Išmanioji mokesčių
administravimo sistema i.MAS
i.SAF ir i.VAZ posistemių startas ir eiga
2016 lapkričio 11 d.
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i.MAS
• Mažinti mokesčių apskaitymo, deklaravimo ir mokėjimo vengimą
• Didinti pajamų apskaitymą
• Sudaryti palankias konkurencines sąlygas sąžiningam, skaidriam
verslui
• Skatinti verslą elgtis atsakingai ir skaidriai
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Dienotvarkė
•
•
•
•
•

Esamos i.MAS situacijos pristatymas
Artimiausi įvykiai, planuojamos pateiktys
Pastebėtos problemos, žinomos klaidos
Paslaugų naudojimo statistika ir atsiliepimai
Diskusija
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i.MAS pagrindinės datos
2016-10-24
DEMO aplinka

2016-11-21
Privalomas SF
duomenų teikimas

2017-01-25
Kryžminio patikrinimo
Prototipų pristatymas

SF pildymas portale
Preliminarių PVM
deklaracijų parengimas

i.MAS antras etapas
2016-10-3

2017-4-30
2016-11-11
Rezultatų pristatymas
Kryžminis SF sutikrinimas

2015-12-21
Sudaryta darbo grupė

2016-05-20
Diegimo sutartis

Pirkimo procedūros

2016-10-01
i.MAS eksploatacijos pradžia

i.MAS pirmas etapas

i.MAS antras etapas

2015-12-21

2017-5-19

i.MAS pirmas etapas
2016-07-13
Prototipų pristatymas

2016-5-22

2016-08-02 - 2016-09-19
i.VAZ WS testavimas

2016-09-23 - 2016-09-28
Viešas i.MAS testavimas

2016-9-30
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i.MAS
i.MAS Bendrosios funkcijos

Integracijos ir automatizacijos priemonės

• Prieigos valdymas, rolės, atstovavimai
• Informacijos teikimas (automatiniai
pranešimai)
• Auditas**

• Duomenų teikimas ir gavimas žiniatinklio
paslaugomis **
• Duomenų importavimas XML
• Duomenų eksportavimas įvairiais formatais

i.VAZ posistemis
• Važtaraščių duomenų teikimas
• Elektroninių važtaraščių išrašymas
• Važtaraščio gyvavimo ciklo valdymas **
i.SAF posistemis
• Sąskaitų faktūrų registrų pildymas

• Ataskaitos **
Pagalbos ir priežiūros priemonės
• Mokesčių mokėtojų duomenų paieška ir
peržiūra **
• Peržiūros veiksmų registravimas ir kontrolė **
• Kontroliuojančios institucijos *

•
•
•
•

**

Sąskaitų faktūrų registrų teikimas
Kryžminis sutikrinimas*
Preliminarios deklaracijos formavimas *
SF išrašymas portale *

* Funkcionalumai bus įgyvendinti antro etapo metu

** Funkcionalumai bus plėtojami antro etapo metu

Kryžminis sutikrinimas

Išrašytos sąskaitos

Kryžminis
sutikrinimas

Gautos sąskaitos

Pardavėjas

Pirkėjas

• Tikrinami pardavėjo išrašytų sąskaitų duomenys su pirkėjo
gautų sąskaitų duomenimis
• Informacija apie nesutapimus pateikiama pirkėjui ir
pardavėjui
• Tikrinimo rezultatai pasitarnaus kaip įrankis ištaisyti
nekorektiškus registrų duomenis ir gauti korektišką
preliminarią deklaraciją
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Preliminarios PVM deklaracijos (FR0600 ir
FR0564) algoritmas
Suformavimo žingsniai

i.SAF

- MM sukelia sąskaitų faktūrų
registrus i.SAF posistemį.

Naudojami duomenys
- i.SAF – importuoti arba suvesti vartotojo (kliento)
duomenys, sąskaitų faktūrų duomenys.
- MMR – paimti duomenys iš Mokesčių mokėtojo
registro apie Mokesčių mokėtojo atstovą.

Duomenų
koregavimas

i.SAF

- Esant poreikiui gali pakoreguoti
duomenis i.SAF posistemyje,
patvirtinti.
- Užsakius preliminarios deklaracijos
suformavimo paslaugą, algoritmas
pradeda veikti.
- Algoritmas suskaičiuoja
preliminarios PVM deklaracijos
laukus pagal pateiktus duomenis bei
naudodamasis kitų IS duomenimis.

EDS

- ITIS_EU – duomenys gaunami iš bendros Europos
sąjungos sistemos apie importo deklaracijas ir apie
PVM mokėtojus.

Duomenų koregavimas
- Sąskaitų faktūrų duomenis paslaugų gavėjai tikslinti
papildomais požymiais, norint gauti tikslesnius
duomenis preliminarioje deklaracijoje. Pavyzdžiui,
priskirti sąskaitoms apmokestinimo momentą,
pakeisti PVM klasifikatoriasu kodą ir kt.

- MM pateikia duomenis PVM
deklaracijai EDS sistemoje.

7

Integracija su i.MAS: numatomos pateiktys
• i.VAZ žiniatinklio paslaugos
integratoriams

• Duomenų teikimo žiniatinklio
paslaugos integratoriams

• i.MAS testavimo aplinka

• i.MAS DEMO aplinka (žiniatinklio
paslaugoms)

• i.SAF žiniatinklio paslaugos
integratoriams

• i.MAS DEMO aplinka (portalas)

2016-11-25
i.SAF WS atidarymas
2016-10-24
i.VAZ WS atidarymas

2017-2-24
i.MAS portalo atidarymas (numatoma)

2016-8-2 - 2016-9-19
i.VAZ WS integratoriams
2016-9-1

2016-10-15 - 2017-4-30
DEMO aplinka integratoriams
2016-10-1

2016-11-1

2016-12-1

2016/08/01

2017-1-1

2017-2-1

2017-3-1

2017-4-1
2017/04/30

2016-9-23 - 2016-9-28
i.MAS portalo testavimas

2016-11-25
Duomenų teikimo WS atidarymas
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Integracija su i.MAS: DEMO aplinka
Reali i.MAS aplinka

DEMO i.MAS aplinka
https://imas-ws.vmi.lt/

i.MAS komponentai

i.MAS komponentai
https://imas-demo.vmi.lt:8443/

i.SAF
komponentai

Žiniatinklio
paslaugos

Žiniatinklio
paslaugos

i.SAF
komponentai

i.VAZ
komponentai

Bendrieji
komponentai

i.VAZ
komponentai

Bendrieji
komponentai

Saugos ir prieigos duomenys
Prisijungimo
sertifikatai

Naudotojų
teisės

Atstovavimų
duomenys

MM
duomenys

Saugos ir prieigos duomenys

Sinchronizavimas kas 60 minučių

Prisijungimo
sertifikatai

Naudotojų
teisės

Atstovavimų
duomenys

MM
duomenys
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i.MAS naudojimo statistika
i.MAS naudotojų skaičius
intensyviausiai didėjo spalio pirmas 2
savaites. Šiuo metu naudotojų skaičius
apie 40 000, iš jų apie 28 000 suteikė
atstovavimo teisę.

Sąskaitos aktyviai pradėtos teikti nuo
11-01
Daugiau teikiama pardavimo SF
Per dieną pateikiama iki 150 tūkst. SF

Sąskaitų teikimas naudojant rinkmenas
suaktyvėjo pastarąją savaitę.
Pateikiama daugiau nei 800 rinkmenų
per dieną.
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Statistika. i.SAF duomenų teikimo būdai
Teikimo būdas

2016 m. 06 mėn. apklausa

2016 m. 11 mėn. apklausa

145/148 respondentų

56/70 respondentų

Pildant „online“

4,83%

 25,00%

Įkeliant rinkmeną

68,28%

 75,00%*

Naudojant žiniatinklio paslaugas

24,83%

 53,57%

Neapsisprendė

15,86%

* 35% po rinkmenos įkėlimo atlieka tikslinimą „online“ būdu.
Rodiklis
i.SAF prisijungimai
Pardavimų sąskaitos

Pirkimo sąskaitos
Įkeltų ir apdorotų SFK rinkmenų

Iš viso
278 522
772 847
352 997
2 324

Statistika. i.VAZ duomenų teikimo būdai
Teikimo būdas

2016 m. 06 mėn.
apklausa

Faktinė pagal 201611-07 duomenis

Teikimo būdas

2016 m. 11 mėn.
apklausa

97/98 respondentai

1,7 mln. įrašų

Pildant „online“

25,77%

 12,17%

Pildant „online“

22,22%

Įkeliant rinkmeną

31,96%

 63,30%

Įkeliant rinkmeną / naudojant žiniatinklio
paslaugas

37,04%

Naudojant
žiniatinklio
paslaugas

28,87%

 24,32%

Įkeliant rinkmeną / naudojant žiniatinklio
paslaugas ir pildant „online“

25,93%

Neapsispręsta

30,93%

Nespėta prisitaikyti, informuota per
a.VAZ

14,81%

27/70 respondentai

Rodiklis: Važtaraščių kūrimas pagal tipą

Iš viso Dalis, %

Naudojant asinchroninį teikimą

15 260

0,59%

9 971

0,6%

Naudojant sinchroninį teikimą

407 465

23,73%

Registruojant portale

205 190

12,17%

1 068 375

63,30%

Naudojant atsarginę priemonę a.VAZ

Įkeliant XML rinkmeną portale
Viso

1 706 261

i.MAS statistika
i.VAZ 2016 m. spalio 1 d. – lapkričio 10 d rodikliai

• Pateikta virš 1,7 mln. Važtaraščių, iš jų
• 1,5 mln. paprastų važtaraščių
• 215 tūkst. e. važtaraščių

• Važtaraščius teikė apie 7 000 skirtingų mokesčių mokėtojų
• Apie 160 mokesčių mokėtojų važtaraščių teikimui naudoja
žiniatinklio paslaugas
• Apie 2 000 mokesčių mokėtojų važtaraščius importavo per
rinkmenas
• Apie 6 600 mokesčių mokėtojų važtaraščius i.MAS portale
vedė rankiniu būdu

i.MAS statistika
Atsarginių važtaraščių priemonių naudojimas nuo 2016 m. spalio 1 d.

• Užregistruoti 9 971 važtaraščiai sudaro apie 0,6 proc. iš visų
pateiktų važtaraščių
• Užregistruoti 871 nepasirengimo ar negalėjimo naudotis
i.VAZ atvejai
• SMS būdu registruoti 4 988 važtaraščiai, internetu – 4 983
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i.MAS statistika

Važtaraščių teikimo dinamika

Važtaraščių teikimo dinamika 2016-10-10 – 2016-11-09
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Važtaraščių kūrimo statistika
Teikimo būdas:
Dominuoja XML
įkėlimas portale

Skirtingi naudotojai:
Dominuoja naudotojai,
kuriantys važtaraštį
portale.

Važtaraščių tipas:
Dominuoja paprastas
važtaraštis.
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i.MAS tobulinamas ir klaidos taisomos
atsižvelgiant į naudotojų pateiktus
pageidavimus, nusiskundimus ir pasiūlymus
•
•
•
•

Naujinama ir taisoma i.MAS naudotojo sąsaja
Peržiūrimi ir supaprastinami duomenų teikimo procesai
Optimizuojama greitaveika
Taisomos eksploatavimo metu nustatytos klaidos ir
netikslumai
• Vykdoma tolesnė i.MAS plėtra

i.MAS naudojimo ypatumai
• Vadovas atsakingai vertina kam suteikti įgaliojimus
(teises/roles) naudotis i.SAF ir i.VAZ;
• Prisijungus prie i.MAS iš karto suteikti teises naudotis a.VAZ
procedūromis- telefonas, el. paštas;
• Esant klausimams:
• Naudotis VMI interneto svetainėje skelbiama informacija,
dažniausiai užduodamais klausimais;
• Susipažinti su VMI elektroniniu seminaru;
• Registruotis į VMI organizuojamus seminarus;
• Neradus VMI portale informacijos, skambinti į MIC.
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Naudotojo sąsajos patobulinimai: Važtaraščių būsenų
piktogramos
Piktogramos ir filtrai sąraše
važtaraščių peržiūrai pagal būklę:
•
•
•
•
•
•
•

Juodraštis / Patvirtintas
Neišsiųstas / Išsiųstas
Grąžintas
Gautas
Atšauktas
Išskaidytas
Elektroninis važtaraštis

Skirtukai sąraše greitai norimo
važtaraščio paieškai. Numatomi
skirtukai šioms kategorijoms:
•
•
•
•
•
•

Svarbūs
Rengiami
Siunčiami
Vežami
Gaunami
Visi

Dažniausi klausimai
i.SAF
• Per didelis el. laiškų srautas
• XML rinkmenos atitikimas
schemai
• Nerandamas mokesčių
mokėtojas
• Registrų eksporto galimybės
• PVM sumos apvalinimas
• Paskyros aktyvavimo
klausimai (el. pašto
patvirtinimas)

i.VAZ
• Nerandami a.VAZ
važtaraščiai pagrindinėje
sistemoje
• Nesutampantys dalyvių
pavadinimai
• Nepakankamos filtravimo
galimybės
• Adreso įvedimo specifika
• Važtaraštis lieka būsenoje
“rengiamas”
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i.MAS klausimai:
Teisės ir atstovavimas
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