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1 BENDROJI DALIS
Projektas vykdomas pagal 2016 m. gegužės 20 d. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninio
sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemio sukūrimo ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemio sukūrimo ir įdiegimo
paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-67/2016, pasirašytą tarp Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Užsakovas) ir UAB „ATEA“ (toliau – Diegėjas).
Dokumente pateikta integracijos su išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių sąskaitų faktūrų
posistemiu specifikacija.

1.1 Dokumento istorija
Dokumento
versija
1.0
1.1
2.0

Data

Aprašymas

2017-05-19
2017-06-26
2017-08-16

2.1

2018-04-09

Suderinta ir parengta viešinimui pirminė versija.
Patikslintas struktūros GetBusinessEntityAddressResponse aprašymas.
Terminai, adresai ir protokolo versijų palaikymas:
Iki 2017-09-10 adresu ir prievadu https://imas-ws.vmi.lt:443 bus palaikomi TLS1.0 ir
naujesni protokolai;
Nuo 2017-09-11 adresu ir prievadu https://imas-ws.vmi.lt:443 TLS1.0 palaikymas
bus išjungtas, bus palaikomi tik naujesni protokolai;
Iki 2017-11-05 adresu ir prievadu https://imas-ws.vmi.lt:8443 bus palaikomi TLS1.0
ir naujesni protokolai;
Nuo 2017-11-06 adresu ir prievadu https://imas-ws.vmi.lt:8443 prieiga bus išjungta.
validateEuVatNumber metodo pridėjimas, skirtas patikrinti Europos sąjungos
valstybių narių PVM mokėtojų kodus.

1.2 Naudojamos sąvokos, sutrumpinimai ir ženklinimas
Sąvoka
CA
CSR

Paaiškinimas
Sertifikatų centras (angl. Certification Authority)
Sertifikato generavimo užklausa (angl. Certificate Signing Request, žr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_signing_request )
IS
Informacinė sistema
i.MAS
Išmanioji mokesčių administravimo sistema
i.SAF
Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i.MAS sudėtinė dalis)
i.VAZ
Elektroninių važtaraščių posistemis (i.MAS sudėtinė dalis)
MM
Mokesčių mokėtojas
MMIS
Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos
MMR
Mokesčių mokėtojų registras, VMI mokesčių administravimo informacinės sistemos sudedamoji dalis
VMI
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
WebService Žiniatinklio paslauga
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2 FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA
2.1 Žiniatinklio paslaugos užsakymas
Ūkio subjektų/mokesčių mokėtojų duomenų teikimo žiniatinklio paslauga leidžia ieškoti VMI sistemose užregistruotų
duomenų tik prisijungusiems (identifikuotiems) naudotojams. Prisijungimas prie žiniatinklio paslaugos vyksta
perduodant naudotojo sertifikatą, kurio viešas raktas yra išsaugotas i.MAS sertifikatų saugykloje. Kiekvienas duomenų
naudotojas gali turėti daugiau negu vieną užregistruotą naudotojo sertifikatą. Kliento sertifikatai generuojami ir
užregistruojami užsakant i.MAS žiniatinklio paslaugas:

Nr. Dalyvis
1 Išorinis
naudotojas
2 Išorinis
naudotojas
3 Išorinis
naudotojas
4 i.MAS
5
6
7

Išorinis
naudotojas
i.MAS
i.MAS

Veiksmas
Pasirinkti užsakyti žiniatinklio
paslaugą
Įkelti CSR failą

Aprašymas
i.MAS meniu juostoje Nustatymai > Žiniatinklio paslaugos
pasirenka užsakyti žiniatinklio paslaugą
Iš savo kompiuterio įkelia CSR failą

Pasirinkti generuoti sertifikatą i.MAS lange pasirenka sertifikato generavimo veiksmą
Patikrinti CSR failą ir
Patikrinamas CSR failas, jei užklausa teisinga, sugeneruojamas
sugeneruoti sertifikatą
sertifikatas
Pasirenka atsisiųsti sertifikatą Sertifikatas persiunčiamas į naudotojo kompiuterį
Neteisingas CSR failas
Klaidos pranešimas

Vykdoma alternatyvi eiga jeigu rasta klaida tikrinant CSR failą
Naudotojas informuojamas apie nekorektišką CSR failą

CSR sukūrimui gali būti naudojami įrankiai:
•
•
•
•
•
•

Comodo (https://www.instantssl.com/ssl-certificate-support/csr-generation/ssl-certificate-index.html);
DigiCert (https://www.digicert.com/csr-creation.htm?rid=011592);
GeoTrust
(https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificatesupport/index?page=content&id=SO6506);
Thawte (https://search.thawte.com/support/ssl-digital-certificates/index?page=content&id=AR1108);
VeriSign (http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/page_DEV019431.html);
arba kitas CSR generatorius.

2.2 Duomenų naudojimas
Ūkio subjektų/Mokesčių mokėtojų duomenys teikiami mokesčių mokėtojų informacinėms sistemoms siekiant
sumažinti duomenų įvedimo klaidų skaičių pateikiamose sąskaitų faktūrų ir važtaraščių rinkmenose. Teikiami tiek
aktualūs, tiek istoriniai duomenys apie ūkio subjektus/mokesčių mokėtojus. Žiniatinklio paslauga nėra skirta masiniam
5
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duomenų apie ūkio subjektus/mokesčių mokėtojus parsisiuntimui. Bandymai parsisiųsti didesnius negu reikalinga
duomenų kiekius bus vertinami VMI. Už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį VMI turi teisę atimti iš
mokesčių mokėtojo prieigą prie žiniatinklio paslaugos.
Žiniatinklio paslaugos panaudojimo atvejai:
Paskirtis
Leidžiami veiksmai
Sąskaitų faktūrų
• Gauti pagrindinę informaciją apie ūkio subjektą kai žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams
rinkmenų rengimas
asmenims vykdantiems ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir pavardė;
• Patikrinti istorinę informaciją apie ūkio subjekto/mokesčių mokėtojo priskyrimo mokesčių
mokėtojų grupėms duomenis kai žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams asmenims
vykdantiems ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir pavardė.
Važtaraščių
• Gauti pagrindinę informaciją apie ūkio subjektą kai žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams
rinkmenų rengimas
asmenims vykdantiems ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir pavardė;
• Gauti informaciją apie papildomus ūkio subjekto (tik juridinio asmens) adresus;
• Ieškoti ūkio subjektų (tik juridinių asmenų) pagal adresą ir pavadinimą.
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3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
3.1 Sauga
Žiniatinklio paslaugos kliento autentifikacija vyksta naudojant SSL Client Certificate Authentication mechanizmą.
Žiniatinklio paslauga identifikuoja save pateikdama patikimo sertifikatų centro (CA) išduotą sertifikatą (CN=imasws.vmi.lt). Klientas identifikuoja save pateikdamas sertifikatą, kurio viešas raktas yra užregistruotas i.MAS (daugiau
apie kliento sertifikatų išdavimą žr. skyriuje Žiniatinklio paslaugos užsakymas)

3.2 Sąsajos modelis
Pavadinimas
Sąsajos
realizacijos
būdas
Žiniatinklio
paslaugos URL
adresas
Žiniatinklio
paslaugos
aprašymo URL
adresas
Naudojamos
išorinės XSD
schemos
Paskirtis
Aprašymas

mmdtIntegration
Tinklinė paslauga

https://imas-ws.vmi.lt/imas-mmdt-app/services/mmdtIntegration

https://imas-ws.vmi.lt/imas-mmdt-app/services/mmdtIntegration?wsdl

Teikti ūkio subjektų duomenis mokesčių mokėtojų informacinėms sistemoms
Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos naudoja šią sąsają gauti informacijai apie ūkio
subjektus, būtinos sąskaitų faktūrų, e. važtaraščių išrašymui. Sąsają sudaro funkcijos:
Funkcija
Apašymas
Naudojama Naudojama
SF išrašymui važtaraščių
išrašymui
getBusinessEntity
Skirta pagrindinės informacijos gavimui kai Taip
Taip
žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams
asmenims vykdantiems ūkinę veiklą - kai
žinomas kodas, vardas ir pavardė.
validateCodes
Skirta istorinės informacijos apie ūkio
Taip
subjekto/mokesčių mokėtojo priskyrimo
mokesčių mokėtojų grupėms duomenis
patikrinimui kai žinomas ūkio subjekto
kodas, fiziniams asmenims vykdantiems
ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir
pavardė.
getAddressTypes
Skirta aktualaus mokesčių mokėtojams
Taip
teikiamų adresų tipų klasifikatoriaus
gavimui.
getBusinessEntityAddress Skirta papildomų ūkio subjekto (tik
Taip
juridinio asmens) adresų gavimui.
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searchBusinessEntity
validateEuVatNumber
Susijusios
informacinės
sistemos
Naudojimo
ribojimai

Skirta ūkio subjektų (tik juridinių asmenų)
paieškai pagal adresą ir pavadinimą.
Skirta patikrinti Europos sąjungos valstybių Taip
narių PVM mokėtojų kodus.

Taip

i.SAF - Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i.MAS sudėtinė dalis)
i.VAZ - Elektroninių važtaraščių posistemis (i.MAS sudėtinė dalis);
MMIS - Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos
ITIS_EU
Tinklinė sąsaja nėra skirta masiniam duomenų parsisiuntimui.
Vienam naudotojui leidžiami užklausimų kiekiai yra konfigūruojami. Konfigūracijos parametrai:
• užklausimų skaičius per valandą (pradinis nustatymas 300);
• užklausimų skaičius per parą (pradinis nustatymas 2400).
Viršijus sukonfigūruotą užklausimų skaičių paslauga nenustoja veikti, tačiau VMI ir MM atsakingi
asmenys informuojami apie neįprastai didelius užklausų kiekius.
VMI gali keisti sukonfigūruotus užklausimų skaičius bendrai ir kiekvienam naudotojui atskirai
atsižvelgiant į naudojimo statistiką bei veiklos poreikį.

3.2.1 Metodas getBusinessEntity
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Suranda ūkio subjektą pagal kodą.
Struktūra GetBusinessEntityRequest
Struktūra GetBusinessEntityResponse
Klaidos Pranešimas
kodas
30000 Sisteminė klaida

Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis Klaidos sprendimo būdai

30001 Naudotojas yra
blokuotas už
žiniatinklio paslaugos
naudojimą ne pagal
paskirtį

VMI yra blokavusi naudotoją už
žiniatinklio paslaugos naudojimą ne
pagal paskirtį, t.y. už daugkartinus
tikslingus bandymus parsisiųsti
didesnius duomenų kiekius negu
reikalinga veiklos vykdymui.
Ūkio subjektas nerandamas VMI
•
sistemose pagal užklausoje
nurodytus RegistrationNumber,
•
RegistrationNumberType ir
Country parametrus.

31001 Ūkio subjektas
nerastas

Nenumatyta sistemos klaida

•
•
•

•
31002 Ieškant pagal fizinio
asmens kodą būtina
nurodyti vardą ir
pavardę

Užklausoje nurodžius
RegistrationNumberType =
"MMR", o RegistrationNumber

•

Bandyti vėliau;
Apie klaidą pranešti VMI
Kreiptis į VMI

Patikslinti parametro
RegistrationNumber

reikšmę;
Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę;
Patikslinti parametro
Country reikšmę.
Nurodyti parametrų Name ir
LastName reikšmes

įvedus 11 skaitmenų kodą, nebuvo
nurodyti parametrai Name ir
LastName.
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Užklausoje nurodyta parametro
•
Country reikšmė neatitinka ISO
3166-1 alpha-2 standarto
Nurodytas fizinio
Užklausoje nurodžius
•
asmens vardas ir/arba RegistrationNumberType =
pavardė neatitinka
"MMR", RegistrationNumber •
tokiu asmens kodu
įvedus 11 skaitmenų kodą, VMI
VMI registruoto
sistemose surasto asmens vardas ir
mokesčių mokėtojo
pavardė neatitinka parametruose
vardo ir/arba
nurodytų Name ir LastName .
pavardės
VMI neteikia šio ūkio Ūkio subjektas randamas VMI
subjekto duomenų
sistemose, tačiau jo duomenys gali
būti neteikiami dėl įvairių
priežasčių:
• Ūkio subjektas išregistruotas;
• Nurodytas kodas priklauso ūkio
subjekto struktūriniam
padaliniui;
• Kitos priežastys.
Neteisingas mokesčių Užklausoje nurodyta
•
RegistrationNumberType
mokėtojo tipas
reikšmė neatitinka nei vienos iš
specifikacijoje nurodytų galimų
reikšmių.
Mokesčių mokėtojo Užklausoje nurodžius
•
identifikacinis numeris RegistrationNumberType =
gali būti 9 skaitmenų "MMR", RegistrationNumber
•
Juridinių asmenų
gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių
registro kodas, 10
asmenų registro kodas, 10
skaitmenų VMI
skaitmenų VMI suteiktas kodas
suteiktas kodas arba arba 11 skaitmenų fizinio asmens
11 skaitmenų fizinio kodas.
asmens kodas
VMI suteikto 10
Užklausoje nurodžius
skaitmenų kodo
RegistrationNumberType =
kontrolinis skaičius yra "MMR", o RegistrationNumber
neteisingas
įvedus 10 skaitmenų kodą,
RegistrationNumber reikšmė
neatitinka VMI suteikiamo kodo
sudarymo taisyklių .
Asmens kodas
Užklausoje nurodžius
neatitinka kodo
RegistrationNumberType =
sudarymo taisyklių
"MMR", o RegistrationNumber
įvedus 11 skaitmenų kodą,
RegistrationNumber reikšmė
neatitinka asmens kodo sudarymo
taisyklių .

31003 Neteisingas šalies
kodas

Patikslinti parametro
Country reikšmę

31007

Patikslinti parametrų Name ir
LastName reikšmes;
Patikslinti parametro

31008

31009

32001

32002

32003

RegistrationNumber

reikšmę

Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę

Patikslinti parametro
RegistrationNumber

reikšmę;
Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę
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32004 PVM kodas turi būti Užklausoje nurodžius
sudarytas iš prefikso RegistrationNumberType =
LT ir toliau einančių 12 "PVM", RegistrationNumber
skaitmenų
reikšmė neatitinka PVM kodo
sudarymo taisyklių .
32005 PVM kodo
priešpaskutinis
skaičius turi būti 1
32006 PVM kodo kontrolinis
skaičius yra
neteisingas
32007 Senasis Juridinių
Užklausoje nurodžius
asmenų registro kodas RegistrationNumberType =
turi būti sudarytas iš 7 "JAR7", RegistrationNumber
skaitmenų
reikšmė gali būti tik 7 skaitmenų
senasis JAR kodas .
32008 Ūkininko
Užklausoje nurodžius
kompensacininko
RegistrationNumberType =
kodas turi būti
"UKK", RegistrationNumber
sudarytas iš prefikso reikšmė neatitinka ūkininko
LT ir toliau einančių 12 kompensacininko kodo sudarymo
skaitmenų
taisyklių .
32009 Ūkininko
kompensacininko
kodo priešpaskutinis
skaičius turi būti 2
32010 Ūkininko
kompensacininko
kodo kontrolinis
skaičius yra
neteisingas

3.2.2 Metodas validateCodes
Aprašymas Patikrina ir pateikia istorinius ūkio subjekto/mokesčių mokėtojo priskyrimo mokesčių mokėtojų
grupėms duomenis.
Iškvietimo Struktūra ValidateCodesRequest
parametrai
Rezultatai Struktūra ValidateCodesResponse
Galimos
Klaidos Pranešimas
Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis Klaidos sprendimo būdai
klaidos
kodas
30000 Sisteminė klaida
Nenumatyta sistemos klaida
• Bandyti vėliau;
• Apie klaidą pranešti VMI
30001 Naudotojas yra
VMI yra blokavusi naudotoją už
• Kreiptis į VMI
blokuotas už
žiniatinklio paslaugos naudojimą ne
žiniatinklio paslaugos pagal paskirtį, t.y. už daugkartinus
naudojimą ne pagal tikslingus bandymus parsisiųsti
paskirtį
didesnius duomenų kiekius negu
reikalinga veiklos vykdymui.
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31001 Ūkio subjektas
nerastas

Ūkio subjektas nerandamas VMI
•
sistemose pagal užklausoje
nurodytus RegistrationNumber,
RegistrationNumberType
•
parametrus.

Patikslinti parametro
RegistrationNumber

reikšmę;
Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę
31002 Ieškant pagal fizinio
asmens kodą būtina
nurodyti vardą ir
pavardę

31003

31004

31005

31007

31008

31009

32001

Užklausoje nurodžius

•

Nurodyti parametrų Name ir
LastName reikšmes

•

Patikslinti parametro
Country reikšmę

•

Patikslinti parametro
ValidationDate reikšmę

•

Patikslinti parametrų Name ir
LastName reikšmes;
Patikslinti parametro

RegistrationNumberType =
"MMR", o RegistrationNumber

įvedus 11 skaitmenų kodą, nebuvo
nurodyti parametrai Name ir
LastName.
Neteisingas šalies
Užklausoje nurodyta parametro
kodas
Country reikšmė neatitinka ISO
3166-1 alpha-2 standarto
ValidationDate data Užklausoje nurodyta
negali būti vėlesnė
ValidationDate reikšmė yra
negu einamoji data
vėlesnė negu einamoji data .
Nėra galiojančios
Ūkio subjektas randamas VMI
informacijos apie ūkio sistemose, tačiau parametre
subjektą nurodytai
ValidationDate nurodytai datai
datai
nėra galiojančių duomenų apie ūkio
subjektą.
Nurodytas fizinio
Užklausoje nurodžius
asmens vardas ir/arba RegistrationNumberType =
pavardė neatitinka
"MMR", RegistrationNumber
tokiu asmens kodu
įvedus 11 skaitmenų kodą, VMI
VMI registruoto
sistemose surasto asmens vardas ir
mokesčių mokėtojo
pavardė neatitinka parametruose
vardo ir/arba
nurodytų Name ir LastName .
pavardės
VMI neteikia šio ūkio Ūkio subjektas randamas VMI
subjekto duomenų
sistemose, tačiau jo duomenys gali
būti neteikiami dėl įvairių
priežasčių:
• Ūkio subjektas išregistruotas;
• Nurodytas kodas priklauso ūkio
subjekto struktūriniam
padaliniui;
• Kitos priežastys.
Neteisingas mokesčių Užklausoje nurodyta
RegistrationNumberType
mokėtojo tipas
reikšmė neatitinka nei vienos iš
specifikacijoje nurodytų galimų
reikšmių.
Mokesčių mokėtojo Užklausoje nurodžius
identifikacinis numeris RegistrationNumberType =
gali būti 9 skaitmenų "MMR", RegistrationNumber
Juridinių asmenų
gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių

•

RegistrationNumber

reikšmę

•

Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę

•

Patikslinti parametro
RegistrationNumber

reikšmę;
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registro kodas, 10
skaitmenų VMI
suteiktas kodas arba
11 skaitmenų fizinio
asmens kodas
32002 VMI suteikto 10
skaitmenų kodo
kontrolinis skaičius yra
neteisingas

32003

32004

32005

32006

32008

32009

32010

asmenų registro kodas, 10
skaitmenų VMI suteiktas kodas
arba 11 skaitmenų fizinio asmens
kodas.

•

Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę

Užklausoje nurodžius
RegistrationNumberType =
"MMR", o RegistrationNumber

įvedus 10 skaitmenų kodą,
RegistrationNumber reikšmė
neatitinka VMI suteikiamo kodo
sudarymo taisyklių .
Asmens kodas
Užklausoje nurodžius
neatitinka kodo
RegistrationNumberType =
sudarymo taisyklių
"MMR", o RegistrationNumber
įvedus 11 skaitmenų kodą,
RegistrationNumber reikšmė
neatitinka asmens kodo sudarymo
taisyklių .
PVM kodas turi būti Užklausoje nurodžius
sudarytas iš prefikso RegistrationNumberType =
LT ir toliau einančių 12 "PVM", RegistrationNumber
skaitmenų
reikšmė neatitinka PVM kodo
sudarymo taisyklių .
PVM kodo
priešpaskutinis
skaičius turi būti 1
PVM kodo kontrolinis
skaičius yra
neteisingas
Ūkininko
Užklausoje nurodžius
kompensacininko
RegistrationNumberType =
kodas turi būti
"UKK", RegistrationNumber
sudarytas iš prefikso reikšmė neatitinka ūkininko
LT ir toliau einančių 12 kompensacininko kodo sudarymo
skaitmenų
taisyklių .
Ūkininko
kompensacininko
kodo priešpaskutinis
skaičius turi būti 2
Ūkininko
kompensacininko
kodo kontrolinis
skaičius yra
neteisingas

3.2.3 Metodas getAddressTypes
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai

Teikia aktualų mokesčių mokėtojams teikiamų adresų tipų klasifikatorių.

12

Ūkio subjektų/mokesčių mokėtojų duomenų teikimo išorinėms sistemoms žiniatinklio paslaugos specifikacija, v2.1
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

Rezultatai
Galimos
klaidos

Struktūra GetAddressTypesResponse
Klaidos Pranešimas
kodas

Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis

Klaidos
sprendimo
būdai

30000

Nenumatyta sistemos klaida

•

Sisteminė klaida

•

30001

Naudotojas yra
blokuotas už žiniatinklio
paslaugos naudojimą ne
pagal paskirtį

VMI yra blokavusi naudotoją už žiniatinklio
paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už
daugkartinus tikslingus bandymus parsisiųsti
didesnius duomenų kiekius negu reikalinga
veiklos vykdymui.

•

Bandyti
vėliau;
Apie klaidą
pranešti
VMI
Kreiptis į
VMI

3.2.4 Metodas getBusinessEntityAddress
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Teikia papildomus ūkio subjekto (tik juridinio asmens) adresus pagal kodą.
Struktūra GetBusinessEntityAddressRequest
Struktūra GetBusinessEntityAddressResponse
Klaidos Pranešimas
kodas
30000 Sisteminė klaida

Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis

Klaidos sprendimo būdai

Nenumatyta sistemos klaida

30001 Naudotojas yra
blokuotas už
žiniatinklio
paslaugos
naudojimą ne pagal
paskirtį
31001 Ūkio subjektas
nerastas

VMI yra blokavusi naudotoją už
žiniatinklio paslaugos naudojimą ne
pagal paskirtį, t.y. už daugkartinus
tikslingus bandymus parsisiųsti
didesnius duomenų kiekius negu
reikalinga veiklos vykdymui.
Ūkio subjektas nerandamas VMI
sistemose pagal užklausoje
nurodytus RegistrationNumber,

•
•
•

Bandyti vėliau;
Apie klaidą pranešti VMI
Kreiptis į VMI

•

Patikslinti parametro

RegistrationNumberType

parametrus.

RegistrationNumber

•

reikšmę;
Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę
31006 Nurodytas 10
skaitmenų VMI
suteiktas kodas
priklauso fiziniam
asmeniui. Fizinio
asmens adresai
neteikiami
31008 VMI neteikia šio
ūkio subjekto
duomenų

Užklausoje nurodžius
RegistrationNumberType =
"MMR" ir RegistrationNumber

įvedus 10 skaitmenų VMI suteiktą
kodą bus grąžinama ši klaida, jei
kodas priklauso fiziniam asmeniui .
Ūkio subjektas randamas VMI
sistemose, tačiau jo duomenys gali
būti neteikiami dėl įvairių priežasčių:
• Ūkio subjektas išregistruotas;
13
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•
•

Nurodytas kodas priklauso ūkio
subjekto struktūriniam
padaliniui;
Kitos priežastys

31009 Neteisingas
Užklausoje nurodyta
mokesčių mokėtojo RegistrationNumberType
reikšmė neatitinka nei vienos iš
tipas
specifikacijoje nurodytų galimų
reikšmių.
32002 VMI suteikto 10
Užklausoje nurodžius
skaitmenų kodo
RegistrationNumberType =
kontrolinis skaičius "MMR", o RegistrationNumber
yra neteisingas
įvedus 10 skaitmenų kodą,
RegistrationNumber reikšmė
neatitinka VMI suteikiamo kodo
sudarymo taisyklių .
32004 PVM kodas turi būti Užklausoje nurodžius
sudarytas iš prefikso RegistrationNumberType =
LT ir toliau einančių "PVM", RegistrationNumber
12 skaitmenų
reikšmė neatitinka PVM kodo
sudarymo taisyklių .
32005 PVM kodo
priešpaskutinis
skaičius turi būti 1
32006 PVM kodo
kontrolinis skaičius
yra neteisingas
32011 Mokesčių mokėtojo Užklausoje nurodžius
identifikacinis
RegistrationNumberType =
numeris gali būti 9 "MMR", RegistrationNumber
skaitmenų Juridinių gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių
asmenų registro
asmenų registro kodas arba 10
kodas arba 10
skaitmenų VMI suteiktas kodas.
skaitmenų VMI
suteiktas kodas

•

Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę

•

Patikslinti parametro
RegistrationNumber

•

reikšmę;
Patikslinti parametro
RegistrationNumberType

reikšmę

3.2.5 Metodas searchBusinessEntity
Aprašymas

Iškvietimo
parametrai
Rezultatai

Ieško ūkio subjektų (tik juridinių asmenų) pagal adresą ir pavadinima. Paieška vykdoma tarp MMR
užregistruotų ūkio subjekto adresų:
• Juridinio asmens buveinės adresas;
• Juridinio asmens biuro (kontoros) adresas;
• Adresas patalpos, kurioje vykdoma ūkinė veikla;
• Adresas užsienio valstybėje;
• Veiklos vykdymo vietos adresas;
• Juridinio asmens struktūrinio padalinio adresas (filialai ir akciziniai sandėliai);
• Adresas korespondencijai gauti.
Struktūra SearchBusinessEntityRequest
Struktūra SearchBusinessEntityResponse
14
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Galimos
klaidos

Klaidos Pranešimas
kodas
30000 Sisteminė klaida

Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis

Klaidos sprendimo
būdai

Nenumatyta sistemos klaida

•
•

30001

Naudotojas yra
blokuotas už
žiniatinklio paslaugos
naudojimą ne pagal
paskirtį
Ūkio subjektas nerastas

VMI yra blokavusi naudotoją už žiniatinklio
•
paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už
daugkartinus tikslingus bandymus parsisiųsti
didesnius duomenų kiekius negu reikalinga
veiklos vykdymui.
Ūkio subjektas nerandamas VMI sistemose
•
pagal užklausoje nurodytą pavadinimą (Name).

Neteisingas šalies
kodas

Užklausoje nurodyta parametro Country
reikšmė neatitinka ISO 3166-1 alpha-2
standarto

31001

31003

Bandyti vėliau;
Apie klaidą
pranešti VMI
Kreiptis į VMI

Patikslinti
parametro
Name reikšmę

•

Patikslinti
parametro
Country

reikšmę

3.2.6 Metodas validateEuVatNumber
Aprašymas ES valstybės narės PVM mokėtojo kodo ir pavadinimo/vardo ir pavardės atitikimo patvirtinimas bei
papildomos galimos PVM mokėtojo informacijos pateikimas, kiek tai neprieštarauja LR ir ES teisės
aktams.
Iškvietimo Struktūra ValidateEuVatNumberRequest
parametrai
Rezultatai Struktūra ValidateEuVatNumberResponse
Galimos
Klaidos Pranešimas
Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis
Klaidos
klaidos
kodas
sprendimo būdai
30000 Sisteminė klaida Nenumatyta sistemos klaida
• Bandyti
vėliau;
• Apie klaidą
pranešti VMI
30001 Naudotojas yra VMI yra blokavusi naudotoją už žiniatinklio paslaugos • Kreiptis į VMI
blokuotas už
naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už daugkartinus
žiniatinklio
tikslingus bandymus parsisiųsti didesnius duomenų
paslaugos
kiekius negu reikalinga veiklos vykdymui.
naudojimą ne
pagal paskirtį
31001 Nepavyko gauti Nepavyko gauti duomenų iš kitų sistemų
• Bandyti vėliau
duomenų.
Bandykite vėliau
31003

PVM kodas turi Užklausoje nurodyta VatNumber reikšmė neatitinka
būti sudarytas iš ilgio apribojimų
bent 4 simbolių ir
ne daugiau kaip
14 simbolių

33003

PVM kodas turi
prasidėti 2-jų

•

Užklausoje nurodyta VatNumber reikšmė turi prasidėti •
valstybės prefiksu

Patikslinti
parametro
VatNumber
reikšmę

Patikslinti
parametro
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raidžių valstybės
kodu

VatNumber
reikšmę

33004

Nerasta valstybė Iš PVM kodo (VatNumber reikšmė) nepavyko nustatyti •
pagal nurodytą
Europos sąjungos valstybės
kodą

Patikslinti
parametro
VatNumber
reikšmę

33005

Lietuvos PVM
kodai šiuo
metodu
netikrinami

•

Naudoti kitą
tinklinės
paslaugos
metodą

Šis metodas netikrina Lietuvos PVM mokėtojų kodų

3.2.7 Struktūra GetBusinessEntityRequest
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
RegistrationNumber
string 35 Taip
Ūkio subjekto registracijos numeris
RegistrationNumberType string
Taip
Ūkio subjekto registracijos numerio tipas.
Galimos reikšmės kai nurodyta šalis yra "LT":
• MMR - mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (9
skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų
VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens
kodas);
• PVM - PVM mokėtojo kodas (prefiksas LT ir toliau 12
skaitmenų);
• JAR7 - 7 skaitmenų senasis Juridinių asmenų registro kodas;
• UKK - Ūkininko kompensacininko kodas (prefiksas LT ir
toliau 12 skaitmenų);
• VLN - Verslo liudijimo numeris;
• IVPN - Individualios veiklos pažymos numeris.
Galimos reikšmės kai nurodyta šalis yra ne "LT":
• RNU - Registracijos numeris užsienio valstybėje.
Country
string 2 Ne
Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą.
Jei nenurodytas, reikšmė pagal nutylėjimą yra "LT".
Name
string 35 Ne
Fizinio asmens vardas. Privaloma įvesti kai ieškoma pagal 11
skaitmenų mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (fizinio
asmens kodą). Ieškoma tiksliai pagal įvestą vardą, tuo atveju kai
asmuo turi daugiau negu vieną vardą, jie visi turi būti įvesti.
Vardų tvarka paieškoje nesvarbi, visi skyrybos ženklai ir
specialūs simboliai paieškoje eliminuojami.
LastName
string 70 Ne
Fizinio asmens pavardė. Privaloma įvesti kai ieškoma pagal 11
skaitmenų mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (fizinio
asmens kodą). Ieškoma tiksliai pagal įvestą pavardę, tuo atveju
kai asmuo turi daugiau negu vieną pavardę, jos visi turi būti
įvestos. Pavardžių tvarka paieškoje nesvarbi, visi skyrybos
ženklai ir specialūs simboliai paieškoje eliminuojami.

3.2.8 Struktūra GetBusinessEntityResponse
Pavadinimas

Tipas

Ilgis Privalomumas

Aprašymas
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Status

Error
BusinessEntity

Taip

ErrorDetails
BusinessEntity

Ne
Ne

Atsakymo būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai;
• ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Detalus klaidos aprašymas.
Ūkio subjekto duomenys.

3.2.9 Struktūra ValidateCodesRequest
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
RegistrationNumber
string 35 Taip
Ūkio subjekto registracijos numeris
RegistrationNumberType string
Taip
Ūkio subjekto registracijos numerio tipas:
• MMR - mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (9
skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų
VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens
kodas);
• PVM - PVM mokėtojo kodas (prefiksas LT ir toliau 12
skaitmenų);
• UKK - ūkininko kompensacininko kodas (prefiksas LT ir
toliau 12 skaitmenų).
Name
string 35 Ne
Fizinio asmens vardas. Privaloma įvesti kai ieškoma pagal 11
skaitmenų mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (fizinio
asmens kodą). Ieškoma tiksliai pagal įvestą vardą, tuo atveju kai
asmuo turi daugiau negu vieną vardą, jie visi turi būti įvesti.
Vardų tvarka paieškoje nesvarbi, visi skyrybos ženklai ir
specialūs simboliai paieškoje eliminuojami.
LastName
string 70 Ne
Fizinio asmens pavardė. Privaloma įvesti kai ieškoma pagal 11
skaitmenų mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (fizinio
asmens kodą). Ieškoma tiksliai pagal įvestą pavardę, tuo atveju
kai asmuo turi daugiau negu vieną pavardę, jos visi turi būti
įvestos. Pavardžių tvarka paieškoje nesvarbi, visi skyrybos
ženklai ir specialūs simboliai paieškoje eliminuojami.
ValidationDate
date
Taip
Data, kuriai reikia patikrinti ir pateikti informacija apie ūkio
subjektą.

3.2.10 Struktūra ValidateCodesResponse
Pavadinimas
Status

Tipas

Error
CodeValidity

ErrorDetails
ClassificationType

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Atsakymo būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai;
• ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Ne
0..n

Detalus klaidos aprašymas.
Mokesčių mokėtojo priskyrimo mokesčių mokėtojų grupėms
galiojimo duomenys. Mokesčių mokėtojų informacinėms
sistemoms teikiami tokių grupių galiojimo duomenys:
• 12 - PVM mokėtojas;
• 16 - Ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo
schema;
• 17 - Taikoma speciali PVM apmokestinamojo momento
nustatymo tvarka.
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ValidationDate date

Taip

Teikiami duomenys, kurių galiojimo data patenka į nurodytą
periodą, grąžinamos galiojimo datos.
Data, kuriai pateikta galiojanti informacija apie ūkio subjektą.

3.2.11 Struktūra GetAddressTypesResponse
Pavadinimas
Status

Tipas

Error
AddressTypes

ErrorDetails
AddressType

Ilgis Privalomumas
Taip

Ne
0..n

Aprašymas
Atsakymo būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai;
• ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Detalus klaidos aprašymas.
Mokesčių mokėtojams teikiamų adresų tipų sąrašas.

3.2.12 Struktūra GetBusinessEntityAddressRequest
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
RegistrationNumber
string 35 Taip
Ūkio subjekto registracijos numeris
RegistrationNumberType string
Taip
Ūkio subjekto registracijos numerio tipas:
• MMR - mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (9
skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas arba 10
skaitmenų VMI suteiktas kodas);
• PVM - PVM mokėtojo kodas (prefiksas LT ir toliau 12
skaitmenų).
AddressTypes
string
1..n
Adresų tipų, kuriuos reikia pateikti atsakyme, kodai. Jei reikia
gauti visus galimus adresus, reikia nurodyti kodą "All".
Aktualų mokesčių mokėtojams teikiamų adresų tipų
klasifikatorių galima gauti kviečiant metodą getAddressTypes .
Pastaba: Juridinio asmens buveinės adreso tipas šioje
užklausoje ignoruojamas, nes Juridinio asmens buveinės
adresas teikiamas metodo getBusinessEntity atsakyme.

3.2.13 Struktūra GetBusinessEntityAddressResponse
Pavadinimas Tipas
Status

Error
Addresses

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Atsakymo būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai;
• ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
ErrorDetails
Ne
Detalus klaidos aprašymas.
BusinessEntityAddress
0..n
Ūkio subjekto adresai. Teikiami tokie MMR saugomi
papildomi ūkio subjekto adresai:
• Juridinio asmens biuro (kontoros) adresas;
• Adresas patalpos, kurioje vykdoma ūkinė veikla;
• Adresas užsienio valstybėje;
• Veiklos vykdymo vietos adresas;
• Juridinio asmens struktūrinio padalinio adresas (filialai
ir akciziniai sandėliai);
• Adresas korespondencijai gauti.
Aktualų mokesčių mokėtojams teikiamų adresų tipų
klasifikatorių galima gauti kviečiant metodą
getAddressTypes. Neradus jokių rezultatų ir neįvykus
klaidai, grąžinamas sėkmingas response statusas.
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3.2.14 Struktūra SearchBusinessEntityRequest
Pavadinimas
Name

Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
string 70 Taip
Ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas. Turi būti įvestas pilnas
pavadinimas. Gali būti įvestas be teisinės formos sutrumpinimo (AB, UAB
ir pan.) ir skyrybos ženklų, nes paieškos metu teisinės formos
sutrumpinimai ir skyrybos ženklai eliminuojami.
Country
string 2 Ne
Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Jei
nenurodytas, reikšmė pagal nutylėjimą yra "LT".
Municipality
string 200 Ne
Savivaldybė kilmininko linksniu, pvz. "Vilniaus", "Vilniaus m.", "Vilniaus
r.", "Širvintų", "Kalvarijos" ir t.t.
Eldership
string 200 Ne
Seniūnija kilmininko linksniu, pvz. "Nemėžio", "Viešintų", "Žalgirio",
"Liubavo" ir t.t.
Locality
string 200 Taip
Vietovės (miesto, miestelio, kaimo) pavadinimas kilmininko linksniu, pvz.
"Vilniaus", "Kauno m.", "Girionių k.", "Girionių" ir t.t.
StreetName
string 200 Ne
Gatvės pavadinimas. Pilnas pavadinimas arba jo dalis.
BuildingNumber string 20 Ne
Pastato numeris.
FlatNumber
string 20 Ne
Buto numeris.
PostalCode
string 50 Ne
Pašto kodas.

3.2.15 Struktūra SearchBusinessEntityResponse
Pavadinimas Tipas
Status

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Atsakymo būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai;
• ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Error
ErrorDetails
Ne
Detalus klaidos aprašymas.
BusinessEntity BusinessEntity
0..n
Ūkio subjekto duomenys. Elemento pasikartojimų skaičius
neribojimas.

3.2.16 Struktūra ValidateEuVatNumberRequest
Pavadinimas
Name
VatNumber

Tipas
string
String

Ilgis Privalomumas
256 Taip
14 Taip

Aprašymas
ES PVM mokėtojo pavadinimas/vardas ir pavardė
ES PVM mokėtojo kodas

3.2.17 Struktūra ValidateEuVatNumberResponse
Pavadinimas
Status

Tipas

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Atsakymo būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai;
• ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Error
ErrorDetails
Ne
Detalus klaidos aprašymas
CodeValid
boolean
Ne
Požymis, ar ES PVM mokėtojo kodas yra galiojantis
NameValidated boolean
Ne
Požymis, ar ES PVM mokėtojo pavadinimas/vardas ir pavardė buvo
tikrintas.
NameValid
boolean
Ne
Požymis, ar ES PVM mokėtojo pavadinimas/vardas ir pavardė yra
galiojantis.
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3.2.18 Struktūra BusinessEntity
Pavadinimas
Registration

Tipas
TaxIDStructure

Ilgis Privalomumas Aprašymas
35 0..n
Subjekto registracijos numeris/kodas. Mokesčių
mokėtojų informacinėms sistemoms teikiami
kodai:
• Juridinių asmenų registro kodas;
• PVM mokėtojo kodas;
• Ūkininko kompensacininko kodas;
• Verslo liudijimo numeris;
• Individualios veiklos pažymos numeris;
• Registracijos numeris užsienio valstybėje.
Pastaba: fizinio asmens kodas neteikiamas.
Name
string
70 Taip
Subjekto pavadinimas (Juridinio asmens
pavadinimas/fizinio asmens vardas ir pavardė)
BusinessEntityAddress BusinessEntityAddress
Ne
Juridinio asmens buveinės adresas.
CodeValidity
ClassificationType
0..n
Mokesčių mokėtojo priskyrimas mokesčių
mokėtojų grupėms. Mokesčių mokėtojų
informacinėms sistemoms teikiami tokių grupių
duomenys:
• 12 - PVM mokėtojas;
• 16 - Ūkininkas, kuriam taikoma PVM
kompensacinio tarifo schema;
• 17 - Taikoma speciali PVM apmokestinamojo
momento nustatymo tvarka.
Teikiami duomenys, galiojantys užklausos
pateikimo metu. Galiojimo datos negrąžinamos.

3.2.19 Struktūra AddressType
Pavadinimas
Code
Name

Tipas
string
string

Ilgis
200

Privalomumas
Taip
Taip

Aprašymas
Adreso tipo kodas
Adreso tipo pavadinimas

3.2.20 Struktūra BusinessEntityAddress
Pavadinimas Tipas
AddressType AddressType

Address

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Adreso tipas.
Mokesčių mokėtojams teikiami tokie MMR saugomi ūkio
subjekto adresai:
• 2 - Juridinio asmens buveinės adresas;
• 49 - Juridinio asmens biuro (kontoros) adresas;
• 23 - Adresas patalpos, kurioje vykdoma ūkinė veikla;
• 42 - Adresas užsienio valstybėje;
• 43 - Veiklos vykdymo vietos adresas;
• 40 - Juridinio asmens struktūrinio padalinio adresas (filialai ir
akciziniai sandėliai);
• 48 - Adresas korespondencijai gauti.
Aktualų mokesčių mokėtojams teikiamų adresų tipų
klasifikatorių galima gauti kviečiant metodą getAddressTypes .
AddressStructure
Taip
Ūkio subjekto adresas mokesčių mokėtojų registre.
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3.2.21 Struktūra AddressStructure
Pavadinimas
Country

Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
string 2
Ne
Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Jei
nenurodytas, reikšmė pagal nutylėjimą yra "LT".
Municipality
string 200 Ne
Savivaldybė.
Eldership
string 200 Ne
Seniūnija.
Locality
string 200 Ne
Vietovės (miesto, miestelio, kaimo) pavadinimas.
StreetName
string 200 Ne
Gatvės pavadinimas.
BuildingNumber string 20 Ne
Pastato numeris.
FlatNumber
string 20 Ne
Buto numeris.
PostalCode
string 50 Ne
Pašto kodas.
FullAddress
string 2000 Ne
Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas
tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.

3.2.22 Struktūra TaxIDStructure
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
RegistrationNumber
string 35 Taip
Ūkio subjekto registracijos numeris
RegistrationNumberType string
Taip
Ūkio subjekto registracijos numerio tipas:
• MMR - mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas),
9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų
VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens
kodas;
• PVM - PVM mokėtojo kodas (prefiksas LT ir toliau 12
skaitmenų);
• JAR7 - 7 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas;
• UKK - Ūkininko kompensacininko kodas (prefiksas LT ir
toliau 12 skaitmenų);
• VLN - Verslo liudijimo numeris;
• IVPN - Individualios veiklos pažymos numeris;
• RNU - Registracijos numeris užsienio valstybėje (kai
nurodyta šalis yra ne "LT").

3.2.23 Struktūra ClassificationType
Pavadinimas
Code
Value
ValidFrom
ValidTo

Tipas
string
string
date
date

Ilgis
35
255

Privalomumas
Taip
Taip
Ne
Ne

Aprašymas
Klasifikatoriaus reikšmės kodas.
Klasifikatoriaus reikšmė.
Reikšmės galiojimo pradžia.
Reikšmės galiojimo pabaiga.

3.2.24 Struktūra ErrorDetails
Pavadinimas
Code
Message

Tipas
string
string

Ilgis
10
2000

Privalomumas
Taip
Taip

Aprašymas
Klaidos kodas.
Klaidos pranešimas.
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4 SUSIJĘ DOKUMENTAI IR PRIEDAI
4.1 Serviso užklausų ir atsakymų pavyzdžiai
4.1.1 GetBusinessEntityRequest
<mmdt:GetBusinessEntityRequest>
<registrationNumber>123456789</registrationNumber>
<registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
</mmdt:GetBusinessEntityRequest>

4.1.2 GetBusinessEntityResponse
<ns2:GetBusinessEntityResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
<status>SUCCESS</status>
<businessEntity>
<registration>
<registrationNumber>123456789</registrationNumber>
<registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
</registration>
<registration>
<registrationNumber>LT1234567895</registrationNumber>
<registrationNumberType>PVM</registrationNumberType>
</registration>
<name>UAB "Testas"</name>
<address>
<country>LT</country>
<municipality>Vilniaus m. sav.</municipality>
<locality>Vilniaus m.</locality>
<streetName>Netikroji g.</streetName>
<buildingNumber>1</buildingNumber>
<postalCode>12345</postalCode>
</address>
<codeValidity>
<code>1</code>
<value>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas</value>
</codeValidity>
</businessEntity>
</ns2:GetBusinessEntityResponse>

4.1.3 GetBusinessEntityAddressRequest
<mmdt:GetBusinessEntityAddressRequest>
<registrationNumber>123456789</registrationNumber>
<registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
</mmdt:GetBusinessEntityAddressRequest>

4.1.4 GetBusinessEntityAddressResponse
<ns2:GetBusinessEntityAddressResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
<status>SUCCESS</status>
<address>
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<country>LT</country>
<municipality>Vilniaus m. sav.</municipality>
<locality>Vilniaus m.</locality>
<streetName>Netikroji g.</streetName>
<buildingNumber>1</buildingNumber>
<flatNumber>1</flatNumber>
<postalCode>12345</postalCode>
</address>
</ns2:GetBusinessEntityAddressResponse>

4.1.5 SearchBusinessEntityRequest
<mmdt:SearchBusinessEntityRequest>
<name>Testas</name>
<locality>Vilniaus</locality>
</mmdt:SearchBusinessEntityRequest>

4.1.6 SearchBusinessEntityResponse
<ns2:SearchBusinessEntityResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
<status>SUCCESS</status>
<businessEntity>
<registration>
<registrationNumber>123456789</registrationNumber>
<registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
</registration>
<registration>
<registrationNumber>LT123456789</registrationNumber>
<registrationNumberType>PVM</registrationNumberType>
</registration>
<name>UAB "Testas"</name>
<address>
<country>LT</country>
<municipality>Vilniaus m. sav.</municipality>
<locality>Vilniaus m.</locality>
<streetName>Netikroji g.</streetName>
<buildingNumber>1</buildingNumber>
<postalCode>12345</postalCode>
</address>
<codeValidity>
<code>1</code>
<value>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas</value>
</codeValidity>
</businessEntity>
</ns2:SearchBusinessEntityResponse>

4.1.7 ValidateCodesRequest
<mmdt:ValidateCodesRequest>
<registrationNumber>123456789</registrationNumber>
<registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
<validationDate>2017-01-12</validationDate>
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</mmdt:ValidateCodesRequest>

4.1.8 ValidateCodesResponse
<ns2:ValidateCodesResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
<status>SUCCESS</status>
<codeValidity>
<code>1</code>
<value>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas</value>
<validFrom>2010-01-15</validFrom>
</codeValidity>
<validationDate>2017-01-12</validationDate>
</ns2:ValidateCodesResponse>

4.1.9 ValidateEuVatNumberRequest
<mmdt:ValidateEuVatNumberRequest>
<vatNumber>FR12312312311</vatNumber>
<name>Pavadinimas</name>
</mmdt:ValidateEuVatNumberRequest>

4.1.10 ValidateEuVatNumberResponse
<ns2:ValidateEuVatNumberResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
<status>SUCCESS</status>
<valid>true</valid>
</ns2:ValidateEuVatNumberResponse>
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