių.

11.

Elemento {tag} reikšmė {value} turi
{value} dešimtainius skaičius, bet
apibrėžta maksimali reikšmė yra
(value).
Elemento {tag} reikšmė {value} yra
mažesnė arba lygi nei nustatyta
minimali reikšmė (value).

Pateiktai skaitinei reikšmei nurodyta daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pagal XSD schemą.
Pavyzdžiui, elemente „Vieneto kaina“ (Unitprice) nurodoma reikšmė su 11 skaičių po kablelio, nors pagal schemoje
numatytus apribojimus elemente pateiktai skaitinei reikšmei galima pateikti maksimaliai 10 skaičių po kablelio.

13.

Elemento {tag} reikšmė {value} yra
lygi arba didesnė už didžiausią
nustatytą reikšmę (value).

Elemente nurodyta reikšmė, kuri yra lygi arba didesnė už XSD schemoje nustatytą leistiną maksimalią reikšmę.
Pavyzdžiui, elemente „Sąskaitos data“ (InvoiceDate) nurodoma klaidinga datos reikšmė „2200-01-01“, t.y. vėlesnė nei
galima nurodyti (2100-01-01).

14.

Elemento {tag} reikšmės ilgis {value}
nesiekia mažiausio leistino ilgio
(value).
Elemento {tag} reikšmė {value} turi
{value} simbolių, tačiau privalomi
simboliai yra {value}.
Nepavyksta rasti elemento {tag}.

Elemente nurodytos reikšmės ilgis nesiekia schemoje apibrėžto galimo mažiausio elemento ilgio.

12.

15.

16.

Elementas, kuriame pagal XSD schemą turi būti nurodyta reikšmė, pateiktas tuščias.
Pavyzdžiui, antraštės elementas „Padalinys/informacinė sistema“ (Entity) pateikiamas tuščias, nors pagal SAF-T XSD
schemą šis elementas turi būti užpildytas.
Elemente yra nurodyta reikšmė, kurios simbolių skaičius viršija galimą pagal XSD schemą maksimalų simbolių skaičių.
Pavyzdžiui, elemente „Pirkėjo Nr.“ (CustomerID) nurodoma reikšmė, kurią sudaro 40 simbolių, nors šiame elemente
nustatytas galimas maksimalus simbolių skaičius yra 35 simboliai.

Elemente nurodyta reikšmė, kuri yra lygi arba mažesnė už XSD schemoje nustatytą leistiną minimalią reikšmę.
Pavyzdžiui, elemente „Sąskaitos data“ (InvoiceDate) nurodoma klaidinga datos reikšmė „1800-01-01“, t.y. ankstesnė
nei galima nurodyti (1900-01-01).

Elemento ilgis neatitinka schemoje apibrėžto elemento ilgio, t.y. elemente pateiktas mažesnis nei numatytas
minimalus simbolių skaičius.
Galimos klaidos priežastys:
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17.

Nėra leidimo įkelti failus, kurių tipas
'value‘.

 validuojamos rinkmenos dalies "namespace" neatitinka schemoje apibrėžto "targetNamespace";
 validuojamas rinkmenos dalis neturi "namespace" ("xmlns"), kai apibrėžta schemos "targetNamespace";
 jei schemoje "targetNamespace="someNamespace"" tuomet validuojama rinkmenos dalis turi atitikti
"xmlns="someNamespace"";
 xmlns="" atribute yra papildomų tarpų arba rašybos klaidų.
Į i.SAF-T atvejį įkeliamas kito nei SAF-T XML formato failas. Pavyzdžiui, įkeliamas ne SAF-T, o i.SAF XML failas.

Pastaba. 2 – 16 klaidų atveju pranešimuose, įėjus per aktyvią rezultato identifikatoriaus nuorodą, nurodoma konkreti klaidos vieta faile, t.y. XML failo eilutė ir skiltis.

1.2. Klaidų pranešimai, esant SAF-T failo antraštės pildymo trūkumams
SAF- XML antraštės klaidos reiškia, kad į i.SAF-T posistemį įkeltame faile neteisingai užpildyta jo antraštės (Header) dalis.
Eil.
nr.
1.

2.

3.

4.

Klaidos pranešimas

Klaidos priežastis

Rinkmenos dalyje nurodytas mokesčių
mokėtojo kodas (RegistrationNumber)
nesutampa su nurodytu audito
atvejyje.
Netinkama pateiktos rinkmenos
versija.

Elemente „Registracijos kodas“ (RegistrationNumber) nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodas nesutampa su
i.SAF-T posistemio atvejo, į kurį keliamas failas, mokesčių mokėtojo kodu.

Rinkmenos dalyje nurodytas
ataskaitinis laikotarpis
(FiscalYearFrom - FiscalYearTo) turi
būti ne ilgesnis ir ne trumpesnis nei
vieneri metai.

Elementuose „Ataskaitinio laikotarpio pradžia“ (FiscalYearFrom) ir „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ (FiscalYearTo)
nurodyti mokesčių mokėtojo ataskaitiniai metai yra trumpesni arba ilgesni už 12 mėn. laikotarpį. Pavyzdžiui, elemente
FiscalYearFrom nurodyta reikšmė „2019-01-01“, o FiscalYearEnd – „2019-06-30“, t.y nepilnų ataskaitinių metų
informacija.

Rinkmenos dalyje nurodytas periodas
(PeriodStart - PeriodEnd) yra
trumpesnis nei vienas mėnuo.

Elementuose „Laikotarpio pradžia“ (PeriodStart) ir „Laikotarpio pabaiga“ (PeriodEnd) nurodytas laikotarpis yra
trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, pavyzdžiui, PeriodStart – „2019-01-01“, PeriodEnd – „2019-01-15“.

Elemente „Audito rinkmenos versija“ (AuditFileVersion) nurodyta neteisinga SAF-T XML versijos reikšmė, pavyzdžiui,
„2“.
Teikiant aktualios 2.01 versijos failą, elemente AuditFileVersion turi būti nurodoma reikšmė „2.01“.
Teikiant 1 versijos failą, elemente AuditFileVersion nurodoma reikšmė „1“.

Elementuose FiscalYearFrom ir FiscalYearEnd turi būti nurodyti mokesčių mokėtojo pilni finansiniai metai, į kuriuos
patenka laikotarpis, už kurį yra keliamas failas. Pavyzdžiui, jei failas yra keliamas už 2019 m. sausio mėn. (PeriodStart
– 2019-01-01, PeriodEnd – 2019-01-31), tuomet elementuose FiscalYearFrom ir FiscalYearTo turi būti nurodomi
mokesčių mokėtojo pilni ataskaitiniai metai, į kuriuos patenka failo laikotarpis, t.y. 2019-01-01 – 2019-12-31 (jei
mokesčių mokėtojo ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais) arba 2018-07-01 – 2019-06-30 (jei mokesčių
mokėtojo ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais ir, pavyzdžiui, prasideda liepos 1 d.).
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Pagal SAF-T rinkmenos skaidymo taisykles (aprašytos SAF-T XML struktūros aprašo specifikacijoje) trumpiausias
laikotarpis, už kurį gali būti keliamas failas, yra kalendorinis mėnuo.
5.

Rinkmenos dalyje nurodytas periodas
(PeriodStart - PeriodEnd) yra ilgesnis
nei vieneri metai.

Elementuose „Laikotarpio pradžia“ (PeriodStart) ir „Laikotarpio pabaiga“ (PeriodEnd) nurodytas laikotarpis yra ilgesnis
nei vieneri kalendoriniai metai, pavyzdžiui, PeriodStart – „2019-01-01“, PeriodEnd – „2020-12-31“.
Pagal SAF-T rinkmenos skaidymo taisykles (aprašytos SAF-T XML struktūros aprašo specifikacijoje) ilgiausias laikotarpis,
už kurį gali būti keliamas failas, yra vieneri kalendoriniai metai. Jei, pavyzdžiui, teikiama SAF-T rinkmena už dvejus
metus, tuomet ji turi būti skaidoma laikotarpiais bei pateikiama mažiausiai 2 – iuose atskiruose failuose.

6.

Rinkmenos dalyje nurodyta periodo
pradžia (PeriodStart) yra ankstesnė
nei ataskaitinio laikotarpio pradžia
(FiscalYearFrom).

Elemente „Laikotarpio pradžia“ (PeriodStart) nurodyta laikotarpio, už kurį teikiamas failas, pradžios data nepatenka
į antraštės elementuose „Ataskaitinio laikotarpio pradžia“ (FiscalYearFrom) ir „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“
(FiscalYearTo) nurodytą mokesčių mokėtojo ataskaitinių metų laikotarpį.
Pavyzdžiui, teikiamas failas už 2019 m. sausio mėn., t.y. PeriodStart nurodoma reikšmė – 2019-01-01, PeriodEnd –
2019-01-31, o įmonės ataskaitinių metų informacija užpildyta tokiu būdu: FiscalYearFrom – 2019-07-01, FiscalYearTo
– 2020-06-30, t.y. PeriodStart data nepatenka į nurodytą ataskaitinį laikotarpį.
Elementuose PeriodStart ir PeriodEnd nurodomas laikotarpis, už kurį yra teikiamas konkretus failas, o elementuose
FiscalYearFrom ir FiscalYearTo turi būti nurodomi mokesčių mokėtojo ataskaitiniai metai, į kuriuos patenka laikotarpis,
už kurį yra teikiamas failas. T.y. PeriodStart – PeriodEnd laikotarpis turi patekti į elementuose FiscalYearFrom –
FiscalYearTo nurodytą laikotarpį.
Pavyzdžiui, jei teikiamas failas už 2019 m. sausio mėn. ir įmonės ataskaitiniai metai prasideda liepos 1 d., tuomet
minėti antraštės elementai turi būti užpildomi tokiu būdu:
 PeriodStart – 2019-01-01;
 PeriodEnd – 2019-01-31;
 FiscalYearFrom – 2018-07-01;
 FiscalYearTo – 2019-06-30.

7.

Rinkmenos dalyje nurodyta periodo
pabaiga (PeriodEnd) yra ankstesnė nei
periodo pradžia (PeriodStart).

Neteisingai užpildyti elementai „Laikotarpio pradžia“ (PeriodStart) ir „Laikotarpio pabaiga“ (PeriodEnd).
Šiuose elementuose nurodomas laikotarpis, už kurį teikiamas failas (nuo – iki): elemente PeriodStart – laikotarpio, už
kurį teikiamas failas, pradžios data, elemente PeriodEnd – laikotarpio, už kurį teikiamas failas, pabaigos data.
Pavyzdžiui, jei teikiamas failas už 2019 m. sausio – birželio mėn., elementai užpildomi tokiu būdu:
 PeriodStart – 2019-01-01;
 PeriodEnd – 2019-06-30.

8.

Rinkmenos dalyje nurodyta periodo
pabaiga (PeriodEnd) yra vėlesnė nei
ataskaitinio laikotarpio pabaiga
(FiscalYearTo)."

Elemente „Laikotarpio pabaiga“ (PeriodEnd) nurodyta laikotarpio, už kurį teikiamas failas, pabaigos data nepatenka
antraštės elementuose „Ataskaitinio laikotarpio pradžia“ (FiscalYearFrom) ir „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“
(FiscalYearTo) nurodytą mokesčių mokėtojo ataskaitinių metų laikotarpį.
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Pavyzdžiui, teikiamas failas už 2019 m. gruodžio mėn., t.y. PeriodStart nurodoma reikšmė – 2019-12-01, PeriodEnd –
2019-12-31, o įmonės ataskaitinių metų informacija užpildoma tokiu būdu: FiscalYearFrom – 2018-07-01, FiscalYearTo
– 2019-06-30, t.y. PeriodEnd data nepatenka į nurodytą ataskaitinį laikotarpį.
Elementuose PeriodStart ir PeriodEnd nurodomas laikotarpis, už kurį yra teikiamas konkretus failas, o elementuose
FiscalYearFrom ir FiscalYearTo turi būti nurodomi mokesčių mokėtojo ataskaitiniai metai, į kuriuos patenka laikotarpis,
už kurį yra teikiamas failas. T.y. PeriodStart – PeriodEnd laikotarpis turi patekti į elementuose nurodytą FiscalYearFrom
– FiscalYearTo laikotarpį.
Pavyzdžiui, jei teikiamas failas už 2019 m. gruodžio mėn. ir įmonės ataskaitiniai metai prasideda liepos 1 d., tuomet
minėti antraštės elementai turi būti užpildomi tokiu būdu:
 PeriodStart – 2019-12-01;
 PeriodEnd – 2019-12-31;
 FiscalYearFrom – 2019-07-01;
 FiscalYearTo – 2020-06-30.
9.

SAF-T rinkmenos versija negalioja
nurodytam ataskaitiniam laikotarpiui
(FiscalYearFrom - FiscalYearTo).

Elemente „Audito rinkmenos versija“ (AuditFileVersion) yra nurodyta SAF-T XML versija, kuri negalioja laikotarpiui,
nurodytam antraštės elementuose „Ataskaitinio laikotarpio pradžia“ (FiscalYearFrom) ir „Ataskaitinio laikotarpio
pabaiga“ (FiscalYearTo).
Pavyzdžiui, teikiant SAF-T rinkmeną už 2019 m. ir elementuose FiscalYearFrom, FiscalYearTo nurodžius reikšmes 201901-01 – 2019-12-31 , yra formuojamas 1-os versijos SAF-T XML failas bei elemente AuditFiscalVersion nurodoma versija
„1“, nors 2019 m. laikotarpiu 1-a XML versija negalioja.
SAF-T XML versijos galioja:
 1 – a versija už 2017 m. laikotarpį.
 2.01 versija už 2017 m. ir vėlesnius laikotarpius.

11.

Negali būti įkeltos F / GL tipo
rinkmenos dalys, turinčios skirtingus
Entity.

Į i.SAF-T atvejį yra įkelta keletas F arba GL tipo failų, kuriuose antraštės elemente „Padalinys/informacinė sistema“
(Entity) yra nurodytos skirtingos mokesčių mokėtojo padalinio reikšmės.
Pavyzdžiui į atvejį įkelti du GL tipo (didžiosios knygos duomenys) failai ir jų abiejų antraštėse elemente Entity
nurodytos skirtingos padalinių reikšmės.
Pagal SAF-T rinkmenos skaidymo taisykles (aprašytos SAF-T XML struktūros aprašo specifikacijoje) F tipo (pilna
rinkmena) bei GL tipo (didžiosios knygos duomenys) failai neskaidomi pagal padalinius (Entity), todėl keliamų F arba
GL tipo failų antraštėse elemento Entity reikšmė turi būti vienoda.

12.

Šis SAF-T rinkmenos duomenų tipas
(DataType) GL/PI/PA/ SI/MG/AS yra
netinkamas, nes jau įkelta F tipo SAFT rinkmena už tą patį ataskaitinį
laikotarpį.

Į i.SAF-T atvejį vienu metu yra įkeltas F tipo (pilna rinkmena) failas ir to paties laikotarpio GL tipo (didžiosios knygos
duomenys) / PI tipo (pirkimų duomenys) / SI tipo (pardavimų duomenys) / PA tipo (mokėjimų duomenys) / MG tipo
(prekių judėjimas) / AS tipo (ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys) failas.
Pavyzdžiui, į atvejį yra įkeltas F tipo failas už 2019 m. bei GL tipo failas už 2019 m.
Pagal SAF-T rinkmenos skaidymo taisykles (aprašytos SAF-T XML struktūros aprašo specifikacijoje), jei yra teikiamas
F tipo (pilna rinkmena) failas, jame turi būti užpildomos visos rinkmenos dalys (atsižvelgiant į apskaitoje kaupiamą
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informaciją) – nėra galimybės už tą patį laikotarpį teikti tiek F tipo, tiek pagal duomenų pobūdį skaidytus
GL/PI/PA/SI/MG/AS tipo failus. T.y. nėra galima už tą patį laikotarpį teikti F tipo failo, jame, pavyzdžiui, užpildžius
didžiosios knygos, pardavimų, pirkimų ir mokėjimų dalis, ir papildomai pateikti MG tipo failą, jame užpildžius prekių
judėjimų dalį.
Jei pasirenkama SAF-T rinkmeną skaidyti pagal duomenų pobūdį (GL/PI/PA/SI/MG/AS), tuomet visi duomenys turi būti
pateikiami skirtingo tipo rinkmenos dalyse, t.y. didžiosios knygos įrašai teikiami GL tipo faile, pirkimai – PI tipo faile,
pardavimai – SI tipo faile, mokėjimai – PA tipo faile, prekių apyvarta – MG tipo faile, ilgalaikio turto operacijos – AS tipo
faile.
13.

Šis SAF-T rinkmenos duomenų tipas
(DataType) F yra netinkamas, nes
įkelta kito tipo GL/PI/PA/ SI/MG/AS
SAF-T rinkmena už tą patį ataskaitinį
laikotarpį.

Į i.SAF-T atvejį vienu metu yra įkeltas F tipo (pilna rinkmena) failas ir to paties laikotarpio GL tipo (didžiosios knygos
duomenys) / PI tipo (pirkimų duomenys) / SI tipo (pardavimų duomenys) / PA tipo (mokėjimų duomenys) / MG tipo
(prekių judėjimas) / AS tipo (ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys) failas.
Pavyzdžiui, į atvejį yra įkeltas F tipo failas už 2019 m. bei GL tipo failas už 2019 m.

14.

SAF-T rinkmenos laikotarpis
(PeriodStart / PeriodEnd) netinkamas,
nes šiame audito atvejyje jau įkelta
rinkmena su tokiu pačiu duomenų tipu
(DataType), padaliniu (Entity) ir
persidengiančiu laikotarpiu
(PeriodStart / PeriodEnd).

Įkelto failo laikotarpis, nurodytas elementuose „Rinkmenos laikotarpio pradžia“ (PeriodStart) ir „Rinkmenos
laikotarpio pabaiga“ (PeriodEnd), persidengia su anksčiau į atvejį įkelto failo laikotarpiu.
Pavyzdžiui, klaidos pranešimas bus rodomas tokiu atveju, jei į atvejį bus įkelti du F tipo to paties mokesčių mokėtojo
padalinio (Entity) failai:
- už 2019 m. (PeriodStart – 2019-01-01, PeriodEnd – 2019-12-31);
- už 2019 m. 01 mėn. (PeriodStart – 2019-01-01, PeriodEnd – 2019-01-30).
Keliamų failų laikotarpiai, nurodyti elementuose PeriodStart ir PeriodEnd, turi nepersidengti arba būti identiški (tuo
atveju, kai, failai skaidomi smulkesnėmis dalimis (PartNumber)).

15.

Pateikta identiška rinkmenos dalis.

Į i.SAF-T atvejį yra įkelti du ar daugiau identiškų failų, kurių būsena „Apdorota“ (lyginama failų checksum).

Pagal SAF-T rinkmenos skaidymo taisykles (aprašytos SAF-T XML struktūros aprašo specifikacijoje), jei yra teikiamas
F tipo (pilna rinkmena) failas, jame turi būti užpildomos visos rinkmenos dalys (atsižvelgiant į apskaitoje kaupiamą
informaciją) – nėra galimybės už tą patį laikotarpį teikti tiek F tipo, tiek pagal duomenų pobūdį skaidytus
GL/PI/PA/SI/MG/AS tipo failus. T.y. nėra galima už tą patį laikotarpį teikti F tipo failo, jame, pavyzdžiui, užpildžius
didžiosios knygos, pardavimų, pirkimų ir mokėjimų dalis, ir papildomai pateikti MG tipo failą, jame užpildžius prekių
judėjimų dalį.
Jei pasirenkama SAF-T rinkmeną skaidyti pagal duomenų pobūdį (GL/PI/PA/SI/MG/AS), tuomet visi duomenys turi būti
pateikiami skirtingo tipo rinkmenos dalyse, t.y. didžiosios knygos įrašai teikiami GL tipo faile, pirkimai – PI tipo faile,
pardavimai – SI tipo faile, mokėjimai – PA tipo faile, prekių apyvarta – MG tipo faile, ilgalaikio turto operacijos – AS tipo
faile.
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2. Labai aukšto reikšmingumo techninių testų klaidų pranešimai, pateikiami apdorojus failus
Žemiau pateikiamas „labai aukšto“ reikšmingumo techninių testų pranešimų sąrašas, kuriems esant, rinkmenos pateikimas kontrolės veiksmui nėra
galimas.
Eil.
nr.

Testo numeris

Klaidos pranešimas

Klaidos priežastis

1.

DREIKS001_001_00

Failo antraštės (Header) elemente „Registracijos kodas“ (RegistrationNumber) yra
nurodytas klaidingas mokesčių mokėtojo kodas.

2.

DREIKS002_001_00

3.

DREIKS008_002_00

Antraštėje
nurodytas
registracijos
kodas
(RegistrationNumber) '__' neegzistuoja.
Pasitikrinkite SAF-T rinkmeną pateikusios įmonės
registracijos kodą.
Antraštėje
nurodytas
registracijos
kodas
(RegistrationNumber)
'__'
negaliojo
SAF-T
rinkmenos laikotarpiu nuo '__' iki '__'.
SAF-T rinkmeną pateikusios įmonės įregistravimo
data 'nuo', išregistravimo data 'iki'. Pasitikrinkite
registracijos kodą.
Antraštėje
nurodytas
valiutos
kodas
(DefaultCurrencyCode)
'__'
nėra
EUR.
Pasitikrinkite valiutos kodą.

4.

DREIKS0010_001_00

Pagrindinės
duomenų
bylos
mokesčių
klasifikatoriaus (MasterFile/TaxTable) elemente,
kuriame turi būti nurodomas VMI mokesčių
klasifikatoriaus kodas (STITaxCode), įrašyta
reikšmė '__', neįtraukta į SAF-T klasifikatorių.
Pasitikrinkite mokesčių kodą.

Failo pagrindinės duomenų bylos (MasterFile) 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“
(TaxTable) dalyje elemente „VMI mokesčio kodas“ (STITaxCode) yra nurodytas
mokesčių kodas, kuris nėra įtrauktas į VMI mokesčių klasifikatorių.
Teikiant informaciją 2.4. dalyje, pateikiami įmonės apskaitoje naudojami mokesčių
kodai, juos susiejant su VMI mokesčių kodų klasifikatoriaus reikšmėmis, jas nurodant
elemente STITaxCode. Tuo atveju, jei įmonės naudojamas mokesčių kodas neturi
atitikties VMI klasifikatoriuje, tuomet teikiant tokio kodo informaciją, elementas
STITaxCode gali būti pateikiamas tuščias.
Kokios yra galimos elemente STITaxCode nurodyti VMI mokesčių kodų reikšmės,
galima peržiūrėti SAF-T Aprašo1, kuriuo yra patvirtinti VMI mokesčių klasifikatoriai, 2
priede.

5.

DREIKS0012_001_00

Pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos
dalies
(MasterFile/
GeneralLedgerAccounts)
elemente, kuriame turi būti nurodomas VMI
didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus kodas

Failo pagrindinės duomenų bylos (MasterFile) 2.1. „Didžioji knyga“
(GeneralLedgerAccounts) dalyje elemente „Sąskaitos numeris klasifikatoriuje“
(AccountTableID) yra nurodytas didžiosios knygos sąskaitos numeris, kuris nėra
įtrauktas į VMI didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorių.
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Failo antraštės (Header) elemente „Registracijos kodas“ (RegistrationNumber)
nurodytas mokesčių mokėtojo kodas VMI informacinių bazių duomenimis negaliojo
laikotarpiu, už kurį yra pateikta SAF-T rinkmena.

Failo antraštės (Header) elemente „Valiutos kodas“ (DefaultCurrencyCode) nurodytas
kitas valiutos kodas nei eurai (Eur).
Šiame elemente nurodomas įmonės apskaitoje naudojamos bazinė valiuta, kuri pagal
LR Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, yra eurai.

(AccountTableID), įrašyta reikšmė '__', neįtraukta
į SAF-T klasifikatorių. Pasitikrinkite didžiosios
knygos sąskaitos kodą.

Teikiant informaciją 2.1. dalyje, pateikiamos įmonės apskaitoje naudojamos
didžiosios knygos sąskaitos, jas pagal turinį susiejant su VMI didžiosios knygos sąskaitų
klasifikatoriaus reikšmėmis, jas nurodant elemente AccountTableID. Tuo atveju, kai
VMI klasifikatoriuje nėra sąskaitos, pagal turinį atitinkančios įmonės didžiosios knygos
sąskaitą, jos gali būti sugretinamos su VMI klasifikatoriaus tos pačios klasės ar
poklasio reikšme „Kita“.
Kokios yra galimos elemente AccountTableID nurodyti VMI didžiosios knygos sąskaitų
kodų reikšmės, galima peržiūrėti SAF-T Aprašo1, kuriuo yra patvirtinti VMI didžiosios
knygos sąskaitų klasifikatoriai, 2 priede.

6.

DREIKS0013_001_00

Pagrindinės duomenų bylos analitinio apskaitos
klasifikatoriaus (MasterFile/AnalysisTypeTable)
elemente, kuriame turi būti nurodomas VMI
analitinio klasifikatoriaus kodas (STIAnalysisID),
įrašyta reikšmė '__', neįtraukta į SAF-T
klasifikatorių.
Pasitikrinkite analizės numerį.

Failo pagrindinės duomenų bylos (MasterFile) 2.6. „Analitinės apskaitos
klasifikatorius“ (AnalysisTypeTable) dalyje elemente „VMI analizės Nr.“
(STIAnalysisID) yra nurodyta analitinio klasifikatoriaus reikšmė, kuri nėra įtraukta į
VMI analitinį klasifikatorių.
Teikiant informaciją 2.6. dalyje, pateikiami įmonės apskaitoje naudojami analitiniai
klasifikatoriai, pagal turinį juos susiejant su VMI analitinio klasifikatoriaus
reikšmėmis, jas nurodant elemente STIAnalysisID. Tuo atveju, jei įmonės naudojamas
analitinis klasifikatorius neturi atitikties VMI klasifikatoriuje, teikiant jo informaciją
rinkmenoje, elementas STITaxCode gali būti pateikiamas tuščias.
Kokios yra galimos elemente STIAnalysisID nurodyti VMI nalitinių klasifikatorių
reikšmės, galima peržiūrėti SAF-T Aprašo1, kuriuo yra patvirtintas VMI analitinis
klasifikatorius, 2 priede.

7.

DREIKS0014_001_00

Antraštėje nurodyta SAF-T rinkmenos sukūrimo
data (AuditFileDateCreated) '__' yra ankstesnė nei
laikotarpio, už kurį teikiama SAF-T rinkmena,
pabaigos data (PeriodEnd) '__'. Pasitikrinkite
audito rinkmenos sukūrimo datą.

Failo antraštės (Header) elemente „Audito rinkmenos sukūrimo data“
(AuditFileDateCreated) nurodyta data yra ankstesnė nei laikotarpis, už kurį yra
teikiama rinkmena.
Pavyzdžiui, teikiamas failas už 2019 m., t.y. PeriodStart nurodoma reikšmė – 201901-01, PeriodEnd – 2019-12-31, o elemente AuditFileDateCreated nurodyta reikšmė
„2019-12-01“, t.y. ankstesnė nei failo laikotarpis.
Elemente AuditFileDateCreated nurodoma SAF-T rinkmenos sugeneravimo data,
todėl ji negali būti ankstesnė nei laikotarpis, už kurį teikiama rinkmena.

8.

INTEG001_001_00

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas didžiosios knygos įrašų dalyje
(GeneralLedgerEntries)
pateiktos
ūkinės
operacijos (Transaction) '__' eilutėje (Line) '__'.

Nurodytoje rinkmenos dalyje pateiktame pirminio dokumento / didžiosios knygos
operacijos įraše elemente „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) yra nurodytas
įmonės didžiosios knygos sąskaitos kodas, tačiau tokia sąskaita nėra įtraukta į
rinkmenos pagrindinės bylos 2.1. „Didžioji knyga“ (GeneralLedgerAccounts) dalį.
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9.

INTEG006_001_01

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments)
pateiktoje
pardavimo
sąskaitoje (SalesInvoice) '__'.

10.

INTEG006_001_02

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateiktos pardavimo sąskaitos
(SalesInvoice) '__' eilutėje (Line) '__'.

11.

INTEG006_001_03

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateiktoje pirkimo sąskaitoje
(PurchaseInvoice) '__' .

12.

INTEG006_001_04

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateiktos pirkimo sąskaitos
(PurchaseInvoice) '__' eilutėje (Line) '__'.

13.

INTEG006_001_05

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments)
pateikto
mokėjimo
(Payment) '__' eilutėje (Line) '__'.

14.

INTEG006_001_06

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateikto prekių judėjimo
(StockMovement) '__' eilutėje (Line) '__'.

15.

INTEG0015_001_01

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
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SAF-T rinkmenos 2.1. „Didžioji knyga“ (GeneralLedgerAccounts) dalyje pateikiama
visų įmonės apskaitoje naudojamų didžiosios knygos sąskaitų informacija, elemente
AccountID nurodant įmonės sąskaitos numerį.
Todėl jei, pavyzdžiui, pirminiame dokumente nurodoma didžiosios knygos sąskaita,
kurioje buvo apskaitytas dokumentas (elemente AccountID), tuomet tokios sąskaitos
informacija turi būti pateikta ir pagrindinės duomenų bylos 2.1. dalyje.

kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
pirkėjo (Customer) '__' kortelėje.
16.

INTEG0015_001_02

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
tiekėjo (Supplier) '__' kortelėje.

17.

INTEG0015_001_03

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
ilgalaikio turto (Asset) '__' kortelėje.

18.

INTEG0015_001_04

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
ilgalaikio turto (Asset) '__' kortelės įvertinimo
dalyje (Valuation).

19.

INTEG0015_001_05

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
ilgalaikio turto (Asset) '__' kortelės įvertinimo
dalyje (Valuation).

20.

INTEG0015_001_06

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
ilgalaikio turto (Asset) nuvertėjimo dalyje
(ImpairmentOfAsset).

21.

INTEG0015_001_07

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
ilgalaikio turto (Asset) '__' kortelės įvertinimo
dalyje (Valuation).

22.

INTEG0015_001_08

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
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didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
ilgalaikio turto (Asset) perkainojimo dalyje
(Appreciation).
23.

INTEG0015_001_09

Į pagrindinės duomenų bylos didžiosios knygos dalį
(MasterFile/GeneralLedgerAccounts) neįtrauktas
didžiosios knygos sąskaitos kodas (AccountID) '__',
kuris yra nurodytas pagrindinės duomenų bylos
akcininko (Owner) '__' kortelėje.

24.

INTEG003_001_01

Į pagrindinės duomenų bylos tiekėjų dalį
(MasterFile/Suppliers)
neįtrauktas
tiekėjas
(SupplierID) '__', kuris yra nurodytas didžiosios
knygos įrašų dalyje
(GeneralLedgerEntries)
pateiktoje ūkinėje operacijoje (Transaction) '__'.

25.

INTEG003_001_02

Į pagrindinės duomenų bylos tiekėjų dalį
(MasterFile/Suppliers)
neįtrauktas
tiekėjas
(SupplierID) '__', kuris yra nurodytas didžiosios
knygos įrašų dalyje (GeneralLedgerEntries)
pateiktos ūkinės operacijos (Transaction) '__'
eilutėje (Line) '__'.

26.

INTEG007_001_01

Į pagrindinės duomenų bylos tiekėjų dalį
(MasterFile/Suppliers)
neįtrauktas
tiekėjas
(SupplierID) '__', kuris yra nurodytas pirminių
dokumentų dalyje (SourceDocuments) pateiktoje
pardavimo sąskaitoje (SalesInvoice) '__'.

27.

INTEG007_001_02

Į pagrindinės duomenų bylos tiekėjų dalį
(MasterFile/Suppliers)
neįtrauktas
tiekėjas
(SupplierID) '__', kuris yra nurodytas pirminių
dokumentų dalyje (SourceDocuments) pateiktoje
pirkimo sąskaitoje (PurchaseInvoice) '__'.

28.

INTEG007_001_03

Į pagrindinės duomenų bylos tiekėjų dalį
(MasterFile/Suppliers)
neįtrauktas
tiekėjas
(SupplierID) '__', kuris yra nurodytas pirminių
dokumentų dalyje (SourceDocuments) pateikto
mokėjimo (Payment) '__' eilutėje (Line) '__'.

29.

INTEG007_001_04

Į pagrindinės duomenų bylos tiekėjų dalį
(MasterFile/Suppliers)
neįtrauktas
tiekėjas
(SupplierID) '__', kuris yra nurodytas pirminių
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Nurodytoje rinkmenos dalyje pateiktame pirminio dokumento / didžiosios knygos
operacijos įraše elemente „Tiekėjo Nr.“ (SupplierID) yra nurodytas tiekėjo
identifikacinis numeris įmonės apskaitos sistemoje, tačiau tokio tiekėjo informacija
nėra pateikta rinkmenos pagrindinės bylos 2.3. „Tiekėjai“ (Suppliers) dalyje.
SAF-T rinkmenos 2.3. „Tiekėjai“ (Suppliers) dalyje turi būti pateikiama informacija
apie visus įmonės tiekėjus, su kuriais buvo apskaityti sandoriai per rinkmenos
laikotarpį, bei apie tuos tiekėjus, dėl kurių įmonė rinkmenos laikotarpio pradžiai /
pabaigai apskaitos registruose yra apskaičiusi įsiskolinimų likučius, nepriklausomai
nuo to, ar rinkmenos laikotarpiu turėjo sandorių su jais.
Todėl jei, pavyzdžiui, pirminiame pirkimo dokumente nurodomas tiekėjo
identifikatorius elemente SupplierID, tuomet šio tiekėjo kortelė turi būti pateikta
pagrindinės duomenų bylos 2.3. dalyje.
Tuo atveju, jei įmonė apskaitos programoje neturi įsivedusi tam tikro tiekėjo
kortelės, tuomet teikiant pirminio dokumento informaciją, neturint apskaitoje
vidinio tiekėjo identifikatoriaus, elementas SupplierID pateikiamas tuščias
(neužpildytas).

dokumentų dalyje (SourceDocuments) pateikto
atsargų judėjimo (StockMovement) '__' eilutėje
(Line) '__'.
31.

INTEG002_001_01

Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį
(MasterFile/Customers)
neįtrauktas
pirkėjas
(CustomerID) '__', kuris yra nurodytas didžiosios
knygos įrašų dalyje (GeneralLedgerEntries)
pateiktoje ūkinėje operacijoje (Transaction) '__'.

32.

INTEG002_001_02

Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį
(MasterFile/Customers)
neįtrauktas
pirkėjas
(CustomerID) '__', kuris yra nurodytas didžiosios
knygos įrašų dalyje (GeneralLedgerEntries)
pateiktos ūkinės operacijos (Transaction) '__'
eilutėje (Line) '__'.

33.

INTEG008_001_01

Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį
(MasterFile/Customers)
neįtrauktas
pirkėjas
(CustomerID) '__', kuris yra nurodytas pirminių
dokumentų dalyje (SourceDocuments) pateiktoje
pardavimo sąskaitoje (SalesInvoice) '__'.

34.

INTEG008_001_02

Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį
(MasterFile/Customers)
neįtrauktas
pirkėjas
(CustomerID) '__', kuris yra nurodytas pirminių
dokumentų dalyje (SourceDocuments) pateiktoje
pirkimo sąskaitoje (PurchaseInvoice) '__'.

35.

INTEG008_001_03

Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį
(MasterFile/Customers)
neįtrauktas
pirkėjas
(CustomerID) '__', kuris yra nurodytas pirminių
dokumentų dalyje (SourceDocuments) pateikto
mokėjimo (Payment) '__' eilutėje (Line) '__'.

36.

INTEG008_001_04

Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį
(MasterFile/Customers)
neįtrauktas
pirkėjas
(CustomerID) '__', kuris yra nurodytas pirminių
dokumentų dalyje (SourceDocuments) pateikto
atsargų judėjimo (StockMovement) '__' eilutėje
(Line) '__'.

37.

INTEG0014_001_01

Į
didžiosios
knygos
įrašų
dalį
(GeneralLedgerEntries)
neįtraukta
ūkinė
operacija (TransactionID) '__', kuri yra nurodyta
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Nurodytoje rinkmenos dalyje pateiktame pirminio dokumento / didžiosios knygos
operacijos įraše elemente „Pirkėjo Nr.“ (CustomerID) yra nurodytas pirkėjo
identifikacinis numeris įmonės apskaitos sistemoje, tačiau tokio pirkėjo informacija
nėra pateikta rinkmenos pagrindinės bylos 2.2. „Pirkėjai“ (Customers) dalyje.
SAF-T rinkmenos 2.2. „Pirkėjai“ (Customers) dalyje turi būti pateikiama informacija
apie visus įmonės pirkėjus, su kuriais buvo apskaityti sandoriai per rinkmenos
laikotarpį, bei apie tuos pirkėjus, dėl kurių įmonė rinkmenos laikotarpio pradžiai /
pabaigai apskaitos registruose yra apskaičiusi skolų likučius, nepriklausomai nuo to,
ar rinkmenos laikotarpiu turėjo sandorių su jais.
Todėl jei, pavyzdžiui, pirminiame pardavimo dokumente nurodomas pirkėjo
identifikatorius elemente CustomerID, tuomet šio pirkėjo kortelė turi būti pateikta
pagrindinės duomenų bylos 2.2. dalyje.
Tuo atveju, jei įmonė apskaitos programoje neturi įsivedusi tam tikro pirkėjo
kortelės, tuomet teikiant pirminio dokumento informaciją, neturint apskaitoje
vidinio pirkėjo identifikatoriaus, elementas CustomerID pateikiamas tuščias
(neužpildytas).

Nurodytoje rinkmenos dalyje pateiktame pirminio dokumento įraše elemente „Ūkinės
operacijos Nr.“ (TransactionID) yra nurodytas ūkinės operacijos numeris, tačiau

pirminių dokumentų dalyje (SourceDocuments)
pateiktoje pardavimo sąskaitoje (SalesInvoice)
'__'.
38.

INTEG0014_001_02

Į
didžiosios
knygos
įrašų
dalį
(GeneralLedgerEntries)
neįtraukta
ūkinė
operacija (TransactionID) '__', kuri yra nurodyta
pirminių dokumentų dalyje (SourceDocuments)
pateiktoje pirkimo sąskaitoje (PurchaseInvoice)
'__'.

39.

INTEG0014_001_03

Į
didžiosios
knygos
įrašų
dalį
(GeneralLedgerEntries)
neįtraukta
ūkinė
operacija (TransactionID) '__', kuri yra nurodyta
pirminių dokumentų dalyje (SourceDocuments)
pateiktame mokėjimo (Payment) '__' dokumente.

40.

INTEG0014_001_04

Į
didžiosios
knygos
įrašų
dalį
(GeneralLedgerEntries)
neįtraukta
ūkinė
operacija (TransactionID) '__', kuri yra nurodyta
pirminių dokumentų dalyje (SourceDocuments)
pateikto atsargų judėjimo (StockMovement) '__'
eilutėje (Line) '__'.

41.

INTEG0014_001_06

Į
didžiosios
knygos
įrašų
dalį
(GeneralLedgerEntries)
neįtraukta
ūkinė
operacija (TransactionID) '__', kuri yra nurodyta
pirminių dokumentų dalyje SourceDocuments)
pateiktoje
ilgalaikio
turto
operacijoje
(AssetTransaction) '__'.

42.

INTEG004_001_00

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
mokesčių
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/TaxTable)
neįtrauktas mokesčio kodas (TaxCode) '__', kuris
yra nurodytas didžiosios knygos įrašų dalyje
(GeneralLedgerEntries)
pateiktos
ūkinės
operacijos (Transaction) '__' eilutėje (Line) '__'.

43.

INTEG0010_001_01

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
mokesčių
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/TaxTable)
neįtrauktas mokesčio kodas (TaxCode) '__', kuris
yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateiktos pardavimo sąskaitos
(SalesInvoice) '__' eilutėje (Line) '__'.
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rinkmenos didžiosios knygos įrašų (GeneralLedgerEntries) dalyje ūkinė operacija su
tokiu numeriu (TransactionID) nėra pateikta.
SAF-T rinkmenos pirminių dokumentų dalyje teikiant dokumento informaciją,
elemente TransactionID turi būti nurodytas ūkinės operacijos, kuria pirminis
dokumentas buvo apskaitytas didžiojoje knygoje, numeris. Tuo tarpu visos įmonės
didžiosios knygos ūkinės operacijos pateikiamos SAF-T rinkmenos didžiosios knygos
įrašų (GeneralLedgerEntries) dalyje.
Tuo atveju, jei, pavyzdžiui, pirminis dokumentas nesukūrė įrašo didžiojoje knygoje,
pirminių dokumentų dalyje tokiame įraše elementas TransactionID pateikiamas
tuščias (neužpildytas).

Nurodytoje rinkmenos dalyje pateiktame pirminio dokumento / didžiosios knygos
ūkinės operacijos įraše elemente „Mokesčio kodas“ (TaxCode) yra nurodytas įmonės
mokesčio kodas, tačiau rinkmenos pagrindinės duomenų bylos 2.4. „Mokesčių
klasifikatorius“ (TaxTable) dalyje nėra pateikta tokio mokesčio kodo informacija.
SAF-T rinkmenos 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“ (TaxTable) dalyje pateikiama visų
įmonės apskaitoje naudojamų mokesčių kodų informacija.
Todėl jei, pavyzdžiui, pirminiame pardavimo dokumente nurodomas taikytas
mokesčių kodas, tuomet šio mokesčio kodo informacija turi būti pateikta ir
pagrindinės duomenų bylos 2.4. dalyje „Mokesčių klasifikatorius“ (TaxTable).

44.

INTEG0010_001_02

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
mokesčių
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/TaxTable)
neįtrauktas mokesčio kodas (TaxCode) '__', kuris
yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateiktos pardavimo sąskaitos
(SalesInvoice) '__' suminiuose rezultatuose
(DocumentTotals).

45.

INTEG0010_001_03

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
mokesčių
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/TaxTable)
neįtrauktas mokesčio kodas (TaxCode) '__', kuris
yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateiktos pirkimo sąskaitos
(PurchaseInvoice) '__' eilutėje (Line) '__'.

46.

INTEG0010_001_04

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
mokesčių
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/TaxTable)
neįtrauktas mokesčio kodas (TaxCode) '__', kuris
yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateiktos pirkimo sąskaitos
(PurchaseInvoice) '__' suminiuose rezultatuose
(DocumentTotals).

47.

INTEG0010_001_05

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
mokesčių
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/TaxTable)
neįtrauktas mokesčio kodas (TaxCode) '__', kuris
yra nurodytas pirminių dokumentų dalyje
(SourceDocuments) pateikto atsargų judėjimo
(StockMovement) '__' eilutėje (Line) '__'.

48.

INTEG005_001_00

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
analitinio
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/AnalysisTypeTable)
neįtrauktas
analizės kodas (AnalysisID) '__', kuris yra
nurodytas didžiosios knygos įrašų dalyje
(GeneralLedgerEntries)
pateiktos
ūkinės
operacijos (Transaction) '__' eilutėje (Line) '__'.

49.

INTEG009_001_01

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
analitinio
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/AnalysisTypeTable)
neįtrauktas
analizės kodas (AnalysisID) '__', kuris yra
nurodytas
pirminių
dokumentų
dalyje
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Nurodytoje rinkmenos dalyje pateiktame pirminio dokumento/didžiosios knygos
ūkinės operacijos įraše elemente „Analizės Nr.“ (AnalysisID) yra nurodytas įmonės
analitinio klasifikatoriaus kodas, tačiau rinkmenos pagrindinės duomenų bylos 2.6.
„Analitinės apskaitos klasifikatorius“ (AnalysisTypeTable) dalyje nėra pateikta tokio
analitinio klasifikatoriaus kodo informacija.
SAF-T rinkmenos pagrindinės duomenų bylos 2.6. „Analitinės apskaitos
klasifikatorius“ (AnalysisTypeTable) dalyje pateikiama visų įmonės apskaitoje
naudojamų analitinių klasifikatorių kodų informacija.
Todėl jei, pavyzdžiui, didžiosios knygos operacijoje nurodomas taikytas analitinis
klasifikatorius, tuomet jo informacija turi būti pateikta ir pagrindinės duomenų bylos
2.6. dalyje.

(SourceDocuments) pateiktos pardavimo sąskaitos
(SalesInvoice) '__' eilutėje (Line) '__'.
50.

INTEG009_001_02

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
analitinio
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/AnalysisTypeTable)
neįtrauktas
analizės kodas (AnalysisID) '__', kuris yra
nurodytas
pirminių
dokumentų
dalyje
(SourceDocuments) pateiktos pirkimo sąskaitos
(PurchaseInvoice) '__' eilutėje (Line) '__'.

51.

INTEG009_001_03

Į
pagrindinės
duomenų
bylos
analitinio
klasifikatoriaus
dalį
(MasterFile/AnalysisTypeTable)
neįtrauktas
analizės kodas (AnalysisID) '__', kuris yra
nurodytas
pirminių
dokumentų
dalyje
(SourceDocuments) pateikto mokėjimo (Payment)
'__' eilutėje (Line) '__'.

52.

INTEG0013_001_00

Į pagrindinės duomenų bylos ilgalaikio turto dalį
(MasterFile/Assets)
neįtrauktas
turto
identifikacinis kodas (AssetID) '__', kuris yra
nurodytas
pirminių
dokumentų
dalyje
(SourceDocuments) pateiktoje ilgalaikio turto
operacijoje (AssetTransaction) '__' .

1

Pirminių dokumentų 4.5. dalyje „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto“
(AssetTransactions) pateiktoje ūkinėje operacijoje yra nurodytas ilgalaikio turto
identifikatorius (elemente „Turto identifikacinis kodas“ (AssetID)), tačiau rinkmenos
pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis
turtas)“ (Assets) dalyje nėra pateikta tokio ilgalaikio turto kortelė.
SAF-T rinkmenos pagrindinės duomenų bylos 2.10. dalyje turi būti pateikta įmonės
turimo ilgalaikio turto apskaitos kortelių informacija, t.y. informacija apie įmonės
ilgalaikį turtą, apskaitytą rinkmenos laikotarpio pradžiai, bei įsigytą per rinkmenos
laikotarpį.
Todėl jei ilgalaikio turto operacijoje nurodomas ilgalaikio turto identifikatorius,
tuomet jo informacija turi būti pateikta ir pagrindinės duomenų bylos 2.10. dalyje.
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