i.VAZ
Krovinių
administravimas –
išmaniai, paprastai ir greitai

Elektroninių važtaraščių
posistemis

Ką reikia žinoti?

i.VAZ - išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) Elektroninių važtaraščių posistemis, kuris
palengvina informacijos apie krovinius teikimą ir
suteikia verslui galimybę naudoti elektroninius
važtaraščius

Važtaraščių duomenis VMI privaloma
teikti, kai:
Kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto
priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;
Krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą
vykdantis ﬁzinis arba juridinis asmuo;
Yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai
tarp siuntėjo ir/ar gavėjo, ir/ar vežėjo, ir/ar vežimo
organizatoriaus, ir/ar kito jų įgalioto asmens.

Važtaraščių duomenų teikėjams siūlomos tokios
i.VAZ posistemio galimybės:
Siuntėjas gali pateikti užsakymą vežėjui;
Vartotojai gali sukurti važtaraštį, jį atsispausdinti
ar naudoti kaip e. važtaraštį;
Vežėjas gali patvirtinti užsakymą arba jį atmesti;
Vežėjas gali patvirtinti krovinio priėmimo vežti
faktą, įrašyti pastabas apie krovinio būklę;
Vežėjas gali patvirtinti krovinio perdavimo gavėjui
faktą ir įrašyti pastabas apie krovinio būklę;
Gavėjas gali patvirtinti krovinio gavimo faktą bei
įrašyti pastabas apie krovinio būklę;
Galima skaidyti važtaraštį, jei gabenimo metu
dalis krovinio pristatoma kitam gavėjui.

Atsarginės priemonės: a.VAZ - kas tai
ir kas gali juo naudotis ?
a.VAZ tinklalapis - tai atsarginė priemonė, naudojama,
kai nepavyksta ar nėra galimybės prisijungti prie
i.VAZ. Priemone gali naudotis i.VAZ vartotojai, turintys
reikiamas posistemio roles. Jiems būtina atnaujinti
savo kontaktus ir nurodyti elektroninį paštą bei
mobiliojo telefono numerį. Nurodžius kontaktus
kiekvienas naudotojas gaus unikalų autentiﬁkavimo
kodą (prisijungimo kodas – slaptažodis), kuris bus
susietas su nurodytu el. pašto adresu ir mobilaus
telefono numeriu ir atsiųstas nurodytu naudotojo el.
paštu.

SVARBU:
Visi nebaigti pildyti važtaraščiai atsiranda i.MAS
užduočių skiltyje pavadinimu „Laiku nebaigti
pildyti važtaraščiai“, kai:
Praėjo 5 darbo dienų duomenų apie krovinio
gavėją (-us) tikslinimo terminas;
Praėjęs 3 darbo dienų terminas po važtaraščio
registracijos atsarginėmis priemonėmis.

Kaip naudotis
a.VAZ?
Atsarginė važtaraščių duomenų
teikimo sistema a.VAZ pasiekiama
dviem būdais:
Internetu pasiekiamas atsarginis a.VAZ
tinklalapis. Atsarginiame a.VAZ portale
naudotojas turės nurodyti trumpą problemos
aprašymą bei datą ir laiką, nuo kada jis dėl
techninių kliūčių negali pateikti važtaraščio
duomenų. Užregistravus minėtą problemą,
naudotojui bus suformuotas atsarginis
registracijos numeris „ARN", kurį bus galima
pateikti visų tos dienos gabenimų kontrolės
kelyje metu. Numeris pateikiamas kaip
įrodymas, kad vadovaujatės važtaraščių
duomenų teikimo taisyklėmis ir atlikote dalinį
važtaraščio duomenų pateikimą, o likusius
duomenis pateiksite vėliau. Atsarginiame a.VAZ
portale naudotojas taip pat gali užregistruoti ir
po vieną važtaraštį, pateikiant lokalų (naudotojo suteiktą) važtaraščio numerį ir krovinio
išgabenimo datą bei laiką.

SVARBU:
Po atsarginės procedūros taikymo,
važtaraščio duomenis i.VAZ privaloma
pateikti per 3 d. d., o techninių sutrikimų
atveju, po jų pašalinimo.

Nesant interneto ryšiui, gali būti siunčiama padidinto tarifo SMS užklausa trumpuoju
telefono numeriu 1882. Siunčiamoje SMS
žinutėje turi būti nurodytas prisijungimo kodas
ir lokalus (naudotojo suteiktas) važtaraščio
numeris. Užklausos formatas: (prisijungimo
kodas 5-8 simboliai) (tarpo simbolis) (vidinis
važtaraščio numeris 1-35 simboliai). Pvz.: 5U98H
VN95663548.
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