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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 važtaraščių
posistemiu specifikacija.

1.1 Dokumento istorija
Dokumento Data
Aprašymas
versija
1.0
2016-09-21 Suderinta ir parengta viešinimui pirminė versija.
1.1
2016-12-02 • Įkelti asinchroninio serviso užklausų xml pavyzdžiai;
• Nurodyti Demo aplinkos adresai;
• Pridėtas skyrius "Važtaraščio duomenų gavimas į paslaugų gavėjo IS";
• Atnaujintas klaidų žinynas.
1.1
2017-06-06 Nuo 2017 m. birželio 12 d. išjungiamas TLS protokolo 1.0 versijos palaikymas
demonstracinėje (DEMO) aplinkoje.
Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. išjungiamas TLS protokolo 1.0 versijos palaikymas realioje
i.MAS aplinkoje.
2.0
2017-08-16 Pratęsiamas pasiruošimui skirtas laikas. Žemiau nurodyti 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.

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.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
i.VAZ žiniatinklio paslauga leidžia teikti duomenis tik prisijungusiems (identifikuotiems) naudotojams. Prisijungimas
prie i.VAZ žiniatinklio paslaugos vyksta perduodant naudotojo sertifikatą, kurio viešas raktas yra išsaugotas i.MAS
sertifikatų saugykloje. Kiekvienas duomenų teikėjas 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

Veiksmas
Pasirinkti užsakyti žiniatinklio
paslaugą
Įkelti 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

Išorinis
naudotojas
6 i.MAS
Neteisingas CSR failas
7 i.MAS
Klaidos pranešimas
CSR sukūrimui gali būti naudojami įrankiai:
•
•
•
•
•
•

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

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

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 teikimo procesas
Žemiau pateikiama važtaraščio duomenų teikimo žiniatinklio paslaugomis proceso schema. Važtaraščio duomenų
teikimo procesas skiriamas į keturis etapus:
1. Pirminių duomenų perdavimas ir nepatvirtinto važtaraščio tvarkymas;
2. Patvirtinto važtaraščio tvarkymas prieš krovinio išgabenimo datą ir laiką;
3. Važtaraščio tvarkymas po krovinio išgabenimo datos ir laiko;
6

Važtaraščių duomenų importo iš mokesčių mokėtojų informacinių sistemų I.VAZ VMI patvirtintu formatu žiniatinklio paslaugos
specifikacija, v2.0
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

4. Važtaraščio tvarkymas po duomenų teikimo termino.
Kiekvieno etapo metu numatomi skirtingi važtaraščio duomenų tvarkymo apribojimai.
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Nr. Dalyvis Veiksmas
Aprašymas
Pirminių duomenų perdavimas ir nepatvirtinto važtaraščio tvarkymas
1 Paslaugų Siunčia važtaraščio Naujo važtaraščio duomenys turi būti pateikti ir patvirtinti prieš važtaraštyje
gavėjo IS duomenis
nurodytą krovinio išgabenimo datą ir laiką (angl., TimeOfDispatch), tačiau
žiniatinklio
suteikiama galimybė naujo važtaraščio duomenis pateikti bei patvirtinti ir praėjus
paslaugomis (angl., nurodytai išgabenimo datai ir laikui. Praėjus nurodytai išgabenimo datai ir laikui
WebService)
patvirtintas važtaraštis i.VAZ bus pažymėtas kaip pateiktas pavėluotai. Pavėluotai
pateiktam važtaraščiui duomenų teikimo terminas skaičiuojamas nuo šiame
važtaraštyje nurodytos numatomos pristatymo datos ir laiko.
2 i.VAZ
Važtaraščiui
Važtaraštis su būsena "Rengiamas" (nepatvirtintas važtaraštis) laikomas
suteikiama būsena nepateiktu VMI.
"Rengiamas"
3 Koks veiksmas
Su nepatvirtintu važtaraščiu galimi atlikti šie veiksmai:
atliekamas?
• Keisti važtaraščio duomenis.
• Tvirtinti važtaraštį.
4 Paslaugų Keičiami
Važtaraščio duomenų keitimui naudojama duomenų grupė
gavėjo IS važtaraščio
TransportDocumentAmendment.
duomenys
Suteikiama galimybė keisti visus nepatvirtinto važtaraščio duomenis.
5 i.VAZ
Atnaujinami
važtaraščio
duomenys
6 Paslaugų Važtaraštis
Galimi du atvejai:
gavėjo IS tvirtinamas
1. Važtaraštis tvirtinamas automatiškai, įkėlus pirminius važtaraščio duomenis.
2. Įkėlus važtaraščio duomenis į i.VAZ sukuriamas nepatvirtintas važtaraštis.
Nurodymas tvirtinti važtaraštį perduodamas atskirai.
Suteikiama galimybė važtaraštį patvirtinti nenurodžius gavėjo duomenų, tačiau
gavėjo duomenys privalo būti nurodyti iki važtaraščio duomenų teikimo termino.
Patvirtinto važtaraščio tvarkymas prieš krovinio išgabenimo datą ir laiką
7 i.VAZ
Važtaraščiui
Važtaraštis su būsena "Patvirtintas" (patvirtintas važtaraštis) laikomas pateiktu
suteikiama būsena VMI.
"Patvirtintas"
8 Paslaugų Koks veiksmas
Su patvirtintu važtaraščiu iki važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir
gavėjo IS atliekamas?
laiko galimi atlikti šie veiksmai:
• Keisti važtaraščio duomenis.
• Išskaidyti važtaraštį.
• Atšaukti važtaraštį.
9 i.VAZ
Keičiami
Važtaraščio duomenų keitimui naudojama duomenų grupė
važtaraščio
TransportDocumentAmendment.
duomenys
Iki važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko suteikiama galimybė
keisti visus patvirtinto važtaraščio duomenis, išskyrus važtaraščio išrašymo datą ir
laiką (LocalTransportDocumentDate).
Pastaba. Perduodant sąrašo duomenų pakeitimus (pvz., prekių, transporto
priemonių), i.VAZ ištrinami visi originalūs šio sąrašo duomenys, vietoje jų
išsaugomi nauji, juos keičiantys duomenys.
Važtaraščio be gavėjo atveju, važtaraščio keitimo duomenų grupė
(TransportDocumentAmendment) taip pat naudojama nurodant gavėją, šiuos
duomenis naudojant gavėjo ( Consignee ) duomenų laukuose.
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10 i.VAZ

11 i.VAZ

Atnaujinami
važtaraščio
duomenys
Važtaraštis
išskaidomas

-

Važtaraščio skaidymui naudojama duomenų grupė CargoSplitting.
Važtaraštį skaidant iki važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko,
naujai kuriamuose važtaraščiuose suteikiama galimybė keisti visus pirminio
važtaraščio duomenis, išskyrus važtaraščio išrašymo datą ir laiką
(LocalTransportDocumentDate).
12 Paslaugų Važtaraščiui
Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būsena "Išskaidytas",
gavėjo IS suteikiama būsena negalimi.
"Išskaidytas"
13 Paslaugų Sukuriami nauji
Išskaidžius esamą važtaraštį i.VAZ sukuriami nauji važtaraščiai. Kiekvienam naujai
gavėjo IS važtaraščiai
sukurtam važtaraščiui suteikiamas atskiras važtaraščio registracijos numeris.
Naujai sukurti važtaraščiai tęsia savo atskirus gyvavimo ciklus.
14 i.VAZ
Važtaraštis
Važtaraščio atšaukimui naudojama duomenų grupė Cancellation.
atšaukiamas
Važtaraščio atšaukimas nurodo, kad važtaraštyje aprašyta pervežimo operacija
neįvyko.
15 Paslaugų Važtaraščiui
Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būsena "Atšauktas",
gavėjo IS suteikiama būsena negalimi.
"Atšauktas"
Važtaraščio tvarkymas po krovinio išgabenimo datos ir laiko
16 Krovinio
Praėjus patvirtintame važtaraštyje nurodytai krovinio išgabenimo datai ir laikui
išgabenimo data ir (TimeOfDispatch), apribojamos važtaraščio duomenų keitimo galimybės.
laikas
17 Paslaugų Važtaraščiui
Būsena "Išsiųstas" važtaraščiui suteikiama automatiškai, praėjus važtaraštyje
gavėjo IS suteikiama būsena nurodytai krovinio išgabenimo datai ir laikui ( TimeOfDispatch ).
"Išsiųstas"
18 Koks veiksmas
Su patvirtintu važtaraščiu po važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir
atliekamas?
laiko, iki duomenų teikimo termino galimi atlikti šie veiksmai:
• Keisti važtaraščio duomenis.
• Išskaidyti važtaraštį.
• Atšaukti važtaraštį.
• Nurodyti krovinio grąžinimą.
19 Paslaugų Keičiami
Važtaraščio duomenų keitimui naudojama duomenų grupė
gavėjo IS važtaraščio
TransportDocumentAmendment.
duomenys
Praėjus važtaraštyje nurodytai krovinio išgabenimo datai ir laikui, suteikiama
galimybė keisti tik šiuos važtaraščio duomenis:
• Numatoma pristatymo data ir laikas (EstimatedTimeOfArrival) - galimi keisti
tik tuo atveju, jei keičiami gavėjo, vežėjo ir (arba) pristatymo vietos
duomenys.
• Gavėjo (Consginee) duomenys:
o Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas,
RegistrationNumber);
o Pavadinimas arba vardas ir pavardė (Name);
o Mokesčių mokėtojo adresas (Address);
o Kontaktinė informacija (ContactInformation).
• Vežėjo (Transporter) duomenys:
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o

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas,
RegistrationNumber);
o Pavadinimas arba vardas ir pavardė (Name);
o Mokesčių mokėtojo adresas (Address);
o Kontaktinė informacija (ContactInformation).
• Transporto priemonių (TransportMeans) duomenys:
o Valstybinis numeris (IdentityOfTransportUnits);
o Markė, modelis (MarqueModelTransportUnits);
o Plombos ID (IdentityOfCommercialSeal);
o Plombos / komercinio antspaudo aprašymas (SealInformation).
• Vairuotojų (Drivers) duomenys:
o Vardas (Name);
o Pavardė (Surname).
• Iškrovimo vietos (ShipTo) duomenys:
o Sandėlio Nr. arba pavadinimas (WarehouseID);
o Muitinės kodas (ExportCustomOffice);
o Vietos adresas (UnloadAddress).
• Krovinio (Products) duomenys:
o Eilutės Nr. (ProductLineNumber);
o Prekės/krovinio kodas (ProductCode);
o Papildomas kodas (AdditionalProductCode);
o Krovinio pavadinimas (ProductDescription);
o Krovinio kiekis (Quantity);
o Vienetai (UnitOfMeasure).
• Pakuočių duomenys:
o Pavadinimas/kodas (KindOfPackagesCode);
o ID (PackagesID);
o Skaičius (NumberOfPackages);
o Plombos ID (IdentityOfCommercialSeal);
o Plombos / komercinio antspaudo aprašymas (SealInformation).
• Bendri krovinio duomenys:
o Svoris bruto (GrossWeight);
o Svoris neto (NetWeight);
o Matavimo vnt. (UnitOfMeasure);
o Krovinio vertė (Value);
o Krovinio vertės valiuta (Currency);
o Pavojingo krovinio klasė ir numeris (ClassesAndNumbers);
o Papildoma informacija apie krovinį
(ComplementaryDeliveryInformation).
• Pridedamų dokumentų laukai (Annexes):
o Dokumento rūšis (TypeOfDocument);
o Data (DocumentDate);
o Dokumento Nr. (DocumentNumber);
• Instrukcija vežėjui (OtherInstructions).
Važtaraščio duomenys, neįvardinti galimų keisti duomenų sąraše, i.VAZ nebus
priimti. Perdavus važtaraščio duomenis, kurių keisti neleidžiama (pvz., išvežimo
vietos ar prekių duomenis), duomenų keitimo operacija atmetama.
Pastaba. Perduodant sąrašo duomenų pakeitimus (pvz., transporto priemonių),
i.VAZ ištrinami visi originalūs šio sąrašo duomenys, vietoje jų išsaugomi nauji,
juos keičiantys duomenys.
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20 i.VAZ

Atnaujinami
važtaraščio
duomenys
21 Paslaugų Važtaraštis
gavėjo IS išskaidomas

22 i.VAZ

23 i.VAZ

24 Paslaugų
gavėjo IS
25 i.VAZ

26 Paslaugų
gavėjo IS

Važtaraščio be gavėjo atveju, važtaraščio keitimo duomenų grupė
(TransportDocumentAmendment) taip pat naudojama nurodant gavėją, šiuos
duomenis naudojant gavėjo (Consignee) duomenų laukuose.
-

Skaidant važtaraštį naudojama duomenų grupė CargoSplitting.
Važtaraštį skaidant po važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko,
naujai kuriamuose važtaraščiuose suteikiama galimybė keisti tik važtaraščio
duomenis, nurodytus veiksmo Nr. 17 "Keičiami važtaraščio duomenys" aprašyme,
bei šiuos duomenis:
• Prekių (Products) duomenis:
o Prekės kiekis (Quantity);
o Prekės kiekio matavimo vienetai (UnitOfMeasure);
• Pakuočių (Packages) duomenis:
o Pakuotės rūšis (KindOfPackagesCode);
o Pakuotės numeris (PackagesID);
o Pakuočių skaičius (NumberOfPackages);
o Plombų (Seals) informacija:
▪ Plombos ID (IdentityOfCommercialSeal);
▪ Plombos / komercinio antspaudo aprašymas
(SealInformation).
Važtaraščiui
Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būsena "Išskaidytas",
suteikiama būsena negalimi.
"Išskaidytas"
Sukuriami nauji
Išskaidžius esamą važtaraštį i.VAZ sukuriami nauji važtaraščiai. Kiekvienam naujai
važtaraščiai
sukurtam važtaraščiui suteikiamas atskiras važtaraščio registracijos numeris.
Naujai sukurti važtaraščiai tęsia savo atskirus gyvavimo ciklus.
Po važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko išskaidymo metu
sukurtų važtaraščių krovinio kiekių suma turi būti lygi išskaidyto e. važtaraščio
krovinio kiekiui.
Važtaraštis
Atšaukiant važtaraštį naudojama duomenų grupė Cancellation.
atšaukiamas
Važtaraščio atšaukimas nurodo, kad važtaraštyje aprašyta pervežimo operacija
neįvyko.
Važtaraščiui
Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būsena "Atšauktas",
suteikiama būsena negalimi.
"Atšauktas"
Nurodomas
Nurodant krovinį grąžinti naudojama duomenų grupė Cancellation. Krovinio
krovinio grąžinimas grąžinimas nurodomas važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo priežasties
(CancellationReason) lauke nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio
grąžinimas siuntėjui".
Nurodžius krovinio grąžinimą, važtaraštyje i.VAZ:
• Iškrovimo vietos (ShipTo) duomenų laukuose nurodomi pakrovimo vietos
(ShipFrom) duomenys.
• Gavėjo (Consignee) duomenų laukuose nurodomi siuntėjo (Consignor)
duomenys.
Suteikiama galimybė nurodyti kitą krovinio grąžinimo vietos adresą, nei
važtaraštyje nurodytas pakrovimo vietos adresas. Kitas grąžinimo vietos adresas,
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tokiu atveju, nurodomas papildomos su važtaraščio atšaukimu arba krovinio
grąžinimu susijusios informacijos (AdditionalInfo) lauke.
27 i.VAZ
Važtaraščiui
Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būsena "Grąžinamas",
suteikiama būsena negalimi.
"Grąžinamas"
Važtaraščio tvarkymas po duomenų teikimo termino
28 Važtaraščio
Praėjus važtaraščio duomenų teikimo terminui, numatytam Važtaraščių ir kitų
duomenų teikimo krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių
terminas
inspekcijai taisyklėse, jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu negalimi, išskyrus tuos
atvejus, kai patvirtintame važtaraštyje nebuvo nurodytas gavėjas. Važtaraščio
duomenų teikimo terminas skaičiuojamas nuo važtaraštyje nurodytos
numatomos pristatymo datos ir laiko (EstimatedTimeOfArrival).
29 i.VAZ
Važtaraščiui
Jokie tolimesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būsena "Uždarytas",
suteikiama būsena negalimi, išskyrus tuos atvejus, kai patvirtintame važtaraštyje nebuvo nurodytas
"Uždarytas"
gavėjas.
30 Ar buvo nurodytas Pateikus važtaraštį be gavėjo, gavėjo duomenys privalo būti nurodyti iki
gavėjas?
važtaraščio duomenų teikimo termino. Tačiau, jei važtaraštyje gavėjas nebuvo
nurodytas iki šio termino, gavėjo duomenys turi būti nurodyti ir jam praėjus.
31 Paslaugų Nurodomas gavėjas Gavėjas nurodomas su važtaraščio keitimo duomenų grupe
gavėjo IS
(TransportDocumentAmendment), gavėjo duomenis nurodant gavėjo (Consignee)
duomenų laukuose.
32 i.VAZ
Atnaujinami
Nurodžius gavėją jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu negalimi.
važtaraščio
duomenys

2.3 Važtaraščio įrašo būsenos
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Būsena

Pervežimo operacijos
dalyvis
Rengiamas Rengėjas
Patvirtintas Rengėjas
Išsiųstas
Rengėjas
Išskaidytas Rengėjas
Atšauktas Rengėjas
Grąžinamas Rengėjas
Uždarytas Gavėjas

Aprašymas
Būsena suteikiama išsaugojus nepatvirtintą važtaraštį.
Būsena suteikiama patvirtinus važtaraštį.
Būsena suteikiama praėjus važtaraštyje nurodytai pervežimo operacijos
pradžios datai.
Būsena suteikiama važtaraštį išskaidžius.
Būsena suteikiama patvirtinus važtaraščio atšaukimo operaciją.
Būsena suteikiama nurodžius krovinio grąžinimą.
Būsena suteikiama uždarius važtaraštį praėjus važtaraščio duomenų teikimo
terminui.

2.4 Važtaraščio rengėjo duomenų išsaugojimas i.VAZ
Teikiant naujo važtaraščio duomenis, i.VAZ, nepriklausomai nuo važtaraštyje nurodytų pervežimo operacijos dalyvių,
išsaugomi važtaraščio rengėjo (važtaraščio duomenų teikėjo) duomenys, nurodyti sertifikate, naudotame perduodant
šio važtaraščio duomenis žiniatinklio paslaugomis. Važtaraščio rengėjui suteikiama galimybė prisijungus prie i.VAZ
portalo peržiūrėti ir tvarkyti naudojantis žiniatinklio paslaugomis sukurto važtaraščio duomenis.
Važtaraščio rengėju gali būti tiek vienas iš pervežimo operacijos dalyvių (žr. skyrių "Pervežimo operacijos dalyvių
mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (kodų) teikimas"), tiek trečiasis asmuo, turintis įgaliojimą išrašyti
važtaraštį.

2.5 Pervežimo operacijos dalyvių mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (kodų) teikimas
Važtaraštyje išskiriami šie pervežimo operacijos dalyviai:
•
•
•

Siuntėjas (Consignor).
Gavėjas (Consignee).
Vežėjas (Transporter).

Pervežimo operacijos dalyviai gali sutapti (pvz., vežėjas gali sutapti su siuntėju).
Važtaraštyje nurodytiems pervežimo operacijos dalyviams, pateikus šių dalyvių mokesčių mokėtojų identifikacinius
numerius (MM kodus, RegistrationNumber), gali būti suteikta prieiga prie važtaraščio duomenų i.VAZ (važtaraščio
rengėjui prieiga bus suteikta visais atvejais). Važtaraštyje nurodžius pervežimo operacijos dalyvio MM kodą, pagal
nurodytą kodą atliekama mokesčių mokėtojo (MM) paieška mokesčių mokėtojų registre (MMR). Galimi šie atvejai,
priklausantys nuo paieškos MMR rezultatų:
1. Jei pagal MM kodą MMR randamas fizinio arba juridinio asmens įrašas ir važtaraštyje pateiktas pervežimo
operacijos dalyvio pavadinimas (arba vardas ir pavardė) sutampa su MMR pagal nurodytą MM kodą randamu
pavadinimu (arba vardu ir pavarde), šiam asmeniui suteikiama prieiga prie važtaraščio i.VAZ.
2. Jei pagal MM kodą MMR randamas juridinio asmens įrašas, tačiau važtaraštyje pateiktas pervežimo operacijos
dalyvio pavadinimas nesutampa su MMR pagal nurodytą MM kodą randamu pavadinimu, važtaraštyje i.VAZ
automatiškai įrašomas MMR rastas pavadinimas. Nurodytam pervežimo operacijos dalyviui suteikiama prieiga prie
važtaraščio i.VAZ. Duomenų teikėjas informuojamas, kad pagal MMR saugomus duomenis automatiškai atnaujinti
šio pervežimo operacijos dalyvio duomenys važtaraštyje.
3. Jei pagal MM kodą MMR randamas fizinio asmens įrašas, tačiau važtaraštyje pateikti pervežimo operacijos dalyvio
vardas ir pavardė nesutampa su MMR pagal nurodytą MM kodą randamais vardu ir pavarde, važtaraštis i.VAZ
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sukuriamas su duomenų teikėjo pateiktas pervežimo operacijos dalyvio duomenimis (neatnaujinant vardo ir
pavardės pagal MMR saugomus duomenis). Asmeniui, rastam MMR pagal pateiktą MM kodą, suteikiama prieiga
prie važtaraščio i.VAZ sistemoje. Duomenų teikėjas informuojamas, kad pervežimo operacijos dalyvis MMR
nerastas.
4. Jei pagal MM kodą MMR asmens įrašas nerandamas, važtaraštis i.VAZ sukuriamas su duomenų teikėjo pateiktais
pervežimo operacijos dalyvio duomenimis. Važtaraštyje nurodytam pervežimo operacijos dalyviui nesuteikiama
prieiga prie šio važtaraščio i.VAZ.

2.6 Važtaraščio duomenų gavimas į paslaugų gavėjo IS
Važtaraščio duomenis galima gauti visiems paslaugų gavėjams, kurie yra pervežimo operacijos dalyviai. i.VAZ paslauga
teikia tik patvirtintų važtaraščių duomenis. Duomenis galima gauti 2 būdais:
•
•

Žinant važtaraščio numerį, kviečiamas getTransportDocument() metodas;
Nežinant važtaraščio numerio kviečiamas searchTransportDocuments() metodas.

Nr. Dalyvis
1

Veiksmas
Aprašymas
Žinomas važtaraščio Važtaraščio numerį/identifikatorių suteikia i.VAZ sistema važtaraščio
numeris
patvirtinimo metu (submitTransportDocument()) . Važtaraščio numerį
15
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2

Paslaugų
gavėjo IS

3

i.VAZ

4

Paslaugų
gavėjo IS

5

i.VAZ

6

7

i.VAZ

8

i.VAZ

rengėjas gali perduoti siuntėjui (jei tai kitas asmuo) ir gavėjui nuo i.VAZ
nepriklausančiomis priemonėmis.
Užklausiama
Kviečiamas metodas getTransportDocument() perduodant i.VAZ suteiktą
važtaraščio duomenų važtaraščio numerį/identifikatorių. Važtaraščio rengėjas gali perduoti jo
pagal numerį
suteikta važtaraščio numerį/identifikatorių.
Ieškomas važtaraštis i.VAZ ieško važtaraščio su nurodytu numeriu tarp visų važtaraščių, kurie yra
pagal numerį
patvirtinti ir duomenų gavėjas yra pervežimo operacijos dalyvis arba
pervežimo operacijos dalyvio įgaliotas asmuo.
Pateikiami
Paslaugų gavėjo IS kviečia metodą searchTransportDocuments() ir
važtaraščių paieškos perduoda važtaraščių paieškos kriterijus i.VAZ sistemai.
kriterijai
Ieškomi važtaraščiai i.VAZ ieško važtaraščių atitinkančių nurodytus kriterijus tarp visų važtaraščių,
pagal paieškos
kurie yra patvirtinti ir duomenų gavėjas yra pervežimo operacijos dalyvis arba
kriterijus
pervežimo operacijos dalyvio įgaliotas asmuo.
Nerastas nei vienas Tikrinama kiek buvo surasta važtaraščių, atitinkančių sąlygas.
arba rasta per daug
važtaraščių
Duomenys pateikiami Jei buvo surastas bent vienas važtaraštis ir ne daugiau negu 150, duomenys
paslaugų gavėjo IS
perduodami paslaugų gavėjo IS.
Paslaugų gavėjo IS
Jei nebuvo rastas nei vienas važtaraštis arba surasta daugiau negu 150,
informuojama apie paslaugų gavėjo IS informuojama apie klaidą perduodant atitinkamą
klaidą
pranešimą iš i.VAZ klaidų žinyno.
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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 Sąsajų modelis
Važtaraščių duomenis i.VAZ galima teikti sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. Kiekvienam būdui yra sukurta atskira
žiniatinklio sąsaja:
•
•

Duomenų teikimas i.VAZ sinchroniniu būdu;
Duomenų teikimas i.VAZ asinchroniniu būdu.

3.3 Duomenų teikimas i.VAZ sinchroniniu būdu
Pavadinimas
Sąsajos realizacijos būdas
Žiniatinklio paslaugos URL
adresas
Žiniatinklio paslaugos
aprašymo URL adresas
Naudojamos išorinės XSD
schemos
Paskirtis
Aprašymas

iVAZSynchronousUploaderService
Žiniatinklio paslauga
Gamybinė aplinka: https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-processor/services/sync
Demo aplinka: https://imas-demo.vmi.lt:8443/ivaz-processor/services/sync
Gamybinė aplinka: https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-processor/services/sync?wsdl
Demo aplinka: https://imas-demo.vmi.lt:8443/ivaz-processor/services/sync?wsdl
https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-processor/services/sync?xsd=/schema-source/ivaz.xsd

Susijusios informacinės
sistemos
Naudojimo ribojimai

i.VAZ
MMIS
Prisijungimui prie paslaugos reikalingas kliento sertifikatas

Importuoti važtaraščių duomenis i.VAZ VMI patvirtintu formatu
Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos naudoja šią sąsają teikti važtaraščių
duomenis i.VAZ sinchroniniu būdu. Sąsają sudaro funkcijos:
Funkcija
Apašymas
approveTransportDocument Metodas skirtas patvirtinti įkeltą važtaraštį i.VAZ
sistemoje
submitTransportDocument Metodas skirtas sukurti važtaraštį į i.VAZ sistemoje
confirmOnReceipt
Metodas skirtas priėmimo patvirtinimui
updateTransportDocument Metodas skirtas keisti važtaraščio duomenims i.VAZ
sistemoje
searchTransportDocuments Metodas skirtas ieškoti važtaraščių i.VAZ sistemoje
splitTransportDocument
Metodas skirtas važtaraščio skaidymui
getTransportDocument
Metodas skirtas gauti informaciją apie važtaraštį iš i.VAZ
sistemos, kai žinomas važtaraščio identifikatorius
submitETransportDocument Metodas skirtas sukurti elektroninį važtaraštį į i.VAZ
sistemoje
cancelTransportDocument Metodas skirtas važtaraščio atšaukimui i.VAZ sistemoje
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3.3.1 Metodas approveTransportDocument
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

i.VAZ sistemoje įkelto važtaraščio patvirtinimas
Struktūra approveTransportDocument
Struktūra approveTransportDocumentResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.2 Metodas submitTransportDocument
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Metodas skirtas sukurti važtaraštį i.VAZ sistemoje
Struktūra submitTransportDocument
Struktūra submitTransportDocumentResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.3 Metodas confirmOnReceipt
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Metodas skirtas priėmimo patvirtinimui i.VAZ
Struktūra confirmOnReceipt
Struktūra confirmOnReceiptResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.4 Metodas updateTransportDocument
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Metodas skirtas atnaujinti važtaraščio informaciją i.VAZ sistemoje
Struktūra updateTransportDocument
Struktūra updateTransportDocumentResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.5 Metodas searchTransportDocuments
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Metodas skirtas ieškoti važtaraščių i.VAZ sistemoje nurodant paieškos kriterijus
Struktūra searchTransportDocuments
Struktūra searchTransportDocumentsResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.6 Metodas splitTransportDocument
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai

Metodas skirtas važtaraščio skaidymui į kelias dalis
Struktūra splitTransportDocument
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Rezultatai
Galimos
klaidos

Struktūra splitTransportDocumentResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.7 Metodas getTransportDocument
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Metodas skirtas gauti važtaraštį iš i.VAZ sistemos pagal duomenų teikėjo suteiktą važtaraščio
identifikatorių arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktą važtaraščio registracijos numerį
Struktūra getTransportDocument
Struktūra getTransportDocumentResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.8 Metodas submitETransportDocument
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Metodas skirtas sukurti elektroninį važtaraštį i.VAZ sistemoje
Struktūra submitETransportDocument
Struktūra submitETransportDocumentResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.9 Metodas cancelTransportDocument
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Metodas skirtas atšaukti važtaraštį i.VAZ sistemoje
Struktūra cancelTransportDocument
Struktūra cancelTransportDocumentResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.3.10 Struktūra approveTransportDocument
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
ContextInformation ivaz:FileDescription
Taip
Tvirtinamo važtaraščio rinkmenos aprašymas.
Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML
struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz
ApproveContext
tns:approveContext
Taip
Papildomi duomenys apie tvirtinamą važtaraštį

3.3.11 Struktūra approveTransportDocumentResponse
Pavadinimas
DocumentResponse

Tipas
tns:documentResponse

Ilgis Privalomumas
Taip

Aprašymas
Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.12 Struktūra submitTransportDocument
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
LocalTransportDocument ivaz:TransportDocument
Taip
i.VAZ važtaraštis. Struktūra aprašyta i.VAZ
duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo
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ContextInformation

ivaz:FileDescription

Taip

AdditionalContext

tns:AdditionalContext

Taip

specifikacijoje, kuri patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz
Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML
struktūros aprašo specifikacijoje, kuri
patalpinta adresu www.vmi.lt/cms/i.vaz
Papildoma informacija apie teikiamą
važtaraštį

3.3.13 Struktūra submitTransportDocumentResponse
Pavadinimas
DocumentResponse

Tipas
tns:documentResponse

Ilgis Privalomumas
Taip

Aprašymas
Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.14 Struktūra confirmOnReceipt
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
ReceiptConfirmation ivaz:ReceiptConfirmation
Taip
Krovinio gavimo patvirtinimo duomenų
rinkmena. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų
rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje,
kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/cms/i.vaz
ContextInformation ivaz:FileDescription
Taip
Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML
struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta
adresu www.vmi.lt/cms/i.vaz

3.3.15 Struktūra confirmOnReceiptResponse
Pavadinimas
DocumentResponse

Tipas
tns:documentResponse

Ilgis Privalomumas
Taip

Aprašymas
Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.16 Struktūra updateTransportDocument
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
TransportDocumentAmendment ivaz:TransportDocumentAmendment
Taip
Važtaraščio duomenų
keitimo duomenų
rinkmena. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų
rinkmenos XML
struktūros aprašo
specifikacijoje, kuri
patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz
ContextInformation
ivaz:FileDescription
Taip
Teikiamos rinkmenos
aprašymas. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų
rinkmenos XML
struktūros aprašo
specifikacijoje, kuri
patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz

3.3.17 Struktūra updateTransportDocumentResponse
Pavadinimas
DocumentResponse

Tipas
tns:documentResponse

Ilgis Privalomumas
Taip

Aprašymas
Grąžinamo atsakymo struktūra
20

Važtaraščių duomenų importo iš mokesčių mokėtojų informacinių sistemų I.VAZ VMI patvirtintu formatu žiniatinklio paslaugos
specifikacija, v2.0
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

3.3.18 Struktūra searchTransportDocuments
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
SearchContext
tns:searchContext
Taip
Važtaraščio paieškos kriterijai
ContextInformation ivaz:FileDescription
Taip
Rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ
duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo
specifikacijoje, kuri patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz

3.3.19 Struktūra searchTransportDocumentsResponse
Pavadinimas Tipas
SearchResults tns:transportDocumentsSearchResults

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Važtaraščio atsakymo struktūra

3.3.20 Struktūra splitTransportDocument
Pavadinimas
CargoSplitting

Tipas
ivaz:CargoSplitting

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Važtaraščio išskaidymo duomenų rinkmena.
Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML
struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta
adresu www.vmi.lt/cms/i.vaz
ContextInformation ivaz:FileDescription
Taip
Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta
i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo
specifikacijoje, kuri patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz
AdditionalContext tns:AdditionalContext
Taip
Papildoma informacija apie skaidomą važtaraštį

3.3.21 Struktūra splitTransportDocumentResponse
Pavadinimas
DocumentResponse

Tipas
tns:documentResponse

Ilgis Privalomumas
1..n

Aprašymas
Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.22 Struktūra getTransportDocument
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
TransportDocumentContext ivaz:TransportDocumentUID
Taip
Važtaraščio identifikatorius. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos
XML struktūros aprašo specifikacijoje,
kuri patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz
ContextInformation
ivaz:FileDescription
Taip
Rinkmenos aprašymas. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos
XML struktūros aprašo specifikacijoje,
kuri patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz

3.3.23 Struktūra getTransportDocumentResponse
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
TransportDocumentResponse tns:transportDocumentResult
Taip
Važtaraščio gavimo struktūra

3.3.24 Struktūra submitETransportDocument
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
LocalTransportDocument ivaz:eTransportDocument
Taip
i.VAZ elektroninis važtaraštis. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML
struktūros aprašo specifikacijoje, kuri
patalpinta adresu www.vmi.lt/cms/i.vaz
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ContextInformation

ivaz:FileDescription

Taip

AdditionalContext

tns:AdditionalContext

Taip

Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML
struktūros aprašo specifikacijoje, kuri
patalpinta adresu www.vmi.lt/cms/i.vaz
Papildoma informacija apie teikiamą
elektroninį važtaraštį

3.3.25 Struktūra submitETransportDocumentResponse
Pavadinimas
DocumentResponse

Tipas
tns:documentResponse

Ilgis Privalomumas
Taip

Aprašymas
Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.26 Struktūra cancelTransportDocument
Pavadinimas
Cancellation

Tipas
ivaz:Cancellation

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Važtaraščio atšaukimo/krovinio grąžinimo duomenų
rinkmena. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų
rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri
patalpinta adresu www.vmi.lt/cms/i.vaz
ContextInformation ivaz:FileDescription
Taip
Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta
i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo
specifikacijoje, kuri patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz

3.3.27 Struktūra cancelTransportDocumentResponse
Pavadinimas
DocumentResponse

Tipas
tns:documentResponse

Ilgis Privalomumas
Taip

Aprašymas
Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.28 Struktūra approveContext
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
LocalTransportDocumentUID string
Taip
Važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio unikalus
identifikatorius

3.3.29 Struktūra transportDocumentsSearchResults
Pavadinimas Tipas
status
string

resultList
errors

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Atsakymo būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - operacija sėkminga;
• ERROR - operacija nesėkminga (yra
klaidų)
tns:transportDocumentSearchResultItem
0..n
Važtaraščio struktūra
tns:Errors
Ne
Operacijos klaidos. Pateikiamos kai
būsena yra ERROR

3.3.30 Struktūra transportDocumentResult
Pavadinimas Tipas
status
string

result
errors

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Atsakymo būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - operacija sėkminga;
• ERROR - operacija nesėkminga (yra
klaidų)
tns:transportDocumentSearchResultItem
Ne
Važtaraščio duomenys
tns:Errors
Ne
Operacijos klaidos. Pateikiamas, kai
būsena yra ERROR
22

Važtaraščių duomenų importo iš mokesčių mokėtojų informacinių sistemų I.VAZ VMI patvirtintu formatu žiniatinklio paslaugos
specifikacija, v2.0
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

3.3.31 Struktūra transportDocumentSearchResultItem
Pavadinimas
Tipas
ivazTransportDocumentUid string

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Ne
i.VAZ sistemos suteiktas važtaraščio
numeris. Važtaraščio numeris
grąžinamas tuomet, kai važtaraštis
patvirtintas
ivaz:BaseTransportDocument
Taip
Važtaraščio duomenys. Struktūra
aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos
XML struktūros aprašo specifikacijoje,
kuri patalpinta adresu
www.vmi.lt/cms/i.vaz

transportDocument

3.3.32 Struktūra AdditionalContext
Pavadinimas
State

Tipas
string

Ilgis

Privalomumas
Taip

Aprašymas
Važtaraščio būsena. Galimos reikšmės:
• DRAFT - rengiamas
• APPROVED - patvirtintas

3.3.33 Struktūra searchContext
Pavadinimas
Tipas
Ilgis Privalomumas Aprašymas
FileDateCreatedFrom
dateTime
Ne
Nuo kokios datos ieškoti važtaraščių
FileDateCreatedTo
dateTime
Ne
Iki kokios datos ieškoti važtaraščių
TimeOfDispatchFrom
dateTime
Ne
Išvykimo laikas nuo
TimeOfDispatchTo
dateTime
Ne
Išvykimo laikas iki
LocalTransportDocumentDateFrom date
Ne
Važtaraščio data nuo
LocalTransportDocumentDateTo date
Ne
Važtaraščio data iki
ConsignorRegistrationNumber
string
Ne
Siuntėjo registracijos numeris
ConsignorName
string
Ne
Siuntėjo pavadinimas
ConsigneeRegistrationNumber
string
Ne
Gavėjo registracijos numeris
ConsigneeName
string
Ne
Gavėjo pavadinimas
TransporterRegistrationNumber
string
Ne
Transporto registracijos numeris
TransporterName
string
Ne
Transporto pavadinimas
Status
string
Ne
Važtaraščio būsena. Galimos reikšmės:
• APPROVED - Patvirtintas;
• SENT - Išsiųstas;
• SPLIT- Išskaidytas;
• CANCELLED - Atšauktas;
• RETURNED - Grąžinamas;
• COMPLETED - Uždarytas.
Plačiau apie būsenas žr. Važtaraščio įrašo būsenos

3.3.34 Struktūra documentResponse
Pavadinimas
status

Tipas
string

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Operacijos būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - operacija sėkminga (gali būti
perspėjimų);
• ERROR - operacija nesėkminga (yra
klaidų)
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transportDocumentUID tns:transportDocumentUID
errors
tns:Errors

Taip
Ne

Važtaraščio identifikatoriai
Klaidos aprašymas, pateikiamas jei
operacijos vykdymo metu buvo rasta klaidų
ar perspėjimų

3.3.35 Struktūra transportDocumentUID
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
LocalTransportDocumentUID string 40 Ne
Važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio unikalus
identifikatorius (LocalTransportDocumentUID)
IvazTransportDocumentUID string 40 Ne
i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio
registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID).
Naudojamas patvirtinto važtaraščio įrašui i.VAZ sistemoje
identifikuoti

3.3.36 Struktūra Errors
Pavadinimas
error

Tipas
tns:Error

Ilgis

Privalomumas
1..n

Aprašymas
Klaidų sąrašas

3.3.37 Struktūra Error
Pavadinimas Tipas
severity
string

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Klaidos reikšmingumas. Galimos reikšmės:
• ERROR - klaida, neleidžianti sistemoje suformuoti dokumento
(pvz., važtaraščio) ir atlikti norimos su vežimo dokumentu
susijusios operacijos.
• WARNING - klaida, leidžiantis sistemoje suformuoti ir
išsaugoti dokumentą (pvz, nepatvirtintą važtaraštį), tačiau
neleidžianti jo patvirtinti (pvz., jei dokumentas neatitinka
loginių duomenų pateikimo taisyklių).
• INFO - klaida, neatitikimas ar papildoma informacija, susijusi
su važtaraščių duomenų pateikimu arba gavimu, leidžianti
patvirtinti dokumentą.
systemCode string
Taip
Sisteminis klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos i.VAZ klaidų
žinyne
path
string
Ne
Klaidos vieta, pvz.:
"transportDocument[1010]:deliveryData:currency[55]", kur
• transportDocument[1010] - xml elementas
transportDocument, kurio identifikatoriaus reikšmė yra
suteikta naudotojo (pvz.:1010);
• deliveryData - xml elementas, priklausantis
transportDocument elementui;
• currency[55] - xml elementas, priklausantis deliveryData
elementui ir kurio reikšmė yra 55
errorCode string
Taip
Klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos i.VAZ klaidų žinyne
descriptions tns:Descriptions
Ne
Klaidos aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis

3.3.38 Struktūra Descriptions
Pavadinimas Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
description
string
1..n
Klaidos pranešimas
locale
string
Taip
Atributas nurodantis klaidos pranešimo kalbą. Atributo reikšmės:
• en - klaidos pranešimas anglų kalba;
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•

lt - klaidos pranešimas lietuvių kalba

3.4 Duomenų teikimas i.VAZ asinchroniniu būdu
Pavadinimas
Sąsajos realizacijos būdas
Žiniatinklio paslaugos URL
adresas
Žiniatinklio paslaugos
aprašymo URL adresas
Naudojamos išorinės XSD
schemos
Paskirtis
Aprašymas

iVAZAsynchronousUploaderService
Žiniatinklio paslauga
Gamybinė aplinka: https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-uploader/services/uploader
Demo aplinka: https://imas-demo.vmi.lt:8443/ivaz-uploader/services/uploader
Gamybinė aplinka: https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-uploader/services/uploader?wsdl
Demo aplinka: https://imas-demo.vmi.lt:8443/ivaz-uploader/services/uploader?wsdl

Susijusios informacinės
sistemos
Naudojimo ribojimai

i.VAZ
MMIS
Prisijungimui prie paslaugos reikalingas kliento sertifikatas

3.4.1 Metodas
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos klaidos

Importuoti važtaraščių duomenis i.VAZ VMI patvirtintu formatu
Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos naudoja šią sąsają teikti važtaraščių
duomenis i.VAZ asinchroniniu būdu. Sąsają sudaro funkcijos:
Funkcija
Apašymas
Upload
Metodas skirtas įkelti rinkmeną į i.VAZ sistemą
CheckState
Metodas skirtas patikrinti rinkmenos būseną i.VAZ
sistemoje
GetTransportDocumentsUIDs Metodas skirtas gauti įkeltoje rinkmenoje esančius ir
i.VAZ sistemos suteiktus važtaraščio UID
StateHistory
Metodas skirtas patikrinti rinkmenos būsenų istoriją
i.VAZ sistemoje

Upload

Metodas skirtas įkelti rinkmenas į i.VAZ sistemą
Struktūra UploadRequest
Struktūra UploadResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.4.2 Metodas CheckState
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos klaidos

Metodas skirtas patikrinti įkeltos rinkmenos būseną
Struktūra StateRequest
Struktūra CheckStateResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.4.3 Metodas GetTransportDocumentsUIDs
Aprašymas

Metodas skirtas gauti įkeltoje rinkmenoje esančius ir i.VAZ sistemos suteiktus važtaraščio UIDs
25

Važtaraščių duomenų importo iš mokesčių mokėtojų informacinių sistemų I.VAZ VMI patvirtintu formatu žiniatinklio paslaugos
specifikacija, v2.0
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos
klaidos

Struktūra GetTransportDocumentsUIDsRequest
Struktūra GetTransportDocumentsUIDsResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.4.4 Metodas StateHistory
Aprašymas
Iškvietimo
parametrai
Rezultatai
Galimos klaidos

Metodas skirtas gauti įkeltos rinkmenos būsenų pasikeitimo istoriją
Struktūra StateRequest
Struktūra StateHistoryResponse
Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu
užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault
pranešimuose

3.4.5 Struktūra UploadRequest
Pavadinimas
data
requestNumber

Tipas
base64Binary
string

Ilgis Privalomumas
Taip
Ne

Aprašymas
base64Binary koduota i.VAZ rinkmena
Išorinės sistemos unikalus užklausos identifikatorius

3.4.6 Struktūra StateRequest
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
trackingNumber string
Taip
i.VAZ suteiktas stebėsenos numeris. Turi būti įvestas vienas iš užklausos
parametrų
requestNumber string
Išorinės sistemos unikalus užklausos identifikatorius. Turi būti įvestas
vienas iš užklausos parametrų

3.4.7 Struktūra GetTransportDocumentsUIDsRequest
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
trackingNumber string
Taip
i.VAZ suteiktas stebėsenos numeris. Turi būti įvestas vienas iš užklausos
parametrų
requestNumber string
Išorinės sistemos unikalus užklausos identifikatorius. Turi būti įvestas
vienas iš užklausos parametrų

3.4.8 Struktūra UploadResponse
Pavadinimas
Tipas
operationStatus string

requestNumber string
trackingNumber string
error
tns:Error

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Operacijos būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - operacija sėkminga;
• ERROR - operacija nesėkminga
Ne
Taip
Ne

Išorinės sistemos unikalus užklausos identifikatorius
i.VAZ suteiktas rinkmenos stebėsenos numeris
Rinkmenos apdorojimo klaidos. Pateikiama, kai operacijos būsena yra
ERROR

3.4.9 Struktūra CheckStateResponse
Pavadinimas
Tipas
operationStatus string

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Operacijos būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - operacija sėkminga;
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•
state

string

Ne

errors
createDate

tns:Errors
dateTime

Ne
Ne

ERROR - operacija nesėkminga

Atvaizduojamas, kai elemento operationStatus reikšmė SUCCESS.
Rinkmenos būsena. Galimos reikšmės:
• UPLOADED
• PROCESSING
• ACCEPTED
• REJECTED
Pastaba: rinkmenos būsena REJECTED reiškia, kad nebuvo priimtas
nei vienas rinkmenoje esantis važtaraščio įrašas
Pranešimai susiję su būsenos pasikeitimu
Atvaizduojamas, kai elemento operationStatus reikšmė SUCCESS.
Rinkmenos būsenos pasikeitimo data

3.4.10 Struktūra StateHistoryResponse
Pavadinimas
Tipas
operationStatus string

stateHistory
error

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Operacijos būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - operacija sėkminga;
• ERROR - operacija nesėkminga

tns:StateHistory
tns:Error

Ne
Ne

Būsenų istorijos struktūra
Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos
vykdymo metu įvyko klaida

3.4.11 Struktūra GetTransportDocumentsUIDsResponse
Pavadinimas
operationStatus

Tipas
string

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Operacijos būsena. Galimos reikšmės:
• SUCCESS - operacija sėkminga;
• ERROR - operacija nesėkminga

transportDocuments tns:TransportDocuments
error
tns:Error

Ne
Ne

Transporto dokumentų UID struktūra
Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei
operacijos vykdymo metu įvyko klaida

3.4.12 Struktūra StateHistory
Pavadinimas
historyItem

Tipas
tns:HistoryItem

Ilgis

Privalomumas
1..n

Aprašymas
Būsenos informacijos struktūra

3.4.13 Struktūra HistoryItem
Pavadinimas
state

Tipas
string

Ilgis

errors
createDate

tns:Errors
dateTime

Privalomumas
Ne

Ne
Ne

Aprašymas
Rinkmenos būsena. Galimos reikšmės:
• UPLOADED
• PROCESSING
• ACCEPTED
• REJECTED
Pranešimas apie būseną
Rinkmenos būsenos pasikeitimo data

3.4.14 Struktūra TransportDocuments
Pavadinimas

Tipas

Ilgis Privalomumas

Aprašymas
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transportDocument

tns:TransportDocument

1..n

Transporto dokumento UIDs

3.4.15 Struktūra TransportDocument
Pavadinimas
Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
LocalTransportDocumentUID string 40 Ne
Važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio unikalus
identifikatorius (LocalTransportDocumentUID)
IvazTransportDocumentUID string 40 Ne
i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio
registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID).
Naudojamas patvirtinto važtaraščio įrašui i.VAZ sistemoje
identifikuoti

3.4.16 Struktūra Errors
Pavadinimas
error

Tipas
tns:Error

Ilgis

Privalomumas
1..n

Aprašymas
Klaidų sąrašas

3.4.17 Struktūra Error
Pavadinimas Tipas
severity
string

Ilgis Privalomumas Aprašymas
Taip
Klaidos reikšmingumas. Galimos reikšmės:
• ERROR - klaida, neleidžianti sistemoje suformuoti dokumento
(pvz., važtaraščio) ir atlikti norimos su vežimo dokumentu
susijusios operacijos.
• WARNING - klaida, leidžiantis sistemoje suformuoti ir
išsaugoti dokumentą (pvz, nepatvirtintą važtaraštį), tačiau
neleidžianti jo patvirtinti (pvz., jei dokumentas neatitinka
loginių duomenų pateikimo taisyklių).
• INFO - klaida, neatitikimas ar papildoma informacija, susijusi
su važtaraščių duomenų pateikimu arba gavimu, leidžianti
patvirtinti dokumentą.
systemCode string
Taip
Sisteminis klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos i.VAZ
klaidų žinyne
path
string
Ne
Klaidos vieta, pvz.:
"transportDocument[1010]:deliveryData:currency[55]", kur
• transportDocument[1010] - xml elementas
transportDocument, kurio identifikatoriaus reikšmė yra
suteikta naudotojo (pvz.:1010);
• deliveryData - xml elementas, priklausantis
transportDocument elementui;
• currency[55] - xml elementas, priklausantis deliveryData
elementui ir kurio reikšmė yra 55
errorCode string
Taip
Klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos i.VAZ klaidų žinyne
descriptions tns:Descriptions
Ne
Klaidos aprašymas iš i.VAZ klaidų žinyno lietuvių ir anglų kalbomis

3.4.18 Struktūra Descriptions
Pavadinimas Tipas Ilgis Privalomumas Aprašymas
description
string
1..n
Klaidos pranešimas
locale
string
Taip
Atributas nurodantis klaidos pranešimo kalbą. Atributo reikšmės:
• en - klaidos pranešimas anglų kalba;
• lt - klaidos pranešimas lietuvių kalba.
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4 PRIEDAI
4.1 Klaidų žinynas
Klaidos Sisteminis kodas
kodas
22001 ADDRESS_REQUIRED

22002

COUNTRY_CODE_UNKNOWN

22003

CURRENCY_CODE_UNKNOWN

22004

INVALID_ESTIMATED_TIME_OF_ARRIVAL

Trūkumo tekstas (LT)

Trūkumo tekstas (EN)

Nenurodžius [mokėtojo tipas]
kodo nebuvo nurodytas šio
pervežimo operacijos dalyvio
adresas. Jei pervežimo
operacijos dalyvio kodas
nenurodytas (lauke
„RegistrationNumber“
nurodyta reikšmė „ND“),
privaloma nurodyti šio
pervežimo operacijos dalyvio
adresą.
Pranešimo elemente
[mokėtojo tipas] įrašoma
viena iš šių reikšmių:
• siuntėjo;
• gavėjo;
• vežėjo;
• rengėjo.
Nurodytas šalies kodas [šalies
kodas] neatitinka ISO 3166-1
alpha 2 standarto.

Both registration number and
address of the [tax payer
type] tax payer are not
specified. If registration
number is not specified
(element
"RegistrationNumber"
contains value "ND"), address
is mandatory.

Pranešimo elemente [tax
payer type] įrašoma viena iš
šių reikšmių:
• consignee;
• consignor;
• transporter;
• creator.
Specified country code
[country code] does not
comply with ISO 3166-1 alpha
2 standard.
Nurodytas valiutos kodas
Specified currency code
[valiutos kodas] neatitinka
[currency code] does not
ISO 4217 standarto.
comply with ISO 4217
standard.
Nurodyta numatoma
Specified estimated time of
pristatymo data
arrival
(EstimatedTimeOfArrival =
(EstimatedTimeOfArrival =
[EstimatedTimeOfArrival] )
[EstimatedTimeOfArrival] )
neatitinka įvedimo taisyklių. does not comply with entry
Numatoma pristatymo data
rules. Estimated time of arrival
[pranešimo reikšmė] .
[message type] .
Pranešimo elemente
Pranešimo elemente
[pranešimo reikšmė] įrašoma [message type] įrašoma viena
viena iš šių reikšmių:
iš šių reikšmių:
• turi būti vėlesnė, nei
• cannot be earlier than the
nurodyta išvežimo data
date and time of dispatch
(TimeOfDispatch =
(TimeOfDispatch =
[TimeOfDispatch] );
[TimeOfDispatch] );
• negali būti vėlesnė, nei 92 • cannot be later than 92
kalendorinės dienos nuo
days counting from the
nurodytos išvežimo datos
date and time of dispatch
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22005

NO_TRANSPORT_DOCUMENT_FOUND

22006

NO_TRANSPORT_DOCUMENT_UID

22007

TIME_OF_DISPATCH_IN_PAST

22008

(TimeOfDispatch =
[TimeOfDispatch] ).
Pagal pateiktą i.VAZ sistemos
važtaraščiui suteiktą
važtaraščio registracijos
numerį
(IvazTransportDocumentUID =
[IvazTransportDocumentUID]
) važtaraštis i.VAZ nerastas.
Pagal pateiktą važtaraščiui
rengėjo suteiktą važtaraščio
UID
(LocalTransportDocumentUID
=
[LocalTransportDocumentUID
] ) važtaraštis i.VAZ nerastas.
Nenurodytas važtaraščiui
rengėjo suteiktas važtaraščio
UID
(LocalTransportDocumentUID)
arba i.VAZ sistemos
važtaraščiui suteiktas
važtaraščio registracijos
numeris
(IvazTransportDocumentUID).

Važtaraštyje nurodyta
išvežimo data
(TimeOfDispatch =
[TimeOfDispatch] ) ankstesnė,
nei važtaraščio patvirtinimo
i.VAZ data [važtaraščio
patvirtinimo data] .
Primename, kad važtaraščio
duomenys turi būti pateikti ne
vėliau nei važtaraštyje
nurodyti krovinio išvežimo
data ir laikas.
TRANSPORT_DOCUMENT_ALREADY_EXISTS Važtaraštis su nurodytu
rengėjo suteiktu važtaraščio
UID
(LocalTransportDocumentUID
=
[LocalTransportDocumentUID
] ) i.VAZ sistemoje jau
egzistuoja. Skirtingiems
važtaraščiams rengėjo suteikti
UID

(TimeOfDispatch =
[TimeOfDispatch] )
No transport document with
the specified i.VAZ registration
number
(IvazTransportDocumentUID =
[IvazTransportDocumentUID]
) was found.
No transport document with
the specified transport
document UID
(LocalTransportDocumentUID
=
[LocalTransportDocumentUID
] ), assigned to the document
by the creator, was found.
Neither transport document
UID
(LocalTransportDocumentUID)
, assigned to the document by
the creator, nor transport
document registration
number
(IvazTransportDocumentUID),
assigned to the document by
i.VAZ, is specified.
Specified time of dispatch
(TimeOfDispatch =
[TimeOfDispatch] ) is earlier
than transport document
approval in i.VAZ date
[transport document
approval date] . We remind
you that transport document
data has to be submitted
before the time of dispatch.

Transport document with the
specified transport document
UID
(LocalTransportDocumentUID
=
[LocalTransportDocumentUID
] ) already exists (has been
previously submitted to i.VAZ).
No two transport documents
submitted by the same creator
can be assigned matching
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22009

22010

20011

22012

22013

(LocalTransportDocumentUID) transport document UIDs
sutapti negali.
(LocalTransportDocumentUID)
.
INVALID_WEIGHT_STRUCTURE
Pasirinkta nurodyti krovinio
Weight data group is
svorį, tačiau nenurodytas nei indicated, however, neither
bruto, nei neto krovinio svoris. net weight nor gross weight is
specified.
INVALID_PRODUCT_LINE_NUMBER
Važtaraštyje nerasta nurodyta Specified product line "
krovinio (prekės) eilutė „
[ProductLineNumber] " has
[ProductLineNumber] “.
not been found.
SYSTEM_ERROR
i.VAZ sistemos klaida. [klaidos i.VAZ system error. [error
tipas].
type].
Pranešimo elemente [klaidos Pranešimo elemente [error
tipas] įrašoma viena iš šių
type] įrašoma viena iš šių
reikšmių:
reikšmių:
• Nėra autentifikuotasi;
• No authentication;
• Klaidai suteiktas id:
• Error id: [error ID].
[klaidos ID].
INVALID_TRANSPORT_DOCUMENT_STATE [Pranešimo reikšmė]
[Message type] Current
važtaraščio būsenai esant
transport document state:
[važtaraščio būsena] .
[transport document state] .
Pranešimo elemente
Pranešimo elemente
[Pranešimo reikšmė] įrašoma [Message type] įrašoma viena
viena iš šių reikšmių:
iš šių reikšmių:
• Važtaraštis negali būti
• Transport document
redaguojamas;
cannot be editted in the
current state.
• Važtaraščio duomenys
negali būti keičiami;
• Transport document
cannot be amended in the
• Važtaraštis negali būti
current state.
atšauktas;
• Transport document
• Krovinio grąžinimo
cannot be cancelled in the
nurodymas negalimas;
current state.
• Krovinio gavimo
patvirtinimo nurodymas • Cargo return to consignor
cannot be registered in
negalimas.
the current state.
• Cargo receipt
confirmation cannot be
registered in the current
state.
TRANSPORT_DOCUMENT_EDIT_TERM_OV Praėjęs duomenų teikimo
Transport document data
ER
terminas. Važtaraščio
submission term, as set in the
duomenų tvarkymas (keitimas, Rules for the submission of
krovinio grąžinimo
data on the consignment
nurodymas, atšaukimas,
notes and other goods
skaidymas) ir krovinio gavimo transport documents to the
patvirtinimai negalimi praėjus state tax inspectorate, has
duomenų teikimo terminui,
passed. Transport document
numatytam Važtaraščių ir kitų changes (amendment, cargo
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krovinių gabenimo dokumentų
duomenų teikimo Valstybinei
mokesčių inspekcijai
taisyklėse.

22014

20015

22016

22017

return to consignor
notification, cancellation,
splitting) as well as cargo
receipt confirmations are not
allowed after transport
document data submission
term has passed.
TRANSPORT_DOCUMENT_EDIT_RESTRICTE Važtaraščio duomenų keitimas Transport document
D
apribotas. Nesuteikiama
amendment is restricted.
galimybė keisti lauke „ [lauko Element " [element name] "
pavadinimas] “ nurodytų
cannot be amended.
duomenų.
NOT_YET_IMPLEMENTED
Sistemos funkcija „ [funkcijos System function " [function
pavadinimas] “ laikinai
name] " is temporarily
nepasiekiama.
unavailable
Pranešimo elemente
Pranešimo elemente
[funkcijos pavadinimas]
[function name] įrašoma
įrašoma viena iš šių reikšmių: viena iš šių reikšmių:
• vežėjo gavimo
• transporter receipt
patvirtinimas;
confirmation;
• skaidymas.
• split.
TRANSPORT_DOCUMENT_APPROVAL_TOO Važtaraščio patvirtinimas
Transport document approval
_EARLY
i.VAZ sistemoje negalimas iki in i.VAZ is not allowed until
anksčiausio važtaraščio
the earliest term for transport
duomenų teikimo termino,
document data submission
numatyto Važtaraščių ir kitų has passed, as set in the Rules
krovinių gabenimo dokumentų for the submission of data on
duomenų teikimo Valstybinei the consignment notes and
mokesčių inspekcijai
other goods transport
taisyklėse.
documents to the state tax
inspectorate.
PRIVILEGE_VIOLATION
[Veiksmo pavadinimas]
[Operation name] cannot be
veiksmas negalimas, nes
completed due to missing
neturima teisė atlikti šio
permission to complete the
veiksmo su nurodytu
operation with the specified
važtaraščiu.
transport document.
Pranešimo elemente
Pranešimo elemente
[Veiksmo pavadinimas]
[Operation name] įrašoma
įrašoma viena iš šių reikšmių: viena iš šių reikšmių:
• Važtaraščio duomenų
• Transport document
keitimo;
amendment;
• Važtaraščio atšaukimo
• Transport document
arba krovinio grąžinimo
cancellation or cargo
nurodymo;
return to consignor
registration;
• Gavimo patvirtinimo
nurodymo.
• Cargo receipt
confirmation.
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22018

ACTOR_NAME_DOESNT_MATCH

22019

ACTOR_UNRECOGNISED

22020

DATA_VALIDATION_ERROR

22021

DATA_VALIDATION_WARNING

[Mokėtojo tipas] pavadinimas [Taxpayer type] name
[pavadinimas, nurodytas
[exptected name] does not
važtaraštyje] nesutampa su match with the taxpayer's
Mokesčių mokėtojų registre name found in the Register of
registruotu šio asmens
Taxpayers [taxpayer's name
pavadinimu: [pavadinimas, found in Register of
saugomas MMR] .
Taxpayers] . This may be due
Pavadinimas galėjo nesutapti to slight differences, for
ir dėl smulkių žodžių tvarkos, example, use of different
gramatinių bei skyrybos ženklų punctuation marks. With
skirtumų. Sėkmingai i.VAZ
successful submission of the
patvirtinus važtaraštį,
transport document, name is
važtaraštyje nurodytas
automatically updated to
pavadinimas automatiškai
match the taxpayer's name
atnaujinamas pagal Mokesčių found in the Register of
mokėtojų registre tvarkomus Taxpayers.
duomenis.
Pranešimo elemente
Pranešimo elemente
[Mokėtojo tipas] įrašoma
[Taxpayer type] įrašoma
viena iš šių reikšmių:
viena iš šių reikšmių:
• Siuntėjo;
• Consignee;
• Gavėjo;
• Consignor;
• Vežėjo;
• Transporter;
• Rengėjo.
• Creator.
Pagal nurodytą kontrahento No taxpayers found with the
registracijos numerį
specified registration number
[registracijos numeris]
[registration number] in the
Mokesčių mokėtojų registre Register of Taxpayers.
kontrahentas nerastas.
Pagal nurodytą kontrahento Multiple taxpayers found with
registracijos numerį
the specified registration
[registracijos numeris]
number [registration
Mokesčių mokėtojų registre number] in the Register of
rastas daugiau nei vienas
Taxpayers.
mokesčių mokėtojas.
Teikiami duomenys neatitinka Data being submitted does
loginės patikros taisyklių.
not comply with data
Operacija negali būti įvykdyta. validation rules. Operation
attempted cannot be
completed.
[Pranešimo reikšmė] negali
[Message value] data cannot
būti neigiamas skaičius.
be negative. Specified value:
Nurodyta reikšmė: [įvestas
[specified value] .
skaičius] .
Pranešimo elemente
Pranešimo elemente
[Pranešimo reikšmė] įrašoma [Message value] įrašoma
viena iš šių reikšmių:
viena iš šių reikšmių:
• Krovinio vertė;
• Value of the cargo;
• Krovinio eilutės numeris; • Product line number;
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•
•

22022

UNSPECIFIED_ERROR

22023

NO_RESULTS_FOUND

22024

TOO_MANY_RESULTS_FOUND

22025

DUPLICATE_IN_FILE

Krovinio kiekis;
Mokesčio už vežimą ir
suteiktas paslaugas suma.
Neužpildytas privalomas
užpildyti laukas. Neužpildyto
lauko pavadinimas: "[Lauko
pavadinimas]".
Važtaraščio išrašymo data,
nurodyta elemente
„LocalTransportDocumentDat
e", negali būti ankstesnė, nei
2016-08-01. Nurodyta
važtaraščio išrašymo data:
[važtaraščio išrašymo data] .

•
•

Product quantity;
Payment for delivery.

Mandatory element has not
been filled. Unfilled element:
"[Element name]".

Local transport document
date (as specified in the
element
"LocalTransportDocumentDat
e") cannot be earlier than
2016/08/01. Specified local
transport document date:
[specified local transport
document date] .
Nepatvirtintas važtaraštis,
Unapproved transport
kurio duomenys buvo pakeisti document that has been
naudojantis i.VAZ portalo
amended through i.VAZ
naudotojo sąsaja, negali būti website's user interface
patvirtintas naudojantis
cannot be approved through
žiniatinklio paslaugomis ar
webservices or by uploading a
įkeliant važtaraščio duomenų transport document data file.
rinkmeną.
Nepatvirtinto važtaraščio
Unapproved (draft) transport
(važtaraščio juodraščio)
document cannot be returned.
duomenys negali būti
grąžinami.
Pagal nurodytus paieškos
No data matching the search
kriterijus duomenų nerasta.
criteria has been found.
Pagal nurodytus paieškos
Too many results matching
kriterijus rasta per daug
the search criteria have been
rezultatų. Susiaurinkite
found. Please specify more
paieškos kriterijus.
precise search criteria.
Toje pačioje važtaraščių
The same file may not include:
duomenų rinkmenoje negali (1) two or more new transport
būti pateikiama: (1) dviejų ir documents with matching
daugiau naujų važtaraščių su transport document UIDs
sutampančiais rengėjo
[LocalTransportDocumentUID
suteiktais važtaraščio UID
] signed to the document by
[LocalTransportDocumentUID the creator; (2) new transport
] duomenys; (2) naujo
document data together with
važtaraščio duomenys kartu su change operations
to paties važtaraščio duomenų (TransportDocumentAmendm
pakeitimu ar papildymu
ent, Cancellation,
(TransportDocumentAmendm ReceiptConfirmation,
ent, Cancellation,
CargoSplitting) to the same
ReceiptConfirmation,
transport document; (3) more
CargoSplitting); (3) daugiau, than one change operation to
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22026
22027
21028

21029

21030
21031

21032

RECEIPT_CONFIRMATION_ERROR
TRANSPORT_DOCUMENT_SPLIT_ERROR

nei vienas to paties
važtaraščio duomenų
pakeitimas ar papildymas.
Rinkmenoje naujuose
važtaraščiuose arba (ir)
duomenų pakeitimuose ar
papildymuose pasikartojantis
[LocalTransportDocumentUID
].
Gavimo patvirtinimo klaida.
Važtaraščio skaidymo klaida.

the same transport document.
Matching
[LocalTransportDocumentUID
] in new transport documents
and/or change operations in
the file.

Receipt confirmation error.
Transport document split
error.
INVALID_MIME_TYPE
Neteisingas rinkmenos tipas Invalid file type or/and
arba (ir) naudojama simbolių character encoding. File types
koduotė. Leidžiama įkelti tik allowed: XML or XML
XML arba XML, suarchyvuoto compressed in GZIP format. All
GZIP būdu, tipų rinkmenas.
characters in the file must be
Visi simboliai rinkmenoje turi of the same encoding (e. g.,
būti pateikiami naudojant tą UTF-8 character encoding),
pačią simbolių koduotę (pvz., specified in the header of the
UTF-8 koduotę). Naudojama file (if unspecified, UTF-8
koduotė turi būti nurodoma encoding is assumed).
rinkmenos antraštėje
(koduotės nenurodžius,
validacija atliekama pagal UTF8 koduotę).
INVALID_FILE_SIZE
Rinkmenos dydis viršija
File size greater than the
[didžiausias leistinas i.VAZ
maximum limit. File size
rinkmenos dydis] MB.
cannot be greater than
[maximum i.VAZ file size]
MB.
TRANSPORT_DOCUMENT_ALREADY_APPR Nurodytas važtaraštis jau
Transport document is already
OVED
patvirtintas.
approved.
CONCURRENT_USER_LIMIT_REACHED
Dokumento tvarkymas
Tansport document editing is
negalimas, kadangi
locked as the document is
dokumentą šiuo metu tvarko being edited by another user.
kitas naudotojas.
PROXY_VIOLATION
Važtaraščio rengėjui
Creator does not have
nesuteiktos atstovavimo teisės permission (representation
teikti važtaraščių duomenų
rights) to submit a transport
važtaraštyje nurodyto siuntėjo document with the specified
vardu. Norint pateikti
consignor. In order to submit a
važtaraščio duomenis
transport document, the
nurodyto siuntėjo vardu,
specified consignor must first
siuntėjas važtaraščio rengėjui give permission
pirmiausia turi suteikti
(representation rights) to do
reikiamas atstovavimo teises. so to the transport document
creator (the tax payer
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22033

REQUEST_NUMBER_ALREADY_EXISTS

21034

XSD_VALIDATION_FAILED

submitting transport
document data).
Rinkmena su nurodytu
File with the request number
užklausos numeriu
(requestNumber)
(requestNumber)
[requestNumber] has already
[requestNumber] jau buvo
been submitted. No two files
pateikta. Atskirose
by the same creator can have
rinkmenose nurodyti užklausų matching request numbers.
numeriai (requestNumber)
negali sutapti.
Rinkmena neatitinka XSD
File does not comply with the
aprašo. Nustatytas
XSD schema. Identified fault:
neatitikimas: [XSD validavimo [XSD validation fault] .
klaida] .

4.2 XML pavyzdžiai
4.2.1 Sinchroninio serviso xml pavyzdžiai
4.2.1.1

submitTransportDocument

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:submitTransportDocument>
<urn:LocalTransportDocument>
<ivaz:TransportDocumentUID>
<ivaz:LocalTransportDocumentUID>A100</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
</ivaz:TransportDocumentUID>
<ivaz:LocalTransportDocumentNumber>123456</ivaz:LocalTransportDocumentNumber>
<ivaz:LocalTransportDocumentDate>2016-09-08</ivaz:LocalTransportDocumentDate>
<!--Optional:-->
<ivaz:PlaceOfIssueTransportDocument>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji g.</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:Region>Vilnius</ivaz:Region>
<!--Optional:-->
<ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
</ivaz:Address>
</ivaz:PlaceOfIssueTransportDocument>
<ivaz:TimeOfDispatch>2016-09-10T00:56:00</ivaz:TimeOfDispatch>
<!--Optional:-->
<ivaz:EstimatedTimeOfArrival>2016-09-10T00:56:00</ivaz:EstimatedTimeOfArrival>
<ivaz:Consignor>
<ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
<ivaz:Name>UAB „Siuntėjas“</ivaz:Name>
<!--Optional:-->
<ivaz:Address>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
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<ivaz:FullAddress>Netikroji g. 1, Vilnius</ivaz:FullAddress>
</ivaz:Address>
<!--Optional:-->
<ivaz:ContactInformation>kontaktine informacija</ivaz:ContactInformation>
</ivaz:Consignor>
<ivaz:Consignee>
<ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
<ivaz:Name>UAB Gavejas</ivaz:Name>
<!--Optional:-->
<ivaz:Address>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
<!--Optional:-->
<!--Optional:-->
<ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
</ivaz:Address>
</ivaz:Address>
<!--Optional:-->
<ivaz:ContactInformation>Informacija</ivaz:ContactInformation>
</ivaz:Consignee>
<ivaz:Transporter>
<ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
<ivaz:Name>UAB Vežėjas</ivaz:Name>
<!--Optional:-->
<ivaz:TransporterAddress>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji g.</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:Region>Vilnius</ivaz:Region>
<!--Optional:-->
<ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
</ivaz:Address>
</ivaz:TransporterAddress>
<!--Optional:-->
<ivaz:ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ivaz:ContactInformation>
<ivaz:TransportMeans>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:TransportMean>
<ivaz:IdentityOfTransportUnits>ABC123</ivaz:IdentityOfTransportUnits>
<!--Optional:-->
<ivaz:MarqueModelTransportUnits>Volkswagen
Transporter</ivaz:MarqueModelTransportUnits>
<!--Optional:-->
<ivaz:Seals>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:Seal>
<ivaz:IdentityOfCommercialSeal>Plomba1</ivaz:IdentityOfCommercialSeal>
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<!--Optional:-->
<ivaz:SealInformation>Plomba patvirtinta</ivaz:SealInformation>
</ivaz:Seal>
<ivaz:Seal>
<ivaz:IdentityOfCommercialSeal>Plomba2</ivaz:IdentityOfCommercialSeal>
<!--Optional:-->
<ivaz:SealInformation>Pakeistos plombos
indentifikatorius</ivaz:SealInformation>
</ivaz:Seal>
</ivaz:Seals>
</ivaz:TransportMean>
<ivaz:TransportMean>
<ivaz:IdentityOfTransportUnits>AB 123</ivaz:IdentityOfTransportUnits>
<!--Optional:-->
<ivaz:MarqueModelTransportUnits>B2K3000x2</ivaz:MarqueModelTransportUnits>
<!--Optional:-->
</ivaz:TransportMean>
</ivaz:TransportMeans>
<!--Optional:-->
<ivaz:Drivers>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:Driver>
<ivaz:Name>Vardenis</ivaz:Name>
<ivaz:Surname>Pavardenis</ivaz:Surname>
</ivaz:Driver>
</ivaz:Drivers>
</ivaz:Transporter>
<ivaz:ShipFrom>
<!--Optional:-->
<ivaz:WarehouseID>WH0001</ivaz:WarehouseID>
<ivaz:LoadAddress>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
<!--Optional:-->
<!--Optional:-->
</ivaz:Address>
</ivaz:LoadAddress>
<!--Optional:-->
<ivaz:ImportCustomOffice>ICO123</ivaz:ImportCustomOffice>
</ivaz:ShipFrom>
<ivaz:ShipTo>
<!--Optional:-->
<ivaz:UnloadAddress>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
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</ivaz:Address>
</ivaz:UnloadAddress>
<!--Optional:-->
</ivaz:ShipTo>
<ivaz:DeliveryData>
<ivaz:Products>
<!--1 to 1000 repetitions:-->
<ivaz:Product>
<ivaz:ProductLineNumber>1</ivaz:ProductLineNumber>
<ivaz:Quantity>31</ivaz:Quantity>
<ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
<!--Optional:-->
<ivaz:ProductCode>P-48</ivaz:ProductCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:AdditionalProductCode>P-15/55</ivaz:AdditionalProductCode>
<ivaz:ProductDescription>Elektros instaliacijos
prekės</ivaz:ProductDescription>
</ivaz:Product>
<ivaz:Product>
<ivaz:ProductLineNumber>2</ivaz:ProductLineNumber>
<ivaz:Quantity>3</ivaz:Quantity>
<ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
<!--Optional:-->
<ivaz:ProductCode>T-49</ivaz:ProductCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:AdditionalProductCode>T-15:89</ivaz:AdditionalProductCode>
<ivaz:ProductDescription>Žoliapjovė
traktoriukas</ivaz:ProductDescription>
</ivaz:Product>
</ivaz:Products>
<!--Optional:-->
<ivaz:Packages>
<!--1 to 1000 repetitions:-->
<ivaz:Package>
<ivaz:KindOfPackagesCode>814-454-454</ivaz:KindOfPackagesCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:PackagesID>P-554154</ivaz:PackagesID>
<ivaz:NumberOfPackages>5</ivaz:NumberOfPackages>
<!--Optional:-->
</ivaz:Package>
</ivaz:Packages>
<!--Optional:-->
<ivaz:Weight>
<!--Optional:-->
<ivaz:GrossWeight>1899</ivaz:GrossWeight>
<!--Optional:-->
<ivaz:NetWeight>2000</ivaz:NetWeight>
<ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
</ivaz:Weight>
<!--Optional:-->
<ivaz:ClassesAndNumbers>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:ClassAndNumber>1</ivaz:ClassAndNumber>
</ivaz:ClassesAndNumbers>
<!--Optional:-->
<ivaz:Value>5000</ivaz:Value>
<!--Optional:-->
<ivaz:Currency>EUR</ivaz:Currency>
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<!--Optional:-->
<ivaz:ComplementaryDeliveryInformation>Galima pristatyti tik darbo
valandomis</ivaz:ComplementaryDeliveryInformation>
</ivaz:DeliveryData>
<!--Optional:-->
<ivaz:ComplementaryTransportInformation>
<!--Optional:-->
<ivaz:PaymentsForDelivery>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:PaymentForDelivery>
<!--Optional:-->
<ivaz:TypeOfTax>Mokestys už paslaugas</ivaz:TypeOfTax>
<ivaz:PaymentValue>900</ivaz:PaymentValue>
<!--Optional:-->
<ivaz:Currency>EUR</ivaz:Currency>
</ivaz:PaymentForDelivery>
</ivaz:PaymentsForDelivery>
<!--Optional:-->
<ivaz:Annexes>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:Annex>
<!--Optional:-->
<ivaz:TypeOfDocument>Sąsakita faktūra</ivaz:TypeOfDocument>
<!--Optional:-->
<ivaz:DocumentDate>2016-09-14</ivaz:DocumentDate>
<!--Optional:-->
<ivaz:DocumentNumber>Nr.105-02</ivaz:DocumentNumber>
</ivaz:Annex>
<ivaz:Annex>
<!--Optional:-->
<ivaz:TypeOfDocument>Sąsakita faktūra</ivaz:TypeOfDocument>
<!--Optional:-->
<ivaz:DocumentDate>2016-09-12</ivaz:DocumentDate>
<!--Optional:-->
<ivaz:DocumentNumber>Nr.105-62</ivaz:DocumentNumber>
</ivaz:Annex>
</ivaz:Annexes>
<!--Optional:-->
<ivaz:OtherInstructions>Reikalingos sąskaitų faktūrų
kopijos</ivaz:OtherInstructions>
</ivaz:ComplementaryTransportInformation>
</urn:LocalTransportDocument>
<urn:ContextInformation>
<ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
<ivaz:FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
<ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
<ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
<ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
<ivaz:CreatorRegistrationNumber>01234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
<urn:AdditionalContext>
<urn:State>DRAFT</urn:State>
</urn:AdditionalContext>
</urn:submitTransportDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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4.2.1.2

submitETransportDocument

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:submitETransportDocument>
<urn:LocalTransportDocument>
<ivaz:TransportDocumentUID>
<ivaz:LocalTransportDocumentUID>A185</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
</ivaz:TransportDocumentUID>
<ivaz:LocalTransportDocumentNumber>123456</ivaz:LocalTransportDocumentNumber>
<ivaz:LocalTransportDocumentDate>2016-09-08</ivaz:LocalTransportDocumentDate>
<!--Optional:-->
<ivaz:PlaceOfIssueTransportDocument>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji g.</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:Region>Vilnius</ivaz:Region>
<!--Optional:-->
<ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
</ivaz:Address>
</ivaz:PlaceOfIssueTransportDocument>
<ivaz:TimeOfDispatch>2016-09-10T00:56:00</ivaz:TimeOfDispatch>
<!--Optional:-->
<ivaz:EstimatedTimeOfArrival>2016-09-10T00:56:00</ivaz:EstimatedTimeOfArrival>
<ivaz:Consignor>
<ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
<ivaz:Name>UAB Siuntejas</ivaz:Name>
<!--Optional:-->
<ivaz:Address>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:FullAddress>Netikroji g. 1, Vilnius</ivaz:FullAddress>
</ivaz:Address>
<!--Optional:-->
<ivaz:ContactInformation>netikra kontaktine
informacija</ivaz:ContactInformation>
</ivaz:Consignor>
<ivaz:Consignee>
<ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
<ivaz:Name>UAB Gavejas</ivaz:Name>
<!--Optional:-->
<ivaz:Address>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
<!--Optional:-->
<!--Optional:-->
<ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
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</ivaz:Address>
</ivaz:Address>
<!--Optional:-->
<ivaz:ContactInformation>kontaktine informacija</ivaz:ContactInformation>
</ivaz:Consignee>
<ivaz:Transporter>
<ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
<ivaz:Name>UAB Vezejas</ivaz:Name>
<!--Optional:-->
<ivaz:TransporterAddress>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji g.</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:Region>Vilnius</ivaz:Region>
<!--Optional:-->
<ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
</ivaz:Address>
</ivaz:TransporterAddress>
<!--Optional:-->
<ivaz:ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ivaz:ContactInformation>
<ivaz:TransportMeans>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:TransportMean>
<ivaz:IdentityOfTransportUnits>ABC123</ivaz:IdentityOfTransportUnits>
<!--Optional:-->
<ivaz:MarqueModelTransportUnits>Volkswagen
Transporter</ivaz:MarqueModelTransportUnits>
<!--Optional:-->
<ivaz:Seals>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:Seal>
<ivaz:IdentityOfCommercialSeal>Plomba1</ivaz:IdentityOfCommercialSeal>
<!--Optional:-->
<ivaz:SealInformation>Plomba patvirtinta</ivaz:SealInformation>
</ivaz:Seal>
<ivaz:Seal>
<ivaz:IdentityOfCommercialSeal>Plomba2</ivaz:IdentityOfCommercialSeal>
<!--Optional:-->
<ivaz:SealInformation>Pakeistos plombos
indentifikatorius</ivaz:SealInformation>
</ivaz:Seal>
</ivaz:Seals>
</ivaz:TransportMean>
<ivaz:TransportMean>
<ivaz:IdentityOfTransportUnits>AB 123</ivaz:IdentityOfTransportUnits>
<!--Optional:-->
<ivaz:MarqueModelTransportUnits>B2K3000x2</ivaz:MarqueModelTransportUnits>
<!--Optional:-->
</ivaz:TransportMean>
</ivaz:TransportMeans>
<!--Optional:-->
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<ivaz:Drivers>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:Driver>
<ivaz:Name>Vardenis</ivaz:Name>
<ivaz:Surname>Pavardenis</ivaz:Surname>
</ivaz:Driver>
</ivaz:Drivers>
</ivaz:Transporter>
<ivaz:ShipFrom>
<!--Optional:-->
<ivaz:WarehouseID>WH0001</ivaz:WarehouseID>
<ivaz:LoadAddress>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
</ivaz:Address>
</ivaz:LoadAddress>
<!--Optional:-->
<ivaz:ImportCustomOffice>ICO123</ivaz:ImportCustomOffice>
</ivaz:ShipFrom>
<ivaz:ShipTo>
<!--Optional:-->
<ivaz:UnloadAddress>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:Address>
<ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
<ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
<ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
<ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
</ivaz:Address>
</ivaz:UnloadAddress>
</ivaz:ShipTo>
<ivaz:DeliveryData>
<ivaz:Products>
<!--1 to 1000 repetitions:-->
<ivaz:Product>
<ivaz:ProductLineNumber>1</ivaz:ProductLineNumber>
<ivaz:Quantity>31</ivaz:Quantity>
<ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
<!--Optional:-->
<ivaz:ProductCode>P-48</ivaz:ProductCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:AdditionalProductCode>P-15/55</ivaz:AdditionalProductCode>
<ivaz:ProductDescription>Elektros instaliacijos
prekes</ivaz:ProductDescription>
</ivaz:Product>
<ivaz:Product>
<ivaz:ProductLineNumber>2</ivaz:ProductLineNumber>
<ivaz:Quantity>3</ivaz:Quantity>
<ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
<!--Optional:-->
<ivaz:ProductCode>T-49</ivaz:ProductCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:AdditionalProductCode>T-15:89</ivaz:AdditionalProductCode>
<ivaz:ProductDescription>traktoriukas</ivaz:ProductDescription>
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</ivaz:Product>
</ivaz:Products>
<!--Optional:-->
<ivaz:Packages>
<!--1 to 1000 repetitions:-->
<ivaz:Package>
<ivaz:KindOfPackagesCode>814-454-454</ivaz:KindOfPackagesCode>
<!--Optional:-->
<ivaz:PackagesID>P-554154</ivaz:PackagesID>
<ivaz:NumberOfPackages>5</ivaz:NumberOfPackages>
<!--Optional:-->
</ivaz:Package>
</ivaz:Packages>
<!--Optional:-->
<ivaz:Weight>
<!--Optional:-->
<ivaz:GrossWeight>1899</ivaz:GrossWeight>
<!--Optional:-->
<ivaz:NetWeight>2000</ivaz:NetWeight>
<ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
</ivaz:Weight>
<!--Optional:-->
<ivaz:ClassesAndNumbers>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:ClassAndNumber>1</ivaz:ClassAndNumber>
</ivaz:ClassesAndNumbers>
<!--Optional:-->
<ivaz:Value>5000</ivaz:Value>
<!--Optional:-->
<ivaz:Currency>EUR</ivaz:Currency>
<!--Optional:-->
<ivaz:ComplementaryDeliveryInformation>Galima pristatyti tik darbo
valandomis</ivaz:ComplementaryDeliveryInformation>
</ivaz:DeliveryData>
<!--Optional:-->
<ivaz:ComplementaryTransportInformation>
<!--Optional:-->
<ivaz:PaymentsForDelivery>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:PaymentForDelivery>
<!--Optional:-->
<ivaz:TypeOfTax>Transporto mokestys</ivaz:TypeOfTax>
<ivaz:PaymentValue>900</ivaz:PaymentValue>
<!--Optional:-->
<ivaz:Currency>EUR</ivaz:Currency>
</ivaz:PaymentForDelivery>
</ivaz:PaymentsForDelivery>
<!--Optional:-->
<ivaz:Annexes>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ivaz:Annex>
<!--Optional:-->
<ivaz:TypeOfDocument>Dokumentas1</ivaz:TypeOfDocument>
<!--Optional:-->
<ivaz:DocumentDate>2016-09-14</ivaz:DocumentDate>
<!--Optional:-->
<ivaz:DocumentNumber>Nr.105-02</ivaz:DocumentNumber>
</ivaz:Annex>
<ivaz:Annex>
<!--Optional:-->
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<ivaz:TypeOfDocument>Dokumentas2</ivaz:TypeOfDocument>
<!--Optional:-->
<ivaz:DocumentDate>2016-09-12</ivaz:DocumentDate>
<!--Optional:-->
<ivaz:DocumentNumber>Nr.105-62</ivaz:DocumentNumber>
</ivaz:Annex>
</ivaz:Annexes>
<!--Optional:-->
<ivaz:OtherInstructions>Reikalingos dokumento
kopijos</ivaz:OtherInstructions>
</ivaz:ComplementaryTransportInformation>
</urn:LocalTransportDocument>
<urn:ContextInformation>
<ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
<ivaz:FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
<ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
<ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
<ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
<ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
<urn:AdditionalContext>
<urn:State>DRAFT</urn:State>
</urn:AdditionalContext>
</urn:submitETransportDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4.2.1.3

approveTransportDocument

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:approveTransportDocument>
<urn:ApproveContext>
<urn:LocalTransportDocumentUID>A-100</urn:LocalTransportDocumentUID>
</urn:ApproveContext>
<urn:ContextInformation>
<ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
<ivaz:FileDateCreated>2016-07-21T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
<ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
<ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
<ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
<ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
</urn:approveTransportDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4.2.1.4

getTransportDocument

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:getTransportDocument>
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<urn:TransportDocumentContext>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:LocalTransportDocumentUID>A-102</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
<!--<ivaz:IvazTransportDocumentUID>?</ivaz:IvazTransportDocumentUID>-->
</urn:TransportDocumentContext>
<urn:ContextInformation>
<ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
<ivaz:FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
<ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
<ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
<ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
<ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
</urn:getTransportDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4.2.1.5

cancelTransportDocument

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:cancelTransportDocument>
<urn:Cancellation>
<ivaz:TransportDocumentUID>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:LocalTransportDocumentUID>A-101</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
<!-<ivaz:IvazTransportDocumentUID>?</ivaz:IvazTransportDocumentUID>-->
</ivaz:TransportDocumentUID>
<ivaz:CancellationReason>6</ivaz:CancellationReason>
<!--Optional:-->
<ivaz:TimeOfCancellation>2016-0908T15:10:02.110+03:00</ivaz:TimeOfCancellation>
<!--Optional:-->
<ivaz:AdditionalInfo>Krovinio plomba</ivaz:AdditionalInfo>
</urn:Cancellation>
<urn:ContextInformation>
<ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
<ivaz:FileDateCreated>2016-12-21T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
<ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
<ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
<ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
<ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
</urn:cancelTransportDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4.2.1.6

searchTransportDocuments

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:searchTransportDocuments>
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<urn:SearchContext>
<!--Optional:-->
<urn:FileDateCreatedFrom>2016-0920T16:10:02.110+03:00</urn:FileDateCreatedFrom>
<!--Optional:-->
<urn:FileDateCreatedTo>2016-09-20T18:10:02.110+03:00</urn:FileDateCreatedTo>
<!--Optional:-->
<urn:TimeOfDispatchFrom>2016-09-20T00:56:00</urn:TimeOfDispatchFrom>
<!--Optional:-->
<urn:TimeOfDispatchTo>2016-09-21T00:56:00</urn:TimeOfDispatchTo>
<!--Optional:-->
<urn:LocalTransportDocumentDateFrom>2016-0920</urn:LocalTransportDocumentDateFrom>
<!--Optional:-->
<urn:LocalTransportDocumentDateTo>2016-09-20</urn:LocalTransportDocumentDateTo>
<!--Optional:-->
<urn:Status>DRAFT</urn:Status>
</urn:SearchContext>
<urn:ContextInformation>
<ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
<ivaz:FileDateCreated>2016-07-21T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
<ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
<ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
<ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
<ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
</urn:searchTransportDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4.2.1.7

confirmOnReceipt

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:confirmOnReceipt>
<urn:ReceiptConfirmation>
<ivaz:TransportDocumentUID>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ivaz:LocalTransportDocumentUID>A-103</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
<!-- <ivaz:IvazTransportDocumentUID>?</ivaz:IvazTransportDocumentUID>
-->
</ivaz:TransportDocumentUID>
<ivaz:ReceiptType>1</ivaz:ReceiptType>
<ivaz:ReceiptDate>2017-01-01</ivaz:ReceiptDate>
<ivaz:ReceivedCargoConclusion>1</ivaz:ReceivedCargoConclusion>
<!--Optional:-->
<ivaz:AdditionalInfo>Demo</ivaz:AdditionalInfo>
<!--Optional:-->
<ivaz:ProductsInfo>
<!--1 to 1000 repetitions:-->
<ivaz:ProductInfo>
<ivaz:ProductLineNumber>1</ivaz:ProductLineNumber>
<!--Optional:-->
<ivaz:AmountDifference>2</ivaz:AmountDifference>
<!--Optional:-->
<ivaz:RefusedAmount>2</ivaz:RefusedAmount>
<!--Optional:-->
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<ivaz:ComplaintInfo>
<ivaz:ComplaintType>1</ivaz:ComplaintType>
<!--Optional:-->
<ivaz:AdditionalInfo>Demo</ivaz:AdditionalInfo>
</ivaz:ComplaintInfo>
</ivaz:ProductInfo>
</ivaz:ProductsInfo>
</urn:ReceiptConfirmation>
<urn:ContextInformation>
<ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
<ivaz:FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
<ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
<ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
<ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
<ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
</urn:confirmOnReceipt>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4.2.2 Asinchroninio serviso rinkmenų xml pavyzdžiai
4.2.2.1

eTransportDocument

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<FileDescription>
<FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
<FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
<SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
<SoftwareName>Demo</SoftwareName>
<SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
<CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
</FileDescription>
<eTransportDocuments>
<eTransportDocument>
<TransportDocumentUID>
<LocalTransportDocumentUID>1007</LocalTransportDocumentUID>
</TransportDocumentUID>
<LocalTransportDocumentNumber>123456</LocalTransportDocumentNumber>
<LocalTransportDocumentDate>2016-0908</LocalTransportDocumentDate>
<PlaceOfIssueTransportDocument>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</PlaceOfIssueTransportDocument>
<TimeOfDispatch>2016-09-09T00:56:00</TimeOfDispatch>
<EstimatedTimeOfArrival>2016-0909T00:56:00</EstimatedTimeOfArrival>
<Consignor>
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<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Siuntėjas</Name>
<Address>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</Address>
<ContactInformation>netikra kontaktinė
informacija</ContactInformation>
</Consignor>
<Consignee>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Gavėjas</Name>
<Address>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</Address>
<ContactInformation>Kontaktai</ContactInformation>
</Consignee>
<Transporter>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Vežėjas</Name>
<TransporterAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</TransporterAddress>
<ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ContactInformation>
<TransportMeans>
<TransportMean>
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<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
<MarqueModelTransportUnits>Volkswagen Transporter</MarqueModelTransportUnits>
<Seals>
<Seal>
<IdentityOfCommercialSeal>plomba1</IdentityOfCommercialSeal>
<SealInformation>Plomba patvirtinta</SealInformation>
</Seal>
<Seal>
<IdentityOfCommercialSeal>plomba2</IdentityOfCommercialSeal>
<SealInformation>Plombos indentifikatorius</SealInformation>
</Seal>
</Seals>
</TransportMean>
<TransportMean>
<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
<MarqueModelTransportUnits>B2K-3000x2</MarqueModelTransportUnits>
</TransportMean>
</TransportMeans>
<Drivers>
<Driver>
<Name>Vardenis</Name>
<Surname>Pavardenis</Surname>
</Driver>
</Drivers>
</Transporter>
<ShipFrom>
<WarehouseID>WH0001</WarehouseID>
<LoadAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</LoadAddress>
</ShipFrom>
<ShipTo>
<UnloadAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
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<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</UnloadAddress>
</ShipTo>
<DeliveryData>
<Products>
<Product>
<ProductLineNumber>1</ProductLineNumber>
<Quantity>31</Quantity>
<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
<ProductCode>P48</ProductCode>
<AdditionalProductCode>P-15/55</AdditionalProductCode>
<ProductDescription>Elektros instaliacijos prekės</ProductDescription>
</Product>
</Products>
<Packages>
<Package>
<KindOfPackagesCode>814-454-454</KindOfPackagesCode>
<PackagesID>P554154</PackagesID>
<NumberOfPackages>5</NumberOfPackages>
</Package>
</Packages>
<Weight>
<GrossWeight>1899</GrossWeight>
<NetWeight>2000</NetWeight>
<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
</Weight>
<ClassesAndNumbers>
<ClassAndNumber>1</ClassAndNumber>
</ClassesAndNumbers>
<Value>5000</Value>
<Currency>EUR</Currency>
<ComplementaryDeliveryInformation>Galima
pristatyti tik darbo valandomis</ComplementaryDeliveryInformation>
</DeliveryData>
<ComplementaryTransportInformation>
<PaymentsForDelivery>
<PaymentForDelivery>
<TypeOfTax>Mokestis
už paslaugas</TypeOfTax>
<PaymentValue>900</PaymentValue>
<Currency>EUR</Currency>
</PaymentForDelivery>
</PaymentsForDelivery>
<Annexes>

51

Važtaraščių duomenų importo iš mokesčių mokėtojų informacinių sistemų I.VAZ VMI patvirtintu formatu žiniatinklio paslaugos
specifikacija, v2.0
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

<Annex>
<TypeOfDocument>Sąskaita faktūra</TypeOfDocument>
<DocumentDate>201609-14</DocumentDate>
<DocumentNumber>Nr.105-02</DocumentNumber>
</Annex>
</Annexes>
<OtherInstructions>Reikalingos sąskaitų
faktūrų kopijos</OtherInstructions>
</ComplementaryTransportInformation>
</eTransportDocument>
</eTransportDocuments>
</iVAZFile>

4.2.2.2

TransportDocumentAmendment

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<FileDescription>
<FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
<FileDateCreated>2016-12-21T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
<SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
<SoftwareName>Demo</SoftwareName>
<SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
<CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
</FileDescription>
<TransportDocumentAmendments>
<TransportDocumentAmendment>
<TransportDocumentUID>
<IvazTransportDocumentUID>0160924</IvazTransportDocumentUID>
</TransportDocumentUID>
<LocalTransportDocumentDate>2016-1213</LocalTransportDocumentDate>
<PlaceOfIssueTransportDocument>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</PlaceOfIssueTransportDocument>
<TimeOfDispatch>2016-09-09T00:56:00</TimeOfDispatch>
<EstimatedTimeOfArrival>2016-0909T00:56:00</EstimatedTimeOfArrival>
<Consignor>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Siuntėjas</Name>
<Address>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
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<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</Address>
<ContactInformation>netikra kontaktinė
informacija</ContactInformation>
</Consignor>
<Consignee>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Gavėjas</Name>
<Address>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</Address>
<ContactInformation>kontaktai</ContactInformation>
</Consignee>
<Transporter>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Vežėjas</Name>
<TransporterAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</TransporterAddress>
<ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ContactInformation>
<TransportMeans>
<TransportMean>
<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
<MarqueModelTransportUnits>Volkswagen Transporter</MarqueModelTransportUnits>
<Seals>
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<Seal>
<IdentityOfCommercialSeal>plomba1</IdentityOfCommercialSeal>
<SealInformation>Plomba patvirtinta</SealInformation>
</Seal>
<Seal>
<IdentityOfCommercialSeal>plomba2</IdentityOfCommercialSeal>
<SealInformation>Plombos indentifikatorius</SealInformation>
</Seal>
</Seals>
</TransportMean>
</TransportMeans>
<Drivers>
<Driver>
<Name>Vardenis</Name>
<Surname>Pavardenis</Surname>
</Driver>
</Drivers>
</Transporter>
<ShipFrom>
<WarehouseID>WH0001</WarehouseID>
<LoadAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</LoadAddress>
</ShipFrom>
<ShipTo>
<UnloadAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</UnloadAddress>
</ShipTo>
<DeliveryData>
<Products>
<Product>
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<ProductLineNumber>1</ProductLineNumber>
<Quantity>31</Quantity>
<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
<ProductCode>P48</ProductCode>
<AdditionalProductCode>P-15/55</AdditionalProductCode>
<ProductDescription>Elektros instaliacijos prekės</ProductDescription>
</Product>
</Products>
<Packages>
<Package>
<KindOfPackagesCode>814-454-454</KindOfPackagesCode>
<PackagesID>P554154</PackagesID>
<NumberOfPackages>5</NumberOfPackages>
</Package>
</Packages>
<Weight>
<GrossWeight>1899</GrossWeight>
<NetWeight>2000</NetWeight>
<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
</Weight>
<ClassesAndNumbers>
<ClassAndNumber>1</ClassAndNumber>
</ClassesAndNumbers>
<Value>5000</Value>
<Currency>EUR</Currency>
<ComplementaryDeliveryInformation>Galima
pristatyti tik darbo valandomis</ComplementaryDeliveryInformation>
</DeliveryData>
<ComplementaryTransportInformation>
<PaymentsForDelivery>
<PaymentForDelivery>
<TypeOfTax>Mokestis
už paslaugas</TypeOfTax>
<PaymentValue>900</PaymentValue>
<Currency>EUR</Currency>
</PaymentForDelivery>
</PaymentsForDelivery>
<Annexes>
<Annex>
<TypeOfDocument>Sąskaita faktūra</TypeOfDocument>
<DocumentDate>201609-14</DocumentDate>
<DocumentNumber>Nr.105-02</DocumentNumber>
</Annex>
</Annexes>
<OtherInstructions>Reikalingos sąskaitų
faktūrų kopijos</OtherInstructions>
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</ComplementaryTransportInformation>
</TransportDocumentAmendment>
</TransportDocumentAmendments>
</iVAZFile>

4.2.2.3

TransportDocument

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<FileDescription>
<FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
<FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
<SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
<SoftwareName>Demo</SoftwareName>
<SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
<CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
</FileDescription>
<TransportDocuments>
<TransportDocument>
<TransportDocumentUID>
<LocalTransportDocumentUID>A1254</LocalTransportDocumentUID>
</TransportDocumentUID>
<LocalTransportDocumentNumber>123456</LocalTransportDocumentNumber>
<LocalTransportDocumentDate>2016-0908</LocalTransportDocumentDate>
<PlaceOfIssueTransportDocument>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</PlaceOfIssueTransportDocument>
<TimeOfDispatch>2016-09-09T00:56:00</TimeOfDispatch>
<EstimatedTimeOfArrival>2016-1009T00:56:00</EstimatedTimeOfArrival>
<Consignor>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Siuntėjas</Name>
<Address>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</Address>
56

Važtaraščių duomenų importo iš mokesčių mokėtojų informacinių sistemų I.VAZ VMI patvirtintu formatu žiniatinklio paslaugos
specifikacija, v2.0
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

<ContactInformation>netikra kontaktinė
informacija</ContactInformation>
</Consignor>
<Consignee>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Gavėjas</Name>
<Address>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</Address>
<ContactInformation>Kontaktai</ContactInformation>
</Consignee>
<Transporter>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Vežėjas</Name>
<TransporterAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</TransporterAddress>
<ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ContactInformation>
<TransportMeans>
<TransportMean>
<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
<MarqueModelTransportUnits>Volkswagen Transporter</MarqueModelTransportUnits>
<Seals>
<Seal>
<IdentityOfCommercialSeal>plomba1</IdentityOfCommercialSeal>
<SealInformation>Plomba patvirtinta</SealInformation>
</Seal>
<Seal>
<IdentityOfCommercialSeal>plomba2</IdentityOfCommercialSeal>

57

Važtaraščių duomenų importo iš mokesčių mokėtojų informacinių sistemų I.VAZ VMI patvirtintu formatu žiniatinklio paslaugos
specifikacija, v2.0
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

<SealInformation>Plombos indentifikatorius</SealInformation>
</Seal>
</Seals>
</TransportMean>
<TransportMean>
<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
<MarqueModelTransportUnits>B2K-3000x2</MarqueModelTransportUnits>
</TransportMean>
</TransportMeans>
<Drivers>
<Driver>
<Name>Vardenis</Name>
<Surname>Pavardenis</Surname>
</Driver>
</Drivers>
</Transporter>
<ShipFrom>
<WarehouseID>WH0001</WarehouseID>
<LoadAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</LoadAddress>
</ShipFrom>
<ShipTo>
<UnloadAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</UnloadAddress>
</ShipTo>
<DeliveryData>
<Products>
<Product>
<ProductLineNumber>1</ProductLineNumber>
<Quantity>31</Quantity>
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<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
<ProductCode>P48</ProductCode>
<AdditionalProductCode>P-15/55</AdditionalProductCode>
<ProductDescription>Elektros instaliacijos prekės</ProductDescription>
</Product>
</Products>
<Packages>
<Package>
<KindOfPackagesCode>814-454-454</KindOfPackagesCode>
<PackagesID>P554154</PackagesID>
<NumberOfPackages>5</NumberOfPackages>
</Package>
</Packages>
<Weight>
<GrossWeight>1899</GrossWeight>
<NetWeight>2000</NetWeight>
<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
</Weight>
<ClassesAndNumbers>
<ClassAndNumber>1</ClassAndNumber>
</ClassesAndNumbers>
<Value>5000</Value>
<Currency>EUR</Currency>
<ComplementaryDeliveryInformation>Galima
pristatyti tik darbo valandomis</ComplementaryDeliveryInformation>
</DeliveryData>
<ComplementaryTransportInformation>
<PaymentsForDelivery>
<PaymentForDelivery>
<TypeOfTax>Mokestis
už paslaugas</TypeOfTax>
<PaymentValue>900</PaymentValue>
<Currency>EUR</Currency>
</PaymentForDelivery>
</PaymentsForDelivery>
<Annexes>
<Annex>
<TypeOfDocument>Sąskaita faktūra</TypeOfDocument>
<DocumentDate>201609-14</DocumentDate>
<DocumentNumber>Nr.105-02</DocumentNumber>
</Annex>
</Annexes>
<OtherInstructions>Reikalingos sąskaitų
faktūrų kopijos</OtherInstructions>
</ComplementaryTransportInformation>
</TransportDocument>
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</TransportDocuments>
</iVAZFile>

4.2.2.4

Cancellation

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<FileDescription>
<FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
<FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
<SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
<SoftwareName>Demo</SoftwareName>
<SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
<CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
</FileDescription>
<Cancellations>
<Cancellation>
<TransportDocumentUID>
<LocalTransportDocumentUID>A155</LocalTransportDocumentUID>
</TransportDocumentUID>
<CancellationReason>6</CancellationReason>
<TimeOfCancellation>2016-1213T12:12:12</TimeOfCancellation>
<AdditionalInfo>Aprašymas</AdditionalInfo>
</Cancellation>
</Cancellations>
</iVAZFile>

4.2.2.5

ReceiptConfirmation

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<FileDescription>
<FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
<FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
<SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
<SoftwareName>Demo</SoftwareName>
<SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
<CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
</FileDescription>
<ReceiptConfirmations>
<ReceiptConfirmation>
<TransportDocumentUID>
<LocalTransportDocumentUID>1554</LocalTransportDocumentUID>
</TransportDocumentUID>
<ReceiptType>1</ReceiptType>
<ReceiptDate>2016-12-13</ReceiptDate>
<ReceivedCargoConclusion>1</ReceivedCargoConclusion>
<AdditionalInfo>Aprašymas</AdditionalInfo>
<ProductsInfo>
<ProductInfo>
<ProductLineNumber>123</ProductLineNumber>
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<AmountDifference>123.45</AmountDifference>
<RefusedAmount>123.45</RefusedAmount>
<ComplaintInfo>
<ComplaintType>0</ComplaintType>
<AdditionalInfo>Aprašymas</AdditionalInfo>
</ComplaintInfo>
</ProductInfo>
</ProductsInfo>
</ReceiptConfirmation>
</ReceiptConfirmations>
</iVAZFile>
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