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1. Bendroji dalis 

1.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas skirtas aprašyti standartizuotai sąsajai su FVAIS bei trečių šalių informacinėmis sistemomis. 

1.2. Dokumento keitimų ir peržiūrų istorija 

Versija Data Autorius Pakeitimai 

0.1 2013.09.09 Aidas Dragūnas Sukurtas dokumento šablonas 

1.0 2014.05.05 Aidas Dragūnas 
Aprašyti duomenų mainai su FVAIS bei trečių 
šalių informacinėmis sistemomis.   

1.1 2014.05.14 Aidas Dragūnas 
Pataisytos gramatinės klaidos pagal RC 
pastabas.  

2.0 2014.06.11 Aidas Dragūnas 
Panaikinti Track Change‘ai. Dokumentas 
paruoštas atiduoti klientui.  

2.1 2014.06.16 Aidas Dragūnas 

Pridėtas Priedas B, aprašantis sąskaitos 
faktūros duomenų struktūrą UBL 2.1 formatu. 
Duomenų mainų aprašymuose pridėtos 
nuorodos į šį priedą.  

3.0 2014.06.18 Aidas Dragūnas 
Panaikinti Track Change‘ai. Dokumentas 
paruoštas atiduoti klientui.  

3.1 2014.08.22 Aidas Dragūnas 

Formuojant sistemos slaptažodį 
PasswordDigest principu iš konstruojamos 
slaptažodžio eilutės panaikintas UID 
parametras bei pakoreguotas laiko, 
naudojamo slaptažodžio eilutės formavimui, 
šaltinis. 

4.0 2014.08.27 Aidas Dragūnas 
Panaikinti Track Change‘ai. Dokumentas 
paruoštas atiduoti klientui.  

4.1 2014.09.23 Aidas Dragūnas 
Duomenų mainuose su FVAIS pakoreguotas 
pranešimo GetInvoiceListRequest parametrų 
sąrašas. 

4.2 2014.10.20 Aidas Dragūnas 
Pataisytas priede B esantis sąskaitų faktūrų 
aprašymas UBL formatu 

5.0 2014.10.20 Aidas Dragūnas 
Panaikinti Track Change‘ai. Dokumentas 
paruoštas atiduoti klientui. 

5.1 2014.11.12 Aidas Dragūnas 

Pridėta galimybė FVAIS sistemai identifikuoti 
save pasirašant SOAP pranešimą kvalifikuotu 
elektroniniu parašu. Pataisyti FVAIS 
pranešimai GetInvoiceStateListRequest, 
GetInvoiceStateListResponse bei 
RemoveInvoiceRequest. 

5.2 2014.11.21 Aidas Dragūnas 
UBL aprašyme pataisyta klaida. Vietoj 
CreditNoteBillingReference nurodytas tegas 
CreditNoteDocumentReference 

5.3 2014.11.22 Aidas Dragūnas 
UBL aprašyme pridėtas tego UUID 
aprašymas. 

5.4 2014.12.09 Aidas Dragūnas 
Pakoreguotas panaudos atvejo IUC-FVAIS-
004 aprašymas 

5.5 2014.12.10 Aidas Dragūnas 
Patikslintas sąskaitos faktūros struktūros pagal 
UBL 2.1 aprašymas 

5.6 2014.12.11 Aidas Dragūnas 
Pakoreguoti klaidų pranešimų ESAS-651 ir 
ESAS-663 tekstai. 



5.7 2014.12.18 Aidas Dragūnas 

Patikslintos priede A esančios SOAP 
pranešimų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu 
parašu taisyklės. Pridėti kvalifikuotu 
elektroniniu parašu pasirašytų pranešimų 
pavyzdžiai.  

6.0 2014.12.19 Aidas Dragūnas 
Panaikinti Track Change‘ai. Dokumentas 
paruoštas atiduoti klientui. 

6.1 2015.01.19 Aidas Dragūnas 

Duomenų mainuose su FVAIS esantis 
pranešimas GetInvoiceListRequest papildytas 
galimybe vykdyti paiešką pagal konkrečią 
sąskaitos faktūros seriją ir numerį.  

Duomenų mainuose su FVAIS ir ISORIS 
esančiame pranešime GetInvoiceListRequest 
nurodyta, kad sąskaitą faktūrą atitinkantis PDF 
dokumentas bus grąžinamas tik vykdant 
užklausą pagal konkrečią sąskaitos faktūros 
seriją ir numerį.  

6.2 2016.05.03 
Andrius 
Kulikauskas 

Sąskaitos faktūros objektas papildytas nauju 
VPT sutarties identifikatoriaus elementu. 

6.3 2017.05.15 Algirdas Ališauskas 
Sąskaitos faktūros objektas papildytas nauju 
PVM kodo elementu 

6.4 2017.08.31 Loreta Magylytė 
Sąskaitos faktūros objektas papildytas nauju 
elementu TaxExemptionReasonCode 

6.5 2017.08.31 Erlandas Gromas 
Pakoreguotas panaudos atvejo IUC-FVAIS-
007 aprašymas 

1.3. Platinimas 

Nr. Asmuo Pareigos El. paštas Kompanija 

1.  Darius Kelevišius Projekto vadovas dkelevisius@alna.lt UAB Alna Software 

2.  Aidas Dragūnas Architektas adragunas@alna.lt UAB Alna Software 

3. Erlandas Gromas Analitikas egromas@alna.lt UAB Alna Software 

4. Olga Gorevaja Analitikė ogorevaja@alna.lt UAB Alna Software 

5. Diana Seredokaitė 

Finansų ministerijos 
Informacinių 
technologijų 
departamento 
direktorė 

d.seredokaite@finmin.lt Finansų ministerija 

6. Jonas Lankutis Analitikas jonas@konsultacijos.lt 
UAB Informacinės 
konsultacijos 

7. Arvydas Šėmys 
Informacinių 
technologijų centro 
vadovas 

arvydas.semys@ 
registrucentras.lt 

VĮ Registrų centras 

mailto:dkelevisius@alna.lt
mailto:adragunas@alna.lt
mailto:egromas@alna.lt
mailto:ogorevaja@alna.lt
mailto:d.seredokaite@finmin.lt
mailto:jonas@konsultacijos.lt


8. 
Saulius 
Kvedaravičius 

Informacinių 
technologijų centro 
vadovas 

saulius.kvedaravicius@ 
registrucentras.lt 

VĮ Registrų centras 

9. 
Vladimiras 
Kovalkovas 

Informacinių 
technologijų centro 
IS konstravimo 
departamento IS 
konstravimo 
Vilniaus skyriaus 
vyriausiasis 
sistemos 
projektuotojas 

vladimiras.kovalkovas@ 
registrucentras.lt 

VĮ Registrų centras 

1.4. Nuorodų sąrašas 

1. Terminų žodynas v1.0; 

2. Konkurso sąlygos; 
3. Techninė architektūra v2.0; 
4. Kodavimo algoritmo, naudojamo SOAP pranešimo pasirašymo metu, 

aprašymas:http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.websp
here.express.doc%2Finfo%2Fexp%2Fae%2Fuwbs_wsspsal.html  

5. WS-SecurityPolicy specifikacijos aprašymas: 
http://specs.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/ws-securitypolicy.pdf 

2. Duomenų mainai su FVAIS 

2.1. Funkcinė specifikacija 

Duomenų mainai su trečių šalių finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau FVAIS) skirti:  
 - Priimti elektroniniu būdu teikiamą sąskaitą faktūrą; 
 - Teikti informaciją apie elektroniniu būdu priimtos sąskaitos faktūros apdorojimo rezultatus; 
 - Teikti FVAIS adresuotas sąskaitas faktūras; 
 - Panaikinti nepradėtas nagrinėti ir nereikalingas iš FVAIS gautas sąskaitas faktūras. 
 

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.websphere.express.doc%2Finfo%2Fexp%2Fae%2Fuwbs_wsspsal.html
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.websphere.express.doc%2Finfo%2Fexp%2Fae%2Fuwbs_wsspsal.html
http://specs.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/ws-securitypolicy.pdf


 

1 pav.  Sistemos integracija su FVAIS 

2.1.1. Bendri reikalavimai 

2.1.1.1. IR-FVAIS-001 Duomenų apsikeitimo būdas 

Duomenų mainai su FVAIS vykdomi:  
 - FVAIS kreipiantis į E. Sąskaita tinklinę paslaugą FVAISBroker. 

2.1.1.2. IR-FVAIS-002 Tinklinės paslaugos iškvietimas 

Tinklinės paslaugos iškvietimas vykdomas ne tiesiogiai, o per integracinę platformą.  
 
Prisijungimo prie E. Sąskaita tinklinės paslaugos parametrai pateikti skyriuje „Saugumo modelis“. 

2.1.1.3. IR-FVAIS-003 FVAIS duomenų saugojimas 

Informacija apie duomenų mainus vykdančias FVAIS saugoma lentelėje ISOR_SISTEMOS. Lentelės 
paaiškinimas pateiktas skyriuje "Komponentų modelis". 

2.1.1.4. IR-FVAIS-004 Pranešimų duomenų saugojimas 

Informacija apie pranešimus, gautus iš FVAIS, saugoma lentelėse: 
 - ISOR_SISTEMU_PRANESIMAI; 



 - ISOR_SISTEMU_PRANESIMU_BUSENOS; 
 
Lentelių paaiškinimai pateikti skyriuje "Komponentų modelis". 

2.1.1.5. IR-FVAIS-005 FVAIS teisių tikrinimas 

FVAIS teisių tikrinimas bus realizuojamas duomenų mainuose su Vartotojų administravimo posisteme 
numatytais metodais. 
 

2.1.2. Panaudos atvejai 

2.1.2.1. IUC-FVAIS-001 Priimti sąskaitą faktūrą iš FVAIS 

Aprašymas 

  Panaudos atvejis skirtas priimti sąskaitą faktūrą iš FVAIS.  

Vartotojų rolės 

 FVAIS - Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. 

Išankstinės sąlygos 

1. Paslaugų teikėjo FVAIS suformuota nauja sąskaita faktūra. 

Galutinės sąlygos 

1. Pranešimas sėkmingai priimtas bei apdorotas (Pagrindinis scenarijus); 
2. Pranešimas nesėkmingai priimtas bei apdorotas (Alternatyvus scenarijus 2a, 4a bei 6a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Pranešimų priėmimas ir apdorojimas realizuojamas:  
 - Tinklinės paslaugos FVAISBroker metodu putInvoice; 
 - Java komponento InvoiceService metodu putInvoice. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema iš FVAIS gauna užklausos pranešimą su sąskaita faktūra bei pranešimo apdorojimo 
instrukcijomis; 
2. Sistema patikrina FVAIS teises teikti sąskaitas faktūras naudojantis duomenų mainais; 
3. Sistema išsaugo gautą pranešimą duomenų bazėje; 
4. Sistema patikrina iš FVAIS gautą pranešimą; 
5. Sistema nustato išsaugoto pranešimo būseną „Priimtas“;  
6. Jei pranešime nurodyta, kad jis turi būti apdorotas sinchroniškai:  
   6.1.  Sistema vykdo panaudos atvejį IUC-FVAIS-003, kurio metu apdoroja gautą pranešimą; 
   6.2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su sėkmingo pranešimo apdorojimo požymiu; 
7. Jei pranešime nurodyta, kad jis turi būti apdorotas asinchroniškai: 
   7.1. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su rastomis klaidomis; 
8. Sistema grąžina atsakymo pranešimą FVAIS. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

2a. Pranešimą atsiuntusi išorinė sistema neturi teisės teikti pranešimo su sąskaita faktūra: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti saugumo pažeidimo pobūdį: 
   - Jei išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita teikianti arba iš jos gaunanti 
sistema, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-650; 
   - Jei išorinė sistema neturi jai priskirtos teisės teikti sąskaitų faktūrų duomenis į E. Sąskaita, sistema 
suformuoja klaidos pranešimą ESAS-651; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 



  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
  
4a. Gauto pranešimo patikrinimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį: 
  - Jei pranešimas neatitinka formato, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-652; 
  - Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi, sistema suformuoja klaidos 
pranešimą ESAS-653; 
  2. Sistema išsaugo informaciją apie rastą klaidą klaidų log‘e nurodant su klaida susijusį pranešimą; 
  3. Sistema nustato išsaugoto pranešimo būseną „Nepriimtas“; 
  4. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą; 
  5. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  6. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
 
6a. Gautas užklausos pranešimas apdorotas su klaidomis: 
  1. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie klaidas, rastas pranešimo apdorojimo 
metu; 
  2. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  3. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 

2.1.2.2. IUC-FVAIS-002  Apdoroti iš FVAIS gautus pranešimus 

Aprašymas 

  Panaudos atvejis skirtas apdoroti iš FAIS gautus pranešimus su sąskaitomis faktūromis foniniu režimu.  

Vartotojų rolės 

 E. Sąskaita - Elektroninių sąskaitų valdymo sistema. 

Išankstinės sąlygos 

1. Egzistuoja neapdorotų iš FVAIS gautų pranešimų su sąskaitomis faktūromis. 

Galutinės sąlygos 

1. Sistema sėkmingai apdorojo gautus pranešimus su sąskaitomis faktūromis (Pagrindinis scenarijus); 
2. Sistema nesėkmingai apdorojo visus arba dalį gautų pranešimų su sąskaitomis faktūromis 
(Alternatyvus scenarijus 2a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Panaudos atvejis realizuojamas:  
 - Aplikacijų serveryje veikiančiu foniniu procesu, kuris vykdo iš FVAIS gautų pranešimų su sąskaitomis 
faktūromis apdorojimą; 
 - Java komponente InvoiceService esančiu metodu processInvoiceMessageList. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema suranda neapdorotus iš FVAIS gautus pranešimus ir surūšiuoja šiuos pranešimus pagal jų 
patekimo į sistemą laiką didėjančia tvarka; 
2. Kiekvienam iš surastų pranešimų (pradedant nuo seniausiai gauto pranešimo) sistema vykdo 
panaudos atvejį IUC-FVAIS-003. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

1a. Nerastas nė vienas pranešimas: 
  1. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
 
2a. Nepavyko apdoroti pranešimo su sąskaitomis faktūromis: 
  1. Sistema tęsia panaudos atvejo vykdymą nuo sekančio pranešimo. 



2.1.2.3. IUC-FVAIS-003 Apdoroti iš FVAIS gautą pranešimą 

Aprašymas 

  Panaudos atvejis skirtas apdoroti iš FVAIS gautą pranešimą su sąskaita faktūra.  

Vartotojų rolės 

 Nenurodyta.  

Išankstinės sąlygos 

1. Sistema iš FVAIS gavo pranešimą su sąskaita faktūra bei požymiu, jog pranešimas turi būti 
apdorotas sinchroniškai; 
2. Sistema vykdo pasirinkto pranešimo apdorojimą foniniu režimu asinchroniškai. 

Galutinės sąlygos 

1. Pranešimas apdorotas sėkmingai (Pagrindinis scenarijus); 
2. Pranešimas apdorotas nesėkmingai (Alternatyvus scenarijus 2a bei 3a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Panaudos atvejis realizuojamas:  
- Java komponente InvoiceService esančiu metodu processInvoiceMessage. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema gauna pranešimo, kurį reikia apdoroti, duomenis: 
    - Pranešimo identifikatorių; 
2. Sistema patikrina gautus pranešimo apdorojimo duomenis; 
3. Pranešime esančiai sąskaitai faktūrai vykdomas panaudos atvejis IUC-FVAIS-004, kurio metu 
patikrinama ir sistemoje išsaugoma sąskaita faktūra; 
4. Sistema nustato pranešimo apdorojimo būseną „Sėkmingai apdorotas“; 
5. Sistema grąžina sėkmingo įvykdymo požymį. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

2a. Gautų pranešimą identifikuojančių duomenų patikrinimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
  2. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkantį rastos klaidos pobūdį; 
   - Jei nerastas nurodytą identifikatorių atitinkantis pranešimas, sistema suformuoja klaidos pranešimą 
ESAS-654; 
   - Jei nurodytą pranešimo identifikatorių atitinkantis pranešimas jau yra apdorotas, sistema suformuoja 
klaidos panešimą ESAS-655; 
  3. Sistema išsaugo informaciją apie rastą klaidą klaidų log‘e; 
  4. Sistema grąžina nesėkmingo įvykdymo požymį ir klaidos pranešimą. 
 
3a.Sąskaitas faktūros išsaugojimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema nustato pranešimo apdorojimo būseną „Nesėkmingai apdorotas“; 
  2. Sistema grąžina nesėkmingo įvykdymo požymį ir klaidos pranešimus, gautus sąskaitos faktūros 
apdorojimo metu. 

2.1.2.4. IUC-FVAIS-004 Apdoroti iš FVAIS gautą sąskaitą faktūrą 

Aprašymas 

    Panaudos atvejis skirtas apdoroti iš FVAIS gautą sąskaitą faktūrą.  

Vartotojų rolės 

 Nenurodyta.  

Išankstinės sąlygos 



1. Sistema iš FVAIS gavo pranešimą su sąskaita faktūra bei požymiu, jog pranešimas turi būti 
apdorotas sinchroniškai; 
2. Sistema vykdo pasirinkto pranešimo apdorojimą foniniu režimu asinchroniškai. 

Galutinės sąlygos 

1. Sąskaita faktūra apdorota sėkmingai (Pagrindinis scenarijus); 
2. Sąskaita faktūra apdorota nesėkmingai (Alternatyvus scenarijus 2a, 2b, 2c bei 3a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Panaudos atvejis realizuojamas:  
- Java komponente InvoiceService esančiu metodu processInvoice. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema gauna pranešimo identifikacinius duomenis bei sąskaitos faktūros, kurią reikia apdoroti, 
duomenis: 
2. Sistema patikrina gautus sąskaitos faktūros duomenis; 
3. Sistema vykdo panaudos atvejų specifikacijoje aprašytą panaudos atvejį UC-SFAK-001 ir išsaugo 
sąskaitą faktūrą; 
4. Sistema patikrina ar sąskaitos faktūros apdorojimo metu rasta klaidų: 
   4.1. Jei sąskaitos faktūros apdorojimo metu rasta klaidų:  
      - Sistema grąžina nesėkmingo įvykdymo požymį ir klaidas, įvykusias apdorojimo metu; 
   4.2. Jei sąskaitos faktūros apdorojimo metu nerasta klaidų: 
      - Sistema grąžina sėkmingo įvykdymo požymį. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

2a. Pranešimo duomenyse rasta klaidų: 
  1. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą; 
  2. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkantį rastos klaidos pobūdį; 
   - Jei nerastas nurodytą identifikatorių atitinkantis pranešimas, sistema suformuoja klaidos pranešimą 
ESAS-654; 
  3. Sistema išsaugo informaciją apie rastą klaidą klaidų log‘e 
  4. Sistema grąžina nesėkmingo įvykdymo požymį ir klaidos pranešimą. 
 
2b. Sąskaitos faktūros duomenyse rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-657; 
  2. Sistema išsaugo informaciją apie rastą klaidą klaidų log‘e, susiedama ją su konkrečiu pranešimu, su 
kuriuo buvo gauta sąskaita faktūra; 
  3. Sistema tęsia sąskaitos faktūros duomenų patikrinimą. 
 
2c. Jau anksčiau buvo gauta ir PO pateikta sąskaita faktūra su tokia pat sąskaitos faktūros serija ir 
numeriu: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-665; 
  2. Sistema išsaugo informaciją apie rastą klaidą klaidų log‘e, susiedama ją su konkrečiu pranešimu, su 
kuriuo buvo gauta sąskaita faktūra; 
  3. Sistema tęsia sąskaitos faktūros duomenų patikrinimą. 
 
3a. Sąskaita faktūra apdorota ir išsaugota nesėkmingai: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-658; 
  2. Sistema išsaugo informaciją apie rastą klaidą klaidų log‘e, susiedama ją su konkrečiu pranešimu, su 
kuriuo buvo gauta sąskaita faktūra; 
  3. Sistema grąžina nesėkmingo įvykdymo požymį ir klaidos pranešimą. 

2.1.2.5. IUC-FVAIS-005 Perduoti informaciją apie pranešimą, gautą iš FVAIS 

Aprašymas 



  Panaudos atvejis skirtas perduoti informaciją apie pranešimo, gauto anksčiau, apdorojimo rezultatus.  

Vartotojų rolės 

 FVAIS - Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. 

Išankstinės sąlygos 

1. FVAIS nori gauti informaciją apie prieš tai siųstą pranešimą. 

Galutinės sąlygos 

1. Sistema sėkmingai perdavė pranešimo apdorojimo rezultatus (Pagrindinis scenarijus); 
2. Sistema nesėkmingai perdavė pranešimo apdorojimo rezultatus (Alternatyvus scenarijus 2a, 3a bei 
4a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Pranešimų priėmimas ir apdorojimas realizuojamas:  
 - Tinklinės paslaugos FVAISBroker metodu getMessageProcessingStatus. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema iš FVAIS gauna užklausos pranešimą su pranešimo paieškos parametrais: 
2. Sistema patikrina FVAIS teises gauti sąskaitų faktūrų informaciją naudojantis duomenų mainais; 
3. Sistema patikrina iš FVAIS gautą pranešimą; 
4. Sistema suranda nurodytą pranešimo identifikatorių atitinkantį pranešimą bei jo apdorojimo rezultatų 
duomenis; 
5. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su prieš tai siųsto pranešimo apdorojimo rezultatais.. 
6. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

2a. Pranešimą atsiuntusi išorinė sistema neturi teisės užklausti prieš tai siųsto pranešimo apdorojimo 
informacijos: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti saugumo pažeidimo pobūdį: 
   - Jei išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita teikianti arba iš jos gaunanti 
sistema, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-650; 
   - Jei išorinė sistema neturi jai priskirtos teisės gauti sąskaitų faktūrų apdorojimo informacijos iš E. 
Sąskaita, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-651; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastas klaidas; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
  
3a. Gauto pranešimo patikrinimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį: 
  - Jei pranešimas neatitinka formato, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-652; 
  - Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi, sistema suformuoja klaidos 
pranešimą ESAS-653; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
 
4a. Pranešimo paieškos metu rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį: 
  - Jei nerastas prieš tai FVAIS siųstas pranešimas, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-659; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 



2.1.2.6. IUC-FVAIS-006 Perduoti informaciją apie sąskaitų faktūrų apdorojimo rezultatus 

Aprašymas 

  Panaudos atvejis skirtas perduoti informaciją apie sąskaitų faktūrų, gautų iš FVAIS, nagrinėjimo  
rezultatus.  

Vartotojų rolės 

 FVAIS - Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. 

Išankstinės sąlygos 

1. FVAIS nori gauti informaciją apie prieš tai siųstais pranešimais perduotų ir sėkmingai išsaugotų 
sąskaitų faktūrų nagrinėjimo rezultatus. 

Galutinės sąlygos 

1. Sistema sėkmingai perdavė sąskaitų faktūrų nagrinėjimo rezultatus (Pagrindinis scenarijus); 
2. Sistema nesėkmingai perdavė sąskaitų faktūrų nagrinėjimo rezultatus (Alternatyvus scenarijus 2a bei 
3a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Pranešimų priėmimas ir apdorojimas realizuojamas:  
 - Tinklinės paslaugos FVAISBroker metodu getInvoiceStateList; 
 - Java komponento InvoiceService metodu getInvoiceStateList. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema iš FVAIS gauna užklausos pranešimą su sąskaitų faktūrų paieškos parametrais: 
2. Sistema patikrina FVAIS teises gauti sąskaitų faktūrų informaciją naudojantis duomenų mainais; 
3. Sistema patikrina iš FVAIS gautą pranešimą; 
4. Sistema suranda užklausos pranešime nurodytas sąskaitas faktūras bei jų nagrinėjimo rezultatus; 
5. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su surastų sąskaitų faktūrų nagrinėjimo rezultatais. 
6. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

2a. Pranešimą atsiuntusi išorinė sistema neturi teisės užklausti sąskaitų faktūrų apdorojimo 
informacijos: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti saugumo pažeidimo pobūdį: 
   - Jei išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita teikianti arba iš jos gaunanti 
sistema, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-650; 
   - Jei išorinė sistema neturi jai priskirtos teisės gauti sąskaitų faktūrų apdorojimo informacijos iš E. 
Sąskaita, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-651; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
  
3a. Gauto pranešimo patikrinimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį: 
  - Jei pranešimas neatitinka formato, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-652; 
  - Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi, sistema suformuoja klaidos 
pranešimą ESAS-653; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie apdorojimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
 
5a. Sąskaita faktūra, atitinanti užklausos pranešime nurodytus paieškos kriterijus, nerastas: 
  1. Sistema atsakymo pranešime nepateikia informacijos apie sąskaitą faktūrą. 



2.1.2.7. IUC-FVAIS-007 Perduoti sąskaitas faktūras į FVAIS 

Aprašymas 

  Panaudos atvejis skirtas perduoti sąskaitas faktūras į perkančios organizacijos FVAIS.   

Vartotojų rolės 

 FVAIS - Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. 

Išankstinės sąlygos 

Nenurodyta. 

Galutinės sąlygos 

1. Sąskaitos faktūros sėkmingai perduotos perkančios organizacijos FVAIS (Pagrindinis scenarijus); 
2. Sąskaitos faktūros nesėkmingai perduotos perkančios organizacijos FVAIS (Alternatyvus scenarijus 
2a bei 3a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Pranešimų priėmimas ir apdorojimas realizuojamas:  
 - Tinklinės paslaugos FVAISBroker metodu getInvoiceList; 
 - Java komponento InvoiceService metodu getInvoiceList. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema iš FVAIS gauna užklausos pranešimą: 
2. Sistema patikrina FVAIS teises gauti sąskaitų faktūrų duomenis naudojantis duomenų mainais; 
3. Sistema patikrina iš FVAIS gautą pranešimą; 
4. Sistema suranda FVAIS adresuotas sąskaitas faktūras. Sistema atrenka PO skirtas ir dar į jos FVAIS 
neperduotas sąskaitas faktūras. Sąskaita faktūra atrenkama jos perdavimui į PO FVAIS, jeigu ji tenkina 
visus šiuos atrinkimo kriterijus: 
  - Sąskaitoje faktūroje nurodytas pirkėjas yra FVAIS perkančioji organizacija; 
  - Sąskaitai faktūrai sistemoje yra/buvo suteikta būsena „Priimta“. 
5. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su surastų sąskaitų faktūrų duomenimis. 
6. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

2a. Pranešimą atsiuntusi išorinė sistema neturi teisės gauti sąskaitų faktūrų duomenų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti saugumo pažeidimo pobūdį: 
   - Jei išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita teikianti arba iš jos gaunanti 
sistema, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-650; 
   - Jei išorinė sistema neturi jai priskirtos teisės gauti sąskaitų faktūrų duomenis iš E. Sąskaita, sistema 
suformuoja klaidos pranešimą ESAS-661; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie apdorojimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
  
3a. Gauto pranešimo patikrinimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį: 
  - Jei pranešimas neatitinka formato, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-652; 
  - Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi, sistema suformuoja klaidos 
pranešimą ESAS-653; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 



2.1.2.8. IUC-FVAIS-008 Pašalinti prieš tai FVAIS siųstą sąskaitą faktūrą 

Aprašymas 

  Panaudos atvejis skirtas pašalinti prieš tai FVAIS siųstą sąskaitą faktūrą.  

Vartotojų rolės 

 FVAIS - Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. 

Išankstinės sąlygos 

1. FVAIS anksčiau siųsta sąskaita faktūra yra nekorektiška. 

Galutinės sąlygos 

1. Sistema sėkmingai pašalino nurodytą sąskaitą faktūrą (Pagrindinis scenarijus); 
2. Sistema nesėkmingai pašalino nurodytą sąskaitą faktūrą (Alternatyvus scenarijus 2a, 3a bei 4a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Pranešimų priėmimas ir apdorojimas realizuojamas:  
 - Tinklinės paslaugos FVAISBroker metodu removeInvoice; 
 - Java komponento InvoiceService metodu removeInvoice. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema iš FVAIS gauna užklausos pranešimą su sąskaitos faktūros paieškos parametrais: 
- Sąskaitos identifikatoriumi; 
2. Sistema patikrina FVAIS teises gauti sąskaitų faktūrų informaciją naudojantis duomenų mainais; 
3. Sistema patikrina iš FVAIS gautą pranešimą; 
4. Sistema panaikina surastą sąskaitą faktūrą, ir suformuoja atsakymo pranešimą su sėkmingu 
įvykdymo požymiu. 
5. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

2a. Pranešimą atsiuntusi išorinė sistema neturi teisės panaikinti sąskaitų faktūrų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti saugumo pažeidimo pobūdį: 
   - Jei išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita teikianti arba iš jos gaunanti 
sistema, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-650; 
   - Jei išorinė sistema neturi jai priskirtos teisės panaikinti sąskaitų faktūrų iš E. Sąskaita, sistema 
suformuoja klaidos pranešimą ESAS-662; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
  
3a. Gauto pranešimo patikrinimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį: 
  - Jei pranešimas neatitinka formato, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-652; 
  - Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi, sistema suformuoja klaidos 
pranešimą ESAS-653; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie apdorojimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
 
4a. Sąskaitos faktūros panaikinimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį: 
  - Jei sąskaita faktūra, atitinanti užklausos pranešime nurodytus paieškos kriterijus, nerasta, sistema 
suformuoja klaidos pranešimą ESAS-660; 
  - Jei sąskaita faktūra nebegali būti panaikinta, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-663; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie apdorojimo metu surastą klaidą; 



  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą FVAIS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 

2.1.3. Klaidų pranešimai 

2.1.3.1. ESAS-650 

Išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita sistemą teikianti arba iš jos gaunanti 
sistema. 

2.1.3.2. ESAS-651 

Išorinė sistema neturi jai priskirtos teisės teikti sąskaitų faktūrų duomenis į E. Sąskaita sistemą, todėl ji 
negali nei teikti sąskaitų faktūrų, nei gauti informacijos apie jų apdorojimo statusą. 

2.1.3.3. ESAS-652 

Pranešimas neatitinka formato: <Detali informacija apie pranešimo neatitikimą XSD schemai>. 

2.1.3.4. ESAS-653 

Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi. 

2.1.3.5. ESAS-654 

Nerastas nurodytą identifikatorių atitinkantis pranešimas. 

2.1.3.6. ESAS-655 

Nurodytą pranešimo identifikatorių atitinkantis pranešimas jau yra apdorotas. 

2.1.3.7. ESAS-657 

Sąskaitos faktūros [<Sąskaitos faktūros identifikatorius>] duomenyse rasta klaida: <Detalus rastos 
klaidos aprašymas>. 

2.1.3.8. ESAS-658 

Sąskaita faktūra apdorota nesėkmingai: <Detalus rastos klaidos aprašymas>. 

2.1.3.9. ESAS-659 

Nerastas prieš tai siųstas pranešimas, atitinkantis nurodytą pranešimo identifikatorių. 

2.1.3.10. ESAS-660 

Nerasta nurodytą identifikatorių atitinkanti sąskaita faktūra. 

2.1.3.11. ESAS-661 

Sistema neturi teisės gauti jai adresuotų sąskaitų faktūrų. 

2.1.3.12. ESAS-662 

Sistema neturi teisės panaikinti sąskaitos faktūros. 

2.1.3.13. ESAS-663 

Sąskaitos faktūros einamoji būsena nebeleidžia jos panaikinti. 

2.1.3.14. ESAS-665 

Jau anksčiau buvo gauta ir PO pateikta sąskaita faktūra su pranešime nurodyta sąskaitos faktūros 
serija ir numeriu. 
 



2.2. Techninė specifikacija 

2.2.1. Realizavimo modelis 

Duomenų mainai su FVAIS bus realizuoti naudojant:  
 - Naujai kuriamą tinklinę paslaugą FVAISBroker;  
 
FVAIS su E. Sąskaita pusėje kuriama tinkline paslauga FVAISBroker duomenimis keisis remiantis šiais 
principais: 
 - Užklausų apdorojimo principas: Sinchroninis,Asinchroninis; 
 - SOAP standartas: 1.1; 
 - SOAP užklausų perdavimo būdas: Document; 
 - Užklausų bei atsakymų formatas: XML dokumentai; 
 - XML dokumentų koduotė: WINDOWS-1257.  
 
E. Sąskaita sistemos pusėje funkcionuojant tinklinė paslauga bus pasiekiama ne tiesiogiai, o per Spring 
Integration integracinę platformą. 
 
Bus apdorojamos visos, tiek sisteminės, tiek loginės gautų pranešimų klaidos. Visos klaidos bus 
identifikuotos atitinkamais klaidų kodais, išsaugotos klaidų log‘e bei grąžinamos pranešimo siuntėjui. 
Pranešimo priėmimo bei apdorojimo metu įvykusios klaidos bus grąžinamos pranešimo siuntėjui SOAP 
Fault pavidalu, faultstring dalyje perduodant klaidas apibūdinantį XML pranešimą.  
 

2.2.2. Komponentų modelis 

Komponentų schemoje pateikti duomenų mainus tarp E. Sąskaita sistemos ir FVAIS įgyvendinantys 
komponentai. 



 

2 pav.  Komponentų modelis 

Schemoje pavaizduoti elementai: 

Elemento pavadinimas Elemento tipas Elemento aprašymas 

esaskaita-services-1.0.0.war file Byla, kurioje į E. Sąskaita aplikacijų 
tarnybinę stotį diegiami duomenų 
mainus su FVAIS realizuojantys 
komponentai. 

ESASKAITA db schema DB schema, kurioje bus saugomi 
E. Sąskaita sistemos DB struktūros 
objektai bei programiniai 
komponentai. 

FVAISBrokerClient java class Komponentas, per kurį FVAIS 
bendraus su E. Sąskaita tinkline 
paslauga. Jis gali būti realizuotas 
tiek Java, tik kitomis priemonėmis, 
palaikančiomis komunikavimą su 
tinkline paslauga SOAP protokolu.  



InvoiceService java class Java komponentas, skirtas apdoroti 
per tinklinę paslaugą gautus 
pranešimus bei su jais atėjusias 
sąskaitas faktūras. 

E. Sąskaita aplikacijų tarnybinė stotis Node E. Sąskaita sistemos aplikacijų 
tarnybinė stotis. 

E. Sąskaita DB tarnybinė stotis Node E. Sąskaita sistemos Oracle 
duomenų bazės tarnybinė stotis. 

FVAIS aplikacijų tarnybinė stotis Node Finansų valdymo ir apskaitos 
informacinės sistemos aplikacijų 
tarnybinė stotis. 

ISOR_SISTEM_PRANESIMAI table Iš išorinių sistemų gauti 
pranešimai.  

ISOR_SISTEM_PRANESIMU_BUSENOS table Iš išorinių sistemų gautų pranešimų 
būsenos.  

ISOR_SISTEMOS table E. Sąskaita užregistruotos išorinės 
sistemos, galinčios vykdyti 
duomenų mainus su E. Sąskaita 
sistemą.  

FVAISBroker web service Tinklinė paslauga, priimanti ir 
apdorojanti iš FVAIS sistemos 
gautus pranešimus. Iš tikro ši 
tinklinė paslauga bus kaip 
tarpininkas, per adresuojantis 
gautus pranešimus Java 
komponentui InvoiceService. 

  

2.2.2.1. FVAISBroker.putInvoice 

Metodas, kuris atlieka sąskaitos faktūros priėmimą. Jei užklausos pranešime nurodyta, kad jis turi būti 
apdorotas sinchroniškai, papildomai atliekamas ir užklausos pranešimo pilnas apdorojimas, kurio metu 
pranešime esanti sąskaita faktūra išsaugoma sistemoje.  Metodui putInvoice kaip užklausa 
perduodamas pranešimas XML PutInvoiceRequest. Kaip atsakymą metodas grąžina: 
 - Sėkmingo užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo atveju: XML pranešimą 
PutInvoiceResponse; 
 - Nesėkmingo užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo atveju: XML pranešimą Exception. Šis 
pranešimas grąžinamas SOAP Fault pavidalu. 

2.2.2.2. FVAISBroker.getMessageProcessingStatus 

Metodas, kuris atlieka prieš tai siųsto ir asinchroniškai apdoroto pranešimo rezultatų grąžinimą.  
Metodui getMessageProcessingStatus kaip užklausa perduodamas pranešimas XML 
GetMessageProcessingStatusRequest. Kaip atsakymą metodas grąžina: 
 - Sėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą 
GetMessageProcessingStatusResponse; 
 - Nesėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą Exception. Šis pranešimas 
grąžinamas SOAP Fault pavidalu. 

2.2.2.3. FVAISBroker.getInvoiceStateList 

Metodas, kuris grąžina informaciją apie užklausos pranešime nurodytas sąskaitas faktūras.  Metodui 
kaip užklausa perduodamas pranešimas XML GetInvoiceStateListRequest. Kaip atsakymą metodas 
grąžina: 
 - Sėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą GetInvoiceStateListResponse; 



 - Nesėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą Exception. Šis pranešimas 
grąžinamas SOAP Fault pavidalu. 

2.2.2.4. FVAISBroker.getInvoiceList 

Metodas, kuris grąžina perkančiosios organizacijos FVAIS adresuotas sąskaitas faktūras.  Metodui kaip 
užklausa perduodamas pranešimas XML GetInvoiceListRequest. Kaip atsakymą metodas grąžina: 
 - Sėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą GetInvoiceListResponse; 
 - Nesėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą Exception. Šis pranešimas 
grąžinamas SOAP Fault pavidalu. 

2.2.2.5. FVAISBroker.removeInvoice 

Metodas, kuris pašalina užklausos pranešime nurodytą sąskaitą faktūrą.  Metodui removeInvoice kaip 
užklausa perduodamas pranešimas XML RemoveInvoiceRequest. Kaip atsakymą metodas grąžina: 
 - Sėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą RemoveInvoiceResponse; 
 - Nesėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą Exception. Šis pranešimas 
grąžinamas SOAP Fault pavidalu. 

2.2.2.6. InvoiceService.putInvoice 

Metodas, kuris atlieka sąskaitos faktūros priėmimą. 

2.2.2.7. InvoiceService.getInvoiceStateList 

Metodas, kuris grąžina informaciją apie užklausos pranešime nurodytas sąskaitas faktūras.   

2.2.2.8. InvoiceService.getInvoiceList 

Metodas, kuris grąžina perkančiosios organizacijos FVAIS adresuotas sąskaitas faktūras.   

2.2.2.9. InvoiceService.removeInvoice 

Metodas, kuris pašalina užklausos pranešime nurodytą sąskaitą faktūrą. 

2.2.2.10. InvoiceService.processInvoiceMessageList 

Metodas, kuris atlieka priimtų pranešimų su sąskaitomis faktūromis apdorojimą. 

2.2.2.11. InvoiceService.processInvoiceMessage 

Metodas, kuris atlieka vieno konkretaus pranešimo su sąskaita faktūra apdorojimą. 

2.2.3. Duomenų modelis 

2.2.3.1. PutInvoiceRequest 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos fvais.xsd 
pranešimą putInvoiceRequest. Jame bus pateikiama į E. Sąskaita sistemą perduodama sąskaita 
faktūra. Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems FVAIS 
siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutaps su WS-Security dalyje 
nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Atributas mode: Pranešimo apdorojimo režimas. Galimos reikšmės: 
   - SYNCHRONOUS: Pranešimas apdorojamas sinchroniškai; 
   - ASYNCHRONOUS: Pranešimas apdorojamas asinchroniškai; 
 - Invoice: Detali informacija apie pateikiamą sąskaitą faktūrą. Šio tego vidiniai tegai aprašyti Priede B. 



2.2.3.2. PutInvoiceResponse 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos fvais.xsd 
pranešimą putInvoiceResponse. Jame bus pateikiami į E. Sąskaita sistemą perduotų sąskaitų faktūrų 
priėmimo bei apdorojimo rezultatai. Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems E. 
Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutaps su WS-
Security dalyje nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Result: Tegas, apgaubiantis prieš tai siųsto užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo rezultatus. 
Jo viduje talpinami šie tegai ir atributai; 
   - Atributas status: Užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo statusas. galimos reikšmės: 
      - SUCCESS: Pranešimas priimtas bei apdorotas sėkmingai. 

2.2.3.3. GetMessageProcessingStatusRequest 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos 
common.xsd pranešimą getMessageProcessingStatusRequest. Jame bus pateikiama prieš tai į E. 
Sąskaita sistemą perduoto ir asinchroniškai apdoroto pranešimo rezultatų užklausa. Pranešimą sudaro 
šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems FVAIS 
siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, kurio apdorojimo rezultatus norima gauti, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutaps su WS-Security dalyje 
nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu. 

2.2.3.4. GetMessageProcessingStatusResponse 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos 
common.xsd pranešimą getMessageProcessingStatusResponse. Jame bus pateikiami į E. Sąskaita 
sistemą perduotų sąskaitų faktūrų priėmimo bei apdorojimo rezultatai. Pranešimą sudaro šie vidiniai 
tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems E. 
Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutaps su WS-
Security dalyje nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Result: Tegas, apgaubiantis prieš tai siųsto užklausos pranešimo apdorojimo rezultatus. Jo viduje 
talpinami šie tegai ir atributai; 
   - Atributas status: Užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo statusas. galimos reikšmės: 
      - SUCCESS: Pranešimas priimtas bei apdorotas sėkmingai. 
      - ERROR: Pranešimas priimtas bei apdorotas nesėkmingai; 
    - Errors: Tegas, apgaubiantis prieš tai siųsto užklausos pranešimo apdorojimo metu rastas klaidas. 
Tegas nurodomas tik jei atributui "status" grąžinama reikšmė "ERROR". Jo viduje talpinami šie tegai ir 
atributai; 
      - Error: Užklausos pranešimo  apdorojimo metu rasta klaida. Jo viduje talpinami šie tegai ir atributai: 
         - Atributas code: Klaidą identifikuojantis kodas; 
         - Message: Klaidos pranešimo tekstas; 
         - Description: Klaidos detalus aprašymas; 
         - Action: Veiksmai, kurie turi būti vykdomi kad eliminuoti klaidą; 
         - References: Nuorodos į objektus, susijusius su klaida. Jo viduje talpinami šie tegai; 
            - Reference:  Nuorodą į objektą, susijusį su klaida. Jo viduje talpinami šie atributai:  
               - Atributas type: Objekto, į kurį rodo nuorodas, tipas. Jis atitinka E. Sąskaita lentelės, kurioje   



saugomas objektas, alias'ą; 
               - Atributas ID: Objekto, į kurį rodo nuorodas, identifikatorius. 

2.2.3.5. GetInvoiceStateListRequest 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos fvais.xsd 
pranešimą getInvoiceStateListRequest. Jame bus pateikiama užklausa apie anksčiau į E. Sąskaita 
sistemą perduotų sąskaitų faktūrų būsenas. Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems FVAIS 
siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutaps su WS-Security dalyje 
nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Invoices: Tegas, apgaubiantis pranešime perduodamus sąskaitų faktūrų identifikacinius duomenis. Jo 
viduje talpinami šie tegai; 
   - Invoice: Tegas, kuriame nurodyti konkrečios sąskaitos faktūros identifikaciniai duomenys. Jo viduje 
talpinami šie atributai: 
      - Atributas ID: Sąskaitos faktūros serija ir numeris. 

2.2.3.6. GetInvoiceStateListResponse 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos fvais.xsd 
pranešimą getInvoiceStateListResponse. Jame bus pateikiama informacija apie anksčiau į E. Sąskaita 
sistemą perduotų sąskaitų faktūrų būsenas. Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems E. 
Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutaps su WS-Security dalyje 
nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Invoices: Tegas, apgaubiantis pranešime perduodamų sąskaitų faktūrų būsenų duomenis. Jo viduje 
talpinami šie tegai; 
   - Invoice: Tegas, kuriame nurodyti konkrečios sąskaitos faktūros būsenos duomenys. Jo viduje 
talpinami šie tegai ir atributai: 
      - Atributas ID: Sąskaitos faktūros serija ir numeris; 
      - State: Informacija apie sąskaitas faktūros būseną. Jo viduje talpinami šie tegai ir atributai: 
         - Atributas code: Būsenos kodas; 
         - Atributas date: Būsenos nustatymo data; 
         - Description: Būsenos aprašymas; 
         - Notes: Papildoma informacija, susijusi su sąskaitai faktūrai nustatyta būsena; 
         - Term: Terminas, iki kada reikia atlikti papildomoje informacijoje apie būseną aprašytus veiksmus. 

2.2.3.7. GetInvoiceListRequest 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos fvais.xsd 
pranešimą getInvoiceListRequest. Jame bus pateikiama FVAIS adresuotų sąskaitų faktūrų užklausa. 
Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems FVAIS 
siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutaps su WS-Security dalyje 
nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
- Invoice: Sąskaita faktūra. Jo viduje talpinami šie tegai ir atributai: 
    - Atributas ID: Sąskaitos faktūros serija ir numeris. Užklausos pranešime esant nurodytai konkrečiai 
sąskaitos faktūros serijai ir numeriui atsakymo pranešime GetInvoiceListResponse bus grąžinamas ir 
sąskaitą faktūrą atitinkantis PDF dokumentas; 



- Period: Sąskaitų faktūrų priėmimo periodas. Jo viduje talpinami šie tegai: 
   - StartDate: Periodo pradžia; 
   - EndDate: Periodo pabaiga. 

 

2.2.3.8. GetInvoiceListResponse 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos fvais.xsd 
pranešimą getInvoiceListResponse. Jame bus pateikiamos FVAIS adresuotos sąskaitos faktūros. 
Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems E. 
Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutaps su WS-
Security dalyje nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Invoices: Tegas, apgaubiantis pranešime perduodamas sąskaitas faktūras. Jo viduje talpinami šie 
tegai; 
   - Invoice: Detali informacija apie pateikiamą sąskaitą faktūrą. Šio tego vidiniai tegai ir atributai aprašyti 
Priede B. 

2.2.3.9. RemoveInvoiceRequest 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos fvais.xsd 
pranešimą removeInvoiceRequest. Jame bus pateikiama informacija apie šalinamą sąskaitą faktūrą. 
Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems FVAIS 
siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutaps su WS-Security dalyje 
nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Invoice: Tegas, kuriame nurodyti konkrečios šalinamos sąskaitos faktūros identifikaciniai duomenys. 
Jo viduje talpinami šie atributai: 
    - Atributas ID: Sąskaitos faktūros serija ir numeris. 

2.2.3.10. RemoveInvoiceResponse 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos fvais.xsd 
pranešimą removeInvoiceResponse. Jame bus pateikiamas atsakymas apie užklausos pranešime 
nurodytos sąskaitos faktūros pašalinimo rezultatus. Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems E. 
Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutaps su WS-
Security dalyje nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Result: Tegas, apgaubiantis prieš tai siųsto užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo rezultatus. 
Jo viduje talpinami šie tegai ir atributai; 
   - Atributas status: Užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo statusas. galimos reikšmės: 
      - SUCCESS: Pranešimas priimtas bei apdorotas sėkmingai. 

2.2.3.11. Exception 

Pranešimas atitinka FVAISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos 
common.xsd pranešimą Exception. Jis grąžinamas, kai užklausos pranešimo apdorojimo metu įvyko 
viena arba kelios klaidos. Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems E. 



Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutaps su WS-
Security dalyje nurodomu sistemos kaip vartotojo  
kodu; 
 - Errors: Tegas, apgaubiantis prieš tai siųsto užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo metu 
rastas klaidas. Jo viduje talpinami šie tegai ir atributai; 
   - Error: Užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo metu rasta klaida. Jo viduje talpinami šie tegai 
ir atributai: 
      - Atributas code: Klaidą identifikuojantis kodas; 
      - Message: Klaidos pranešimo tekstas; 
      - Description: Klaidos detalus aprašymas; 
      - Action: Veiksmai, kurie turi būti vykdomi kad eliminuoti klaidą; 
      - References: Nuorodos į objektus, susijusius su klaida. Jo viduje talpinami šie tegai; 
         - Reference:  Nuorodą į objektą, susijusį su klaida. Jo viduje talpinami šie atributai:  
            - Atributas type: Objekto, į kurį rodo nuorodas, tipas. Jis atitinka E. Sąskaita lentelės, kurioje 
saugomas objektas, alias'ą; 
            - Atributas ID: Objekto, į kurį rodo nuorodas, identifikatorius. 

2.2.4. Procesų modelis 

2.2.4.1. Sąskaitos faktūros perdavimas į E. Sąskaita sistemą 

Sąskaitos faktūros perdavimas į E. Sąskaita sistemą vykdomas tokiu eiliškumu: 
 1. FVAIS perduoda sąskaitą faktūrą bei požymį, nusakantį kokiu režimu turi būti apdorota sąskaita 
faktūra; 
 2. Jei pranešimas su sąskaita faktūra buvo siųstas nurodžius apdorojimo režimą ASYNCHRONOUS, 
tokiu atveju FVAIS periodiškai užklausia E. Sąskaita sistemos apie prieš tai siųsto pranešimo 
apdorojimo rezultatus;  
 3. FVAIS užklausia apie E. Sąskaita išsaugotos sąskaitos faktūros (arba keleto sąskaitų faktūrų) 
nagrinėjimo rezultatus. 



 

3 pav.  Sąskaitos faktūros perdavimas į E. Sąskaita sistemą 

2.2.5. Saugumo modelis 

Duomenų mainų tarp E. Sąskaita sistemos ir FVAIS saugomas bus užtikrinamas dviem būdais: 
 - Tinklo lygmenyje, siunčiant užklausos ir atsakymo pranešimus HTTPS protokolu; 
 - Pranešimo lygmenyje. Šiame lygmenyje saugumas užtikrinamas vienu iš šių būdų: 

   - Sistemos identifikavimo duomenys (sistemos, kuri perduoda pranešimą, identifikatorius  bei 
slaptažodis) perduodami SOAP pranešimo Header dalies WS-Security saugumo srityje. Šis būdas 
naudojamas, kai FVAIS sistema neturi technologinių galimybių atlikti SOAP pranešimų pasirašymo 
kvalifikuotu parašu; 

   - SOAP pranešimo Body dalis pasirašoma elektroniniu parašu ir šis elektroninis parašas kartu su 

siuntėjo viešu raktu bei pasirašymo laiku patalpinamas SOAP Header dalyje, WS-Security srityje. Šis 

būdas naudojamas, kai FVAIS sistema turi technologines galimybes atlikti SOAP pranešimų pasirašymą 

kvalifikuotu parašu. Detalesnė informacija apie SOAP pranešimų pasirašymą elektroniniu parašu 

pateikta dokumento priede A.    

 



Identifikuojant sistemą pirmuoju būdu kiekvieno SOAP pranešimo Header dalyje esančioje WS-Security 

saugumo srityje bus nurodytas sistemos, kuri perduoda pranešimą, identifikatorius (wsse:Username) 

bei slaptažodis (wsse:Password). Slaptažodis turi būti formuojamas vienu iš dviejų būdų: 

 - PasswordText. Perduodamas slaptažodis turi būti užkoduotas tokiu algoritmu: BASE64(SHA-

1(slaptažodis)). Pvz. BASE64(SHA-1(„slaptazodis“)) = ”c4jF1Q3G+sK/cVXQ2syGwQvWqUk=”. Tego 

„wsse:Password“ atributui „Type“ turi būti nustatoma reikšmė http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText“. Tokio 

slaptažodžio siuntimo ypatybė yra ta, kad kiekvienam pranešimui perduodama slaptažodžio eilutė yra ta 

pati.  

 - PasswordDigest. Perduodamas slaptažodis turi būti apjungtas su pranešimo suformavimo laiku (tegas 

UsernameToken/Created) ir užkoduotas tokiu algoritmu: BASE64(SHA-1(laikas + BASE64(SHA-

1(slaptažodis)))). Pvz. BASE64(SHA-1(„2002-10-10T12:00:00“ + BASE64(SHA-1(„slaptazodis“)))) =  

BASE64(SHA-1(„2002-10-10T12:00:00c4jF1Q3G+sK/cVXQ2syGwQvWqUk=“)) = “ 

MngJZ0cZEtMLOdELzr4nUm22mq0=“. Tego „wsse:Password“ atributui „Type“ turi būti nustatoma 

reikšmė http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-

1.0#PasswordDigest“. Tokio slaptažodžio siuntimo ypatybė yra ta, kad kiekvienam pranešimui 

perduodama slaptažodžio eilutė yra skirtinga, o tai padidina perduodamų duomenų saugumo lygį.  

 

Priėjimo prie DB objektų saugumas užtikrinamas apribojant DB vartotojo, kuriuo E. Sąskaita sistemos 

tinklinė paslauga bendrauja su E. Sąskaita sistemos duomenų baze, Oracle DB rolėmis bei teisėmis.  



 

3. Duomenų mainai su trečių šalių išorine sistema 

3.1. Funkcinė specifikacija 

Duomenų mainai su trečių šalių išorine sistema (toliau ISOR IS) skirti:  
 - Teikti informaciją apie sąskaitas faktūras bei su jomis susijusius sąskaitų faktūrų dokumentus. 

 

4 pav.  Sistemos integracija su ISOR IS 

3.1.1. Bendri reikalavimai 

3.1.1.1. IR-ISORIS-001 Duomenų apsikeitimo būdas 

Duomenų mainai su ISOR IS vykdomi:  
 - ISOR IS kreipiantis į E. Sąskaita tinklinę paslaugą ISORISBroker. 

3.1.1.2. IR-ISORIS-002 Tinklinės paslaugos iškvietimas 

Tinklinės paslaugos iškvietimas vykdomas ne tiesiogiai, o per integracinę platformą.  
 
Prisijungimo prie E. Sąskaita tinklinės paslaugos parametrai pateikti skyriuje „Saugumo modelis“. 

3.1.1.3. IR-ISORIS-005 ISOR IS teisių tikrinimas 

ISOR IS teisių tikrinimas bus realizuojamas duomenų mainuose su Vartotojų administravimo posisteme 
numatytais metodais. 

3.1.2. Panaudos atvejai 

3.1.2.1. IUC-ISORIS-001 Perduoti sąskaitas faktūras į ISOR IS 

Aprašymas 

  Panaudos atvejis skirtas perduoti sąskaitas faktūras į ISOR IS.  

Vartotojų rolės 

 ISOR IS - Trečių šalių išorinė sistema. 

Išankstinės sąlygos 

Nenurodyta. 

Galutinės sąlygos 



1. Sąskaitos faktūros sėkmingai perduotos į  ISOR IS (Pagrindinis scenarijus); 
2. Sąskaitos faktūros nesėkmingai perduotos į  ISOR IS (Alternatyvus scenarijus 2a bei 3a). 

Nefunkciniai reikalavimai 

1. Pranešimų priėmimas ir apdorojimas realizuojamas:  
 - Tinklinės paslaugos ISORISBroker metodu getInvoiceList; 
 - Java komponento InvoiceService metodu getInvoiceList. 

Pagrindinio scenarijaus aprašymas 

1. Sistema iš  ISOR IS gauna užklausos pranešimą: 
2. Sistema patikrina  ISOR IS teises gauti sąskaitų faktūrų duomenis naudojantis duomenų mainais; 
3. Sistema patikrina iš  ISOR IS gautą pranešimą; 
4. Sistema suranda  ISOR IS ieškomas sąskaitas faktūras. Į  ISOR IS galima pateikti tik:  
 - Tas sistemoje saugomas sąskaitas faktūras, kurios yra patvirtintos perkančiosios organizacijos 
(sąskaitai faktūrai sistemoje yra/buvo suteikta būsena „Priimta“); 
5. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su surastų sąskaitų faktūrų duomenimis. 
6. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą ISOR IS. 

Alternatyvaus scenarijaus aprašymas 

2a. Pranešimą atsiuntusi sistema neturi teisės gauti sąskaitų faktūrų duomenų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti saugumo pažeidimo pobūdį: 
   - Jei išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita teikianti arba iš jos gaunanti 
sistema, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-650; 
   - Jei išorinė sistema neturi jai priskirtos teisės gauti sąskaitų faktūrų duomenis iš E. Sąskaita, sistema 
suformuoja klaidos pranešimą ESAS-680; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie apdorojimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą ISOR IS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 
  
3a. Gauto pranešimo patikrinimo metu rasta klaidų: 
  1. Sistema suformuoja klaidos pranešimą, atitinkanti klaidos pobūdį: 
  - Jei pranešimas neatitinka formato, sistema suformuoja klaidos pranešimą ESAS-652; 
  - Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi, sistema suformuoja klaidos 
pranešimą ESAS-653; 
  - Jei nepateikti visi būtini sąskaitų faktūrų atrankos parametrai, sistema suformuoja klaidos pranešimą 
ESAS-685; 
  2. Sistema suformuoja atsakymo pranešimą su informacija apie priėmimo metu surastą klaidą; 
  3. Sistema grąžina suformuotą atsakymo pranešimą ISOR IS; 
  4. Sistema nutraukia panaudos atvejo vykdymą. 

3.1.3. Klaidų pranešimai 

3.1.3.1. ESAS-650 

Išorinė sistema nėra užregistruota kaip duomenis į E. Sąskaita sistemą teikianti arba iš jos gaunanti 
sistema. 

3.1.3.2. ESAS-652 

Pranešimas neatitinka formato: <Detali informacija apie pranešimo neatitikimą XSD schemai>. 

3.1.3.3. ESAS-653 

Jei jau anksčiau buvo gautas pranešimas su nurodytu identifikatoriumi. 



3.1.3.4. ESAS-680 

Išorinė sistema nėra užregistruota kaip sistema, galinti vykdyti sąskaitų faktūrų užklausas E. Sąskaita 
sistemoje. 

3.1.3.5. ESAS-685 

Nepateikti visi būtini sąskaitų faktūrų paieškos parametrai. 

3.2. Techninė specifikacija 

3.2.1. Realizavimo modelis 

Duomenų mainai su ISOR IS bus realizuoti naudojant:  
 - Naujai kuriamą tinklinę paslaugą ISORISBroker;  
 
ISOR IS su E. Sąskaita pusėje kuriama tinkline paslauga ISORISBroker duomenimis keisis remiantis 
šiais principais: 
 - Užklausų apdorojimo principas: Sinchroninis; 
 - SOAP standartas: 1.1; 
 - SOAP užklausų perdavimo būdas: Document; 
 - Užklausų bei atsakymų formatas: XML dokumentai; 
 - XML dokumentų koduotė: WINDOWS-1257.  
 
E. Sąskaita sistemos pusėje funkcionuojant tinklinė paslauga bus pasiekiama ne tiesiogiai, o per Spring 
Integration integracinę platformą. 
 
Bus apdorojamos visos, tiek sisteminės, tiek loginės gautų pranešimų klaidos. Visos klaidos bus 
identifikuotos atitinkamais klaidų kodais, išsaugotos klaidų log‘e bei grąžinamos pranešimo siuntėjui. 
Pranešimo priėmimo bei apdorojimo metu įvykusios sisteminės klaidos bus grąžinamos pranešimo 
siuntėjui SOAP Fault pavidalu, faultstring dalyje perduodant klaidas apibūdinantį XML pranešimą. 

3.2.2. Komponentų modelis 

Komponentų schemoje pateikti duomenų mainus tarp E. Sąskaita sistemos ir ISOR IS įgyvendinantys 
komponentai. 

 

5 pav.  Komponentų modelis 

Schemoje pavaizduoti elementai: 



Elemento pavadinimas Elemento tipas Elemento aprašymas 

esaskaita-services-
1.0.0.war 

file Byla, kurioje į E. Sąskaita aplikacijų tarnybinę 
stotį diegiami duomenų mainus su ISOR IS 
realizuojantys komponentai. 

InvoiceService java class Java komponentas, skirtas apdoroti per tinklinę 
paslaugą gautus sąskaitų faktūrų užklausų 
pranešimus. 

ISORISBrokerClient java class Komponentas, per kurį ISOR IS bendraus su E. 
Sąskaita tinkline paslauga. Jis gali būti 
realizuotas tiek Java, tiek kitomis priemonėmis, 
palaikančiomis komunikavimą su tinkline 
paslauga SOAP protokolu.  

E. Sąskaita aplikacijų 
tarnybinė stotis 

Node E. Sąskaita sistemos aplikacijų tarnybinė stotis. 

ISOR IS aplikacijų 
tarnybinė stotis 

Node Trečių šalių informacinės sistemos aplikacijų 
tarnybinė stotis. 

ISORISBroker web service Tinklinė paslauga, priimanti ir apdorojanti iš 
ISOR IS sistemos gautus pranešimus. Iš tikro ši 
tinklinė paslauga bus kaip tarpininkas, per 
adresuojantis gautus pranešimus Java 
komponentui InvoiceService. 

  

3.2.2.1. ISORISBroker.getInvoiceList 

Metodas, kuris pagal nurodytą užklausą grąžina sąskaitas faktūras.  Metodui getInvoiceList kaip 
užklausa perduodamas pranešimas XML GetInvoiceListRequest. Kaip atsakymą metodas grąžina: 
 - Sėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą GetInvoiceListResponse; 
 - Nesėkmingo užklausos pranešimo apdorojimo atveju: XML pranešimą Exception. Šis pranešimas 
grąžinamas SOAP Fault pavidalu. 

3.2.2.2. InvoiceService.getInvoiceList 

Metodas, kuris pagal nurodytą užklausą grąžina sąskaitas faktūras. 

3.2.3. Duomenų modelis 

3.2.3.1. GetInvoiceListRequest 

Pranešimas atitinka ISORISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos isoris.xsd 
pranešimą GetInvoiceListRequest. Jame bus pateikiami sąskaitų faktūrų užklausos parametrai. 
Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems ISOR IS 
siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
nurodomu sistemos kaip vartotojo kodu; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios ISOR IS sistemos kodas; 
 - Invoice: Sąskaita faktūra. Jo viduje talpinami šie tegai ir atributai: 
    - Atributas ID: Sąskaitos faktūros serija ir numeris. Užklausos pranešime esant nurodytai konkrečiai 
sąskaitos faktūros serijai ir numeriui atsakymo pranešime GetInvoiceListResponse bus grąžinamas ir 
sąskaitą faktūrą atitinkantis PDF dokumentas; 
 - Supplier: Paslaugų teikėjo dalis. Jo viduje talpinami šie atributai: 
    - Atributas personType: Paslaugų teikėjo tipas. Galimos reikšmės: 
       - 1: Lietuvos fizinis asmuo; 
       - 2: Lietuvos juridinis asmuo; 
       - 3: Antstolis; 



       - 4: Notaras; 
       - 5: Advokatas; 
       - 7: Užsienio fizinis asmuo; 
       - 8: Užsienio juridinis asmuo; 
       - 10: Lietuvos juridinis asmuo pats iš savęs (lot. Per se); 
    - Atributas ID: Paslaugų teikėjo kodas; 
 - Customer: Perkančios organizacijos dalis. Jo viduje talpinami šie atributai: 
    - Atributas personType: Paslaugų teikėjo tipas. Galimos reikšmės: 
       - 2: Lietuvos juridinis asmuo; 
       - 10: Lietuvos juridinis asmuo pats iš savęs (lot. Per se); 
    - Atributas ID: Perkančios organizacijos kodas; 
 - Period: Sąskaitų faktūrų pateikimo periodas. Jo viduje talpinami šie tegai: 
   - StartDate: Periodo pradžia; 
   - EndDate: Periodo pabaiga; 
 - State: Sąskaitos faktūros būsena. Jo viduje talpinami šie atributai: 
   - Atributas code: Būsenos kodas. 

3.2.3.2. GetInvoiceListResponse 

Pranešimas atitinka ISORISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos isoris.xsd 
pranešimą GetInvoiceListResponse. Jame bus pateikiamos užklausos sąlygas tenkinančios sąskaitos 
faktūros. Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems E. 
Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas; 
 - Invoices: Tegas, apgaubiantis pranešime perduodamas sąskaitas faktūras. Jo viduje talpinami šie 
tegai; 
   - Invoice: Detali informacija apie pateikiamą sąskaitą faktūrą. Šio tego vidiniai tegai ir atributai aprašyti 
Priede B. Papildomai bus grąžinamas sąskaitas faktūros PDF-A formato dokumentas 

3.2.3.3. Exception 

Pranešimas atitinka ISORISBroker tinklinės paslaugos WSDL byloje nurodytos XSD schemos 
common.xsd pranešimą Exception. Jis grąžinamas, kai užklausos pranešimo apdorojimo metu įvyko 
viena arba kelios klaidos. Pranešimą sudaro šie vidiniai tegai ir atributai:  
 - Atributas GUID: Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius bus unikalus visiems E. 
Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams; 
 - Atributas refGUID: Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius; 
 - Atributas time: Pranešimo suformavimo laikas; 
 - Atributas systemCode: pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas;  
kodu; 
 - Errors: Tegas, apgaubiantis prieš tai siųsto užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo metu 
rastas klaidas. Jo viduje talpinami šie tegai ir atributai; 
   - Error: Užklausos pranešimo priėmimo bei apdorojimo metu rasta klaida. Jo viduje talpinami šie tegai 
ir atributai: 
      - Atributas code: Klaidą identifikuojantis kodas; 
      - Message: Klaidos pranešimo tekstas; 
      - Description: Klaidos detalus aprašymas; 
      - Action: Veiksmai, kurie turi būti vykdomi kad eliminuoti klaidą; 
      - References: Nuorodos į objektus, susijusius su klaida. Jo viduje talpinami šie tegai; 
         - Reference:  Nuorodą į objektą, susijusį su klaida. Jo viduje talpinami šie atributai:  
            - Atributas type: Objekto, į kurį rodo nuorodas, tipas. Jis atitinka E. Sąskaita lentelės, kurioje 
saugomas objektas, alias'ą; 
            - Atributas ID: Objekto, į kurį rodo nuorodas, identifikatorius. 



3.2.4. Procesų modelis 

Panaudos atvejuose aprašyti veiksmai vykdomi pagal poreikį ir vienokio ar kitokio proceso nesudaro. 

3.2.5. Saugumo modelis 

Duomenų mainų tarp E. Sąskaita sistemos ir ISOR IS saugomas bus užtikrinamas dviem būdais: 
 - Tinklo lygmenyje, siunčiant užklausos ir atsakymo pranešimus HTTPS protokolu; 
 - SOAP lygmenyje bus vykdomas SOAP pranešimo Body dalies pasirašymas elektroniniu parašu ir šis 
elektroninis parašas kartu su siuntėjo viešu raktu bei pasirašymo laiku bus patalpinamas SOAP Header 
dalyje, WS-Security srityje. Detalesnė informacija apie SOAP pranešimų pasirašymą elektroniniu 
parašu pateikta dokumento priede A; 
 
Priėjimo prie DB objektų saugumas užtikrinamas apribojant DB vartotojo, kuriuo E. Sąskaita sistemos 
tinklinė paslauga bendrauja su E. Sąskaita sistemos duomenų baze, Oracle DB rolėmis bei teisėmis. 

  



4. Priedai 

A. Tinklinių paslaugų saugumo užtikrinimas naudojant kvalifikuotą elektroninį 
parašą 

Tinklinių paslaugų saugumo užtikrinimo naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą taisyklės 

 

 SOAP pranešimų saugumui užtikrinti naudojamas „AsymmetricBinding“ mechanizmas, kai:  

o Pranešimą siunčianti pusė SOAP pranešimą pasirašo savo privačiu raktu ir užkoduoja jį 

gavėjo viešu raktu. Pranešimo gavėjas savo ruožtu atkoduoja pranešimą savo privačiu 

raktu ir patikrina pranešimo autentiškumą pranešimo siuntėjo viešu raktu; 

o Atsakymą siunčianti pusė SOAP pranešimą pasirašo savo privačiu raktu ir jį užkoduoja 

atsakymą gaunančios pusės viešu raktu. Atsakymo gavėjas savo ruožtu atkoduoja 

atsakymą savo privačiu raktu ir patikrina atsakymo autentiškumą atsakymo siuntėjo 

viešu raktu; 

Pastaba: mūsų atveju kodavimo atkodavimo nebus, bus tik pranešimo ir atsakymo į jį 

pasirašymas; 

 Pranešimo siuntėjas pasirašo SOAP pranešimo Body dalį TripleDesRsa15 algoritmu. Detalesnė 

informacija apie kodavimo algoritmą pateikta [4] nuorodoje;  

 Atsakymo siuntėjas pasirašo SOAP atsakymo Body dalį TripleDesRsa15 algoritmu. Detalesnė 

informacija apie kodavimo algoritmą pateikta [4] nuorodoje;  

 Pasirašoma visa SOAP Body dalis, bet ne atskiri jos elementai; 

 Pranešimo bei atsakymo pasirašymui naudojamas X509 Version 3 skaitmeninis identifikacinio 

sertifikato, išduoto RC, privatus raktas; 

 Pranešimo siuntėjų vieši raktai turi būti saugomi sistemos, kuriai priklauso tinklinė paslauga,  

atskiroje KeyStore byloje arba duomenų bazėje; 

 Pranešimo siuntėjų sertifikatai bus sugeneruoti RC ir skirti specialiai pranešimų perdavimui į 

RC. Juose bus tokia pagalbinė informacija: 

o SERIALNUMBER – Sistemos identifikatorius, atitinkantis RC Vartotojų administravimo 

posistemėje esančio sisteminio vartotojo VAR_ID reikšmę; 

o CN – Kvalifikuotą sertifikatą sugeneravusios įstaigos informacija; 

 E. Sąskaita RC sertifikatas su privačiu raktu turi būti saugomas sistemos, kuri perduoda 

užklausos pranešimus į tinklinę paslaugą, atskiroje KeyStore byloje;  

 SOAP Header‘yje esančio ws:Security tego viduje turi būti laiko tegas xs:Timestamp, 

nusakantis kada pranešimas buvo sukurtas bei iki kada pranešimas galioja;  

 ws:Security dalyje esantys vidiniai  tegai turi atitikti griežtą tvarką, atitinkančią nurodytą 

„Strict“ specifikaciją (žr. [5] priedą); 

 ws:Security tego viduje turi būti perduodamas:  

o SOAP pranešimo arba atsakymo siuntėjo viešas raktas; 

o Pranešimo siuntėjo kvalifikuotą sertifikatą, kuriuo pasirašytas siunčiamas pranešimas, 

sugeneravusios įstaigos informacija. Ši informacija turi būti patalpinta tege Signature -

> KeyInfo -> X509IssuerSerial -> X509IssuerName;  



o Pranešimo siuntėjo kaip sistemos identifikatorius, atitinkantis kvalifikuotame 

sertifikate esančią SERIALNUMBER  reikšmę. Šis identifikatorius turi būti patalpintas 

tege Signature -> KeyInfo -> X509IssuerSerial -> X509SerialNumber;  

 SOAP pranešimo Body tege turi būti atributas „id“, priklausantis namespace‘ui 

„http://schemas.xmlsoap.org/soap/security/2000-12“. 

Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų SOAP pranešimų pavyzdžiai 

 
FVAIS 
 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Header><wsse:Security 
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
secext-1.0.xsd" SOAP-ENV:mustUnderstand="1"><ds:Signature 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMe
thod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315#WithComments"/><ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><ds:Reference 
URI="#5e30cd8b4a0e4474bb7a7a4821dad135"><ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>avbVFsNSc3S+WMa
fSTBQ2SeMe3A=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>s1W
ED619BZXRo7yW61PolRvSGxBm/GqNVS8saDSfe5GnEkcKfJcCj6GUefuSRqurXNtYx+gk2ady 
YtQnydMcp9CN/WaNe1K70PPHyi9oYJQvwVXLwMvnKQMSX9+wXkW6D38aisRDrVtEnQcZctZrNwEW 
9uLIuMU1rY+GHETRaUpDpdiEZKCu+3dnlb58bVOLuka/+pdxUDH+Gwk2x9D/toiXp6PatbNn1TKV 
8pSFySF/ENvikLB6izLeCTuKnXCB8hbvLvvYh1d3bBZcttCX9/7dgrFGlPXd7aYiMsspCgKXqw3V 
qzbOg2vHfYeWYh6SjtDKdy7BDD6UCel0UYqLbg==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValu
e><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>zLPZLToI+po5gXoTp42lQp7gNGCZTC8C4JopCoQ3LMP2tHPoLb6mR
MBHpTXsvmFQv47cuvHSyvmw 
/kGN1ohD9v6R/0Pye5edPmyxl6aVqgV/h8X9Aph/rezJ0YORF8YDUnRLffSYvZr3EXOG2rMrxZn4 
cFFfX7tHUAuBt8jbxNjqcTINR0zKfZZjTPgtsozmTTIhb2PEE7/L1kAupaXW91nAyiOi/e/k/vQt 
/Ez70IH/UQ2WaWR9nbbfXcFCN5hOhG/YUHHZr/V0h/3xC2tf5b2PgxMHpISVZxSSDlS/0t4QcNiM 
QUaI3rQ6C6LRiiampcUtzQuxvIDWOfVCRnLDew==</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent
></ds:RSAKeyValue></ds:KeyValue><ds:X509IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=VI 
Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), OU=Registru Centro Sertifikavimo Centras, O=VI 
Registru Centras - I.k. 124110246, 
C=LT</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>2515</ds:X509SerialNumber></ds:X509Iss
uerSerial></ds:KeyInfo></ds:Signature></wsse:Security></SOAP-ENV:Header><SOAP-
ENV:Body xmlns:ds="http://schemas.xmlsoap.org/soap/security/2000-12" 
ds:id="5e30cd8b4a0e4474bb7a7a4821dad135"><ns3:GetInvoiceListRequest 
xmlns:ns1="urn:finmin:esaskaita:integration:common" 
xmlns:ns10="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2" xmlns:ns11="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" 
xmlns:ns3="urn:finmin:esaskaita:integration:fvais" 
xmlns:ns4="urn:finmin:esaskaita:integration:isoris" 
xmlns:ns5="urn:finmin:esaskaita:integration:cpois" 
xmlns:ns6="urn:finmin:esaskaita:integration:cvpis" 
xmlns:ns7="urn:finmin:esaskaita:integration:vbams" 
xmlns:ns8="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:ns9="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-
2" ns1:GUID="0c3288e8-7029-4e2f-8f05-b1125530debf" ns1:systemCode="ESAS_TEST_FVAIS" 
ns1:time="2014-12-16T15:31:27.309+02:00"><Period><StartDate>2014-12-
01+02:00</StartDate><EndDate>2014-12-

http://schemas.xmlsoap.org/soap/security/2000-12
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
http://schemas.xmlsoap.org/soap/security/2000-12


12+02:00</EndDate></Period></ns3:GetInvoiceListRequest></SOAP-ENV:Body></SOAP-
ENV:Envelope> 
 
 

  



B. Sąskaitų faktūrų duomenų modelis pagal UBL 2.1 

Sąskaitos faktūros tipas – „PVM sąskaita faktūra“ 

Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

  

 Prekių 
arba 
paslaugų 
teikėjas 
(pardavėja
s) 

AccountingSuppli
erParty 

Invoice 1  

1.  Pardavėjo 
juridinio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyIdentification  

1  

2.  Pardavėjo 
pavadinima
s / vardas 
pavardė 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyName  

1  

3.  Pardavėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine  

0..1  

4.  Pardavėjo 
PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

 PartyTaxScheme  

0..1  

5.  Pardavėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

 PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

nėra 
perduodami.  

 Prekių 
arba 
paslaugų 
teikėjo 
(pardavėjo
) sąskaita 

FinancialAccount Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party  

1  

6.  Pardavėjo 
atsiskaitom. 
sąskaitos 
numeris 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount 

1  

 Prekių 
arba 
paslaugų 
teikėjo 
(pardavėjo
) bankas 

FinancialInstitutio
nBranch 

Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount  

0..1  

7.  Pardavėjo 
banko 
kodas  

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

8.  Pardavėjo 
banko 
pavadinima
s 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

 Prekes 
arba 
paslaugas 
perkanti 
organizacij
a (pirkėjas) 

AccountingCusto
merParty 

Invoice 1  

9.  Pirkėjo 
juridinio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

Party / 

PartyIdentification   

10.  Pirkėjo 
pavadinima
s 

Name Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyName 

1  

11.  Pirkėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine 

0..1  

12.  Pirkėjo 
PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

0..1  

13.  Pirkėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Sąskaitos faktūros pagrindiniai duomenys   

14.  SF serija ir 
numeris 

ID Invoice 1 SF serija ir 
numeris 
venas nuo 
kito turi būti 
atskirti „/“ 
simboliu 

15.  SF globalus 
unikalus 
identifikator
ius 

UUID Invoice 1 Grąžinamas 
sąskaitų 
faktūrų 
užklausos 
metu 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

16.  SF 
išrašymo 
data 

IssueDate Invoice 1  

17.  SF tipas InvoiceTypeCod
e 

Invoice  1 Nurodoma 
reikšmė 1 

18.  Sąskaitos 
faktūros 
apmokėjim
o data 

PaymentDueDat
e 

Invoice /  

PaymentTerms 

0..1  

19.  Prekių 
tiekimo 
arba 
paslaugų 
teikimo 
data 

ActualDeliveryDa
te 

Invoice /  

Delivery  

0..1  

20.  Avanso 
gavimo 
diena 

ReceivedDate Invoice /  

PrepaidPayment 

0..1  

21.  SF valiutos 
kodas 

DocumentCurren
cyCode 

Invoice 1  

 Viešojo 
pirkimo 
sutartis 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

22.  Viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

ID Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

23.  VPT 
suteiktas 
sutarties ID 

UUID Invoice / 
ContractDocumentReference 

0..1 VPT suteiktas 
sutarties ID 

24.  Viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numerio 
egzistavimo 
požymis  

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1 Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO-

SUTARTIE

S-

NUMERIS  

 

 Viešasis 
pirkimas 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
numeris 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

25.  Viešojo 
pirkimo 
numeris 

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

26.  Viešojo 
pirkimo 
numerio 
egzistavimo 
požymis 

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO- 

NUMERIS  

 

 Priežastis, 
dėl kurios 
nėra 
galimybės 
nurodyti 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma jei 
nėra 
nurodomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

27.  Priežasties 
identifikator
ius  

ID Invoice /  

ContractDocumentReference 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

28.  Priežasties 
kodas 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

29.  Priežasties 
pavadinima
s 

DocumentType Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

 Pirkimas, 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
pirkimas 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

30.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu, 
identifikator
ius  

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

31.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu 
požymis 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

PIRKIMAS-

ZODINIU-

SUSITARI

MU  

 Tiekiamos 
prekės 

InvoiceLine Invoice 1..n 
 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

arba 
teikiamos 
paslaugos 

32.  Prekės ar 
paslaugos 
pavadinima
s 

Description Invoice /  

InvoiceLine /  

Item  

1 
 

33.  Prekės ar 
paslaugos 
kiekis 

InvoicedQuantity,  

@unitCode 

Invoice /  

InvoiceLine  

 

1  

34.  Bendra 
prekės ar 
paslaugos 
(eilutės) 
suma 

LineExtensionA
mount 

Invoice / 

InvoiceLine 

1  

 Prekės ar 
paslaugos 
kaina 

Price 

 

Invoice /  

InvoiceLine 

1 
 

35.  Prekės ar 
paslaugos 
vieneto 
kaina su 
nuolaida 

PriceAmount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price  

1 
 

 Nuolaida 
už prekę ar 
paslaugą 
informacij
a 

AllowanceCharg
e 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price  

1  

36.  Prekės ar 
paslaugos 
vieneto 
kaina be 
nuolaidos 

BaseAmount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge  

1  

37.  Nuolaidos 
identifikator
ius 

 

ID Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 

 

Nurodoma 
reikšmė 1 

38.  Nuolaidos 
taikymo 
požymis 

ChargeIndicator  

 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

1 
Nurodoma 
reikšmė true, 
jei yra 
taikoma 
nuolaida. 
Priešingu 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

AllowanceCharge atveju 
nurodoma 
false.  

39.  Nuolaida 
procentine 
išraiška 

MultiplierFactorN
umeric 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

40.  Nuolaidos 
suma 

Amount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

 Mokesčiai 
už prekę ar 
paslaugą 

TaxTotal Invoice /  

InvoiceLine /  

 

0..1 
 

41.  Mokesčio 
suma 

TaxAmount InvoiceLine /  

TaxTotal  

1 
 

 PVM 
mokestis 
už prekę ar 
paslaugą 

TaxSubtotal    InvoiceLine /  

TaxTotal 

1 
 

42.  PVM 
mokesčio 
suma 

TaxAmount 

@currencyID  

InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal   

1  

43.  PVM 
mokesčio 
identifikator
ius 

ID InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal   / 

TaxCategory  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 

44.  PVM 
mokesčio 
procentinė 
išraiška 

Percent InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory  

1  

45.  PVM kodas TaxTypeCode InvoiceLine /  

TaxTotal /  

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

TaxSubtotal / 

TaxCategory / 

TaxScheme / 

TaxTypeCode 

46.  Ne PVM 
objektas 

TaxExemptionRe
asonCode 

InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

0.. 1 Jeigu 
paslauga ar 
prekė yra ne 
PVM 
objektas, 
nurodoma 
reikšmė NE-
PVM-
OBJEKTAS 

 Bendros 
sąskaitos 
faktūros 
sumos 

LegalMonetaryT
otal 

 

Invoice  

 

1  

47.  Visa 
sąskaitos 
faktūros 
suma be 
PVM 

TaxExclusiveAm
ount 

@currencyID 

Invoice /  

LegalMonetaryTotal  

1  

48.  Visa pagal 
sąskaitą 
faktūrą 
mokama 
suma 

PayableAmount 

@currencyID 

Invoice /  

LegalMonetaryTotal 

1  

49.  Bendra 
mokesčių 
informacij
a 

TaxTotal Invoice  
0..1  

50.  Visa 
mokesčių 
suma 

TaxAmount 

@currencyID 

Invoice /  

TaxTotal 

1  

 Bendri 
PVM 
dydžiai 

TaxSubtotal Invoice /  

TaxTotal /  

1..n Nurodoma 
kiekvienam PVM 
dydžiui atskirai 

51.  PVM 
dydžio 
suma 

TaxAmount 

@currencyID 

Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal 

1  

52.  PVM 
dydžio 
identifikator
ius 

ID Invoice /  

TaxTotal /  

1 
 

Nurodoma 
reikšmė 1 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

 TaxSubtotal / 

TaxCategory 

53.  PVM 
dydžio 
procentinė 
išraiška 

 

Percent Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

1 
 

 

 Papildoma informacija   

54.  Pastabos Note Invoice  0..1  

 Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedęs 
asmuo 

Signature Invoice  1  

55.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
eilės 
numeris 

ID Invoice /  

Signature  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 

56.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyIdentification   

1  

57.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
vardas ir 
pavardė. 

Name Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyName  

1  

 Fiskalinis 
agentas 

AgentParty Invoice / 

PayeeParty 

0..1  

58.  Fiskalinio 
agento 
kodas 

ID Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyIdentification 

1  

59.  Fiskalinio 
agento 

Name Invoice /  1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

pavadinima
s / vardas 
pavardė 

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyName 

60.  Fiskalinio 
agento 
adresas 

Line Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PostalAddress / 

AddressLine 

0..1  

61.  Fiskalinio 
agento 
PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyTaxScheme  

0..1  

62.  Fiskalinio 
agento 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyTaxScheme  

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Papildomi 
dokument
ai 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..n  

63.  Papildomo 
dokumento 
pavadinima
s 

DocumentType Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

64.  Papildomo 
dokumento 
byla 

EmbeddedDocu
mentBinaryObjec
t 

@filename 

@mimeCode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e / 

Attachment 

1  

Sąskaitos faktūros tipas – „Supaprastinta PVM sąskaita faktūra“ 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjas 
(pardavėjas
) 

AccountingSuppli
erParty 

Invoice 1  

1.  Pardavėjo 
juridinio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyIdentification  

1  

2.  Pardavėjo 
pavadinimas 
/ vardas 
pavardė 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyName  

1  

3.  Pardavėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine  

0..1  

4.  Pardavėjo 
PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

 PartyTaxScheme  

0..1  

5.  Pardavėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Prekių arba 
paslaugų 

FinancialAccount Invoice /  1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

teikėjo 
(pardavėjo) 
sąskaita 

AccountingSupplierParty /  

Party  

6.  Pardavėjo 
atsiskaitom. 
sąskaitos 
numeris 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount 

1  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjo 
(pardavėjo) 
bankas 

FinancialInstitutio
nBranch 

Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount  

0..1  

7.  Pardavėjo 
banko kodas  

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

8.  Pardavėjo 
banko 
pavadinimas 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

 Prekes arba 
paslaugas 
perkanti 
organizacija 
(pirkėjas) 

AccountingCusto
merParty 

Invoice 1  

9.  Pirkėjo 
juridinio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyIdentification   

1  

10.  Pirkėjo 
pavadinimas 

Name Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

PartyName 

11.  Pirkėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine 

0..1  

12.  Pirkėjo PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

0..1  

13.  Pirkėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Sąskaitos faktūros pagrindiniai duomenys   

14.  SF serija ir 
numeris 

ID Invoice 1 SF serija ir 
numeris 
venas nuo 
kito turi būti 
atskirti „/“ 
simboliu 

15.  SF globalus 
unikalus 
identifikatori
us 

UUID Invoice 1 Grąžinamas 
sąskaitų 
faktūrų 
užklausos 
metu 

16.  SF išrašymo 
data 

IssueDate Invoice 1  

17.  SF tipas InvoiceTypeCod
e 

Invoice  1 Nurodoma 
reikšmė 2 

18.  SF valiutos 
kodas 

DocumentCurren
cyCode 

Invoice 1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

 Viešojo 
pirkimo 
sutartis 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

19.  Viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

ID Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

20.  VPT 
suteiktas 
sutarties ID 

UUID Invoice / 
ContractDocumentReference 

0..1 VPT suteiktas 
sutarties ID 

21.  Viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numerio 
egzistavimo 
požymis  

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1 Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO-

SUTARTIE

S-

NUMERIS  

 

 Viešasis 
pirkimas 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
numeris 

22.  Viešojo 
pirkimo 
numeris 

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

23.  Viešojo 
pirkimo 
numerio 
egzistavimo 
požymis 

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO- 

NUMERIS  

 

 Priežastis, 
dėl kurios 
nėra 
galimybės 
nurodyti 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma jei 
nėra 
nurodomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

24.  Priežasties 
identifikatori
us  

ID Invoice /  

ContractDocumentReference 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

25.  Priežasties 
kodas 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

26.  Priežasties 
pavadinimas 

DocumentType Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

 Pirkimas, 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
pirkimas 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

27.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu, 
identifikatori
us  

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

28.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu 
požymis 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

PIRKIMAS-

ZODINIU-

SUSITARI

MU  

 Tiekiamos 
prekės arba 
teikiamos 
paslaugos 

InvoiceLine Invoice 1..n 
 

29.  Prekės ar 
paslaugos 
pavadinimas 

Description Invoice /  

InvoiceLine /  

Item  

1 
 

30.  Prekės ar 
paslaugos 
kiekis 

InvoicedQuantity,  

@unitCode 

Invoice /  

InvoiceLine  

 

1  

31.  Bendra 
prekės ar 
paslaugos 
(eilutės) 
suma 

LineExtensionA
mount 

Invoice / 

InvoiceLine 

1  

 Prekės ar 
paslaugos 
kaina 

Price 

 

Invoice /  

InvoiceLine 

1 
 

32.  Prekės ar 
paslaugos 

PriceAmount Invoice /  1 
 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

vieneto 
kaina su 
nuolaida 

@currencyID InvoiceLine /  

Price  

 Nuolaida už 
prekę ar 
paslaugą 
informacija 

AllowanceCharg
e 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price  

1  

33.  Prekės ar 
paslaugos 
vieneto 
kaina be 
nuolaidos 

BaseAmount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge  

1  

34.  Nuolaidos 
identifikatori
us 

 

ID Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 

 

Nurodoma 
reikšmė 1 

35.  Nuolaidos 
taikymo 
požymis 

ChargeIndicator  

 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 
Nurodoma 
reikšmė true, 
jei yra 
taikoma 
nuolaida. 
Priešingu 
atveju 
nurodoma 
false.  

36.  Nuolaida 
procentine 
išraiška 

MultiplierFactorN
umeric 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

37.  Nuolaidos 
suma 

Amount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

 Mokesčiai 
už prekę ar 
paslaugą 

TaxTotal Invoice /  

InvoiceLine /  

 

0..1 
 

38.  Mokesčio 
suma 

TaxAmount InvoiceLine /  1 
 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

TaxTotal  

 PVM 
mokestis už 
prekę ar 
paslaugą 

TaxSubtotal    InvoiceLine /  

TaxTotal 

1 
 

39.  PVM 
mokesčio 
suma 

TaxAmount 

@currencyID  

InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal   

1  

40.  PVM 
mokesčio 
identifikatori
us 

ID InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal   / 

TaxCategory  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 

41.  PVM 
mokesčio 
procentinė 
išraiška 

Percent InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory  

1  

42.  PVM kodas TaxTypeCode InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory / 

TaxScheme / 

TaxTypeCode 

1  

43.  Ne PVM 
objektas 

TaxExemptionRe
asonCode 

InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

0.. 1 Jeigu 
paslauga ar 
prekė yra ne 
PVM 
objektas, 
nurodoma 
reikšmė NE-
PVM-
OBJEKTAS 

 Bendros 
sąskaitos 
faktūros 
sumos 

LegalMonetaryT
otal 

 

Invoice  

 

1  

44.  Visa 
sąskaitos 
faktūros 

TaxExclusiveAm
ount 

Invoice /  
1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

suma be 
PVM 

@currencyID LegalMonetaryTotal  

45.  Visa pagal 
sąskaitą 
faktūrą 
mokama 
suma 

PayableAmount 

@currencyID 

Invoice /  

LegalMonetaryTotal 

1  

46.  Bendra 
mokesčių 
informacija 

TaxTotal Invoice  
0..1  

47.  Visa 
mokesčių 
suma 

TaxAmount 

@currencyID 

Invoice /  

TaxTotal 

1  

 Bendri PVM 
dydžiai 

TaxSubtotal Invoice /  

TaxTotal /  

1..n Nurodoma 
kiekvienam PVM 
dydžiui atskirai 

48.  PVM dydžio 
suma 

TaxAmount 

@currencyID 

Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal 

1  

49.  PVM dydžio 
identifikatori
us 

 

ID Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

1 
 

Nurodoma 
reikšmė 1 

50.  PVM dydžio 
procentinė 
išraiška 

 

Percent Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

1 
 

 

 Papildoma informacija   

51.  Pastabos Note Invoice  0..1  

 Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedęs 
asmuo 

Signature Invoice  1  

52.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
eilės 
numeris 

ID Invoice /  

Signature  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

53.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyIdentification   

1  

54.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
vardas ir 
pavardė. 

Name Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyName  

1  

 Papildomi 
dokumentai 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..n  

55.  Papildomo 
dokumento 
pavadinimas 

DocumentType Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

56.  Papildomo 
dokumento 
byla 

EmbeddedDocu
mentBinaryObjec
t 

@filename 

@mimeCode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e / 

Attachment 

1  

 

Sąskaitos faktūros tipas – „Sąskaita faktūra (ne PVM)“ 

Nr
. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjas 
(pardavėjas) 

AccountingSuppli
erParty 

Invoice 1  

1.  Pardavėjo 
juridinio 
asmens kodas 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyIdentification  

1  



Nr
. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

2.  Pardavėjo 
pavadinimas / 
vardas pavardė 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyName  

1  

3.  Pardavėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine  

0..1  

4.  Pardavėjo PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

 PartyTaxScheme  

0..1  

5.  Pardavėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjo 
(pardavėjo) 
sąskaita 

FinancialAccount Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party  

1  

6.  Pardavėjo 
atsiskaitom. 
sąskaitos 
numeris 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount 

1  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjo 

FinancialInstitutio
nBranch 

Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

0..1  



Nr
. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

(pardavėjo) 
bankas 

Party / 

FinancialAccount  

7.  Pardavėjo 
banko kodas  

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

8.  Pardavėjo 
banko 
pavadinimas 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

 Prekes arba 
paslaugas 
perkanti 
organizacija 
(pirkėjas) 

AccountingCusto
merParty 

Invoice 1  

9.  Pirkėjo juridinio 
asmens kodas 

ID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyIdentification   

1  

10.  Pirkėjo 
pavadinimas 

Name Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyName 

1  

11.  Pirkėjo adresas Line Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine 

0..1  

12.  Pirkėjo PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

0..1  



Nr
. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

Party / 

PartyTaxScheme 

13.  Pirkėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Sąskaitos faktūros pagrindiniai duomenys   

14.  SF serija ir 
numeris 

ID Invoice 1  

15.  SF globalus 
unikalus 
identifikatorius 

UUID Invoice 1 Grąžinamas 
sąskaitų 
faktūrų 
užklausos 
metu 

16.  SF išrašymo 
data 

IssueDate Invoice 1  

17.  SF tipas InvoiceTypeCod
e 

Invoice  1 Nurodoma 
reikšmė 3 

18.  Sąskaitos 
faktūros 
apmokėjimo 
data 

PaymentDueDat
e 

Invoice /  

PaymentTerms 

0..1  

19.  Prekių tiekimo 
arba paslaugų 
teikimo data 

ActualDeliveryDa
te 

Invoice /  

Delivery  

0..1  

20.  Avanso gavimo 
diena 

ReceivedDate Invoice /  

PrepaidPayment 

0..1  

21.  SF valiutos 
kodas 

DocumentCurren
cyCode 

Invoice 1  

 Viešojo 
pirkimo 
sutartis 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 



Nr
. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

22.  Viešojo pirkimo 
sutarties 
numeris 

ID Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

23.  VPT suteiktas 
sutarties ID 

UUID Invoice / 
ContractDocumentReference 

0..1 VPT suteiktas 
sutarties ID 

24.  Viešojo pirkimo 
sutarties 
numerio 
egzistavimo 
požymis  

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1 Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO-

SUTARTIE

S-

NUMERIS  

 

 Viešasis 
pirkimas 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
numeris 

25.  Viešojo pirkimo 
numeris 

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

26.  Viešojo pirkimo 
numerio 
egzistavimo 
požymis 

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO- 

NUMERIS  

 

 Priežastis, dėl 
kurios nėra 
galimybės 
nurodyti 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma jei 
nėra 
nurodomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

27.  Priežasties 
identifikatorius  

ID Invoice /  

ContractDocumentReference 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

28.  Priežasties 
kodas 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

29.  Priežasties 
pavadinimas 

DocumentType Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  



Nr
. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

 Pirkimas, 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
pirkimas 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

30.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu, 
identifikatorius  

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

31.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu 
požymis 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

PIRKIMAS-

ZODINIU-

SUSITARI

MU  

 Tiekiamos 
prekės arba 
teikiamos 
paslaugos 

InvoiceLine Invoice 1..n 
 

32.  Prekės ar 
paslaugos 
pavadinimas 

Description Invoice /  

InvoiceLine /  

Item  

1 
 

33.  Prekės ar 
paslaugos 
kiekis 

InvoicedQuantity,  

@unitCode 

Invoice /  

InvoiceLine  

 

1  

34.  Bendra prekės 
ar paslaugos 
(eilutės) suma 

LineExtensionA
mount 

Invoice / 

InvoiceLine 

1  

 Prekės ar 
paslaugos 
kaina 

Price 

 

Invoice /  

InvoiceLine 

1 
 

35.  Prekės ar 
paslaugos 
vieneto kaina 
su nuolaida 

PriceAmount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price  

1 
 

 Nuolaida už 
prekę ar 
paslaugą 
informacija 

AllowanceCharg
e 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price  

1  

36.  Prekės ar 
paslaugos 

BaseAmount Invoice /  1  



Nr
. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

vieneto kaina 
be nuolaidos 

@currencyID InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge  

37.  Nuolaidos 
identifikatorius 

 

ID Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 

 

Nurodoma 
reikšmė 1 

38.  Nuolaidos 
taikymo 
požymis 

ChargeIndicator  

 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 
Nurodoma 
reikšmė true, 
jei yra 
taikoma 
nuolaida. 
Priešingu 
atveju 
nurodoma 
false.  

39.  Nuolaida 
procentine 
išraiška 

MultiplierFactorN
umeric 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

40.  Nuolaidos 
suma 

Amount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

 Bendros 
sąskaitos 
faktūros 
sumos 

LegalMonetaryT
otal 

 

Invoice  

 

1  

41.  Visa pagal 
sąskaitą 
faktūrą 
mokama suma 

PayableAmount 

@currencyID 

Invoice /  

LegalMonetaryTotal 

1  

 Papildoma informacija   

42.  Pastabos Note Invoice  0..1  

 Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedęs asmuo 

Signature Invoice  1  



Nr
. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

43.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens eilės 
numeris 

ID Invoice /  

Signature  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 

44.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens kodas 

ID Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyIdentification   

1  

45.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens vardas 
ir pavardė. 

Name Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyName  

1  

 Papildomi 
dokumentai 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..n  

46.  Papildomo 
dokumento 
pavadinimas 

DocumentType Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

47.  Papildomo 
dokumento 
byla 

EmbeddedDocu
mentBinaryObjec
t 

@filename 

@mimeCode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e / 

Attachment 

1  

Sąskaitos faktūros tipas – „Išankstinė sąskaita faktūra“ 

Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjas 
(pardavėjas
) 

AccountingSuppli
erParty 

Invoice 1  

1.  Pardavėjo 
juridinio 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

asmens 
kodas 

Party / 

PartyIdentification  

2.  Pardavėjo 
pavadinimas 
/ vardas 
pavardė 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyName  

1  

3.  Pardavėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine  

0..1  

4.  Pardavėjo 
PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

 PartyTaxScheme  

0..1  

5.  Pardavėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjo 
(pardavėjo) 
sąskaita 

FinancialAccount Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party  

1  

6.  Pardavėjo 
atsiskaitom. 
sąskaitos 
numeris 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount 

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjo 
(pardavėjo) 
bankas 

FinancialInstitutio
nBranch 

Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount  

0..1  

7.  Pardavėjo 
banko kodas  

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

8.  Pardavėjo 
banko 
pavadinimas 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

 Prekes arba 
paslaugas 
perkanti 
organizacij
a (pirkėjas) 

AccountingCusto
merParty 

Invoice 1  

9.  Pirkėjo 
juridinio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyIdentification   

1  

10.  Pirkėjo 
pavadinimas 

Name Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyName 

1  

11.  Pirkėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine 

0..1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

12.  Pirkėjo PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

0..1  

13.  Pirkėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Sąskaitos faktūros pagrindiniai duomenys   

14.  SF serija ir 
numeris 

ID Invoice 1  

15.  SF globalus 
unikalus 
identifikatori
us 

UUID Invoice 1 Grąžinamas 
sąskaitų 
faktūrų 
užklausos 
metu 

16.  SF išrašymo 
data 

IssueDate Invoice 1  

17.  SF tipas InvoiceTypeCod
e 

Invoice  1 Nurodoma 
reikšmė 4 

18.  Prekių 
tiekimo arba 
paslaugų 
teikimo data 

ActualDeliveryDa
te 

Invoice /  

Delivery  

0..1  

19.  Avanso 
gavimo 
diena 

ReceivedDate Invoice /  

PrepaidPayment 

0..1  

20.  SF valiutos 
kodas 

DocumentCurren
cyCode 

Invoice 1  

 Viešojo 
pirkimo 
sutartis 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

21.  Viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

ID Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

22.  VPT 
suteiktas 
sutarties ID 

UUID Invoice / 
ContractDocumentReference 

0..1 VPT suteiktas 
sutarties ID 

23.  Viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numerio 
egzistavimo 
požymis  

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1 Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO-

SUTARTIE

S-

NUMERIS  

 

 Viešasis 
pirkimas 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
numeris 

24.  Viešojo 
pirkimo 
numeris 

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

25.  Viešojo 
pirkimo 
numerio 
egzistavimo 
požymis 

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO- 

NUMERIS  

 

 Priežastis, 
dėl kurios 
nėra 
galimybės 
nurodyti 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma jei 
nėra 
nurodomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

26.  Priežasties 
identifikatori
us  

ID Invoice /  

ContractDocumentReference 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

27.  Priežasties 
kodas 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

28.  Priežasties 
pavadinimas 

DocumentType Invoice /  1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

ContractDocumentReference  

 Pirkimas, 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
pirkimas 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

29.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu, 
identifikatori
us  

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

30.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu 
požymis 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

PIRKIMAS-

ZODINIU-

SUSITARI

MU  

 Tiekiamos 
prekės arba 
teikiamos 
paslaugos 

InvoiceLine Invoice 1..n 
 

31.  Prekės ar 
paslaugos 
pavadinimas 

Description Invoice /  

InvoiceLine /  

Item  

1 
 

32.  Prekės ar 
paslaugos 
kiekis 

InvoicedQuantity,  

@unitCode 

Invoice /  

InvoiceLine  

 

1  

33.  Bendra 
prekės ar 
paslaugos 
(eilutės) 
suma 

LineExtensionA
mount 

Invoice / 

InvoiceLine 

1  

 Prekės ar 
paslaugos 
kaina 

Price 

 

Invoice /  

InvoiceLine 

1 
 

34.  Prekės ar 
paslaugos 
vieneto 
kaina su 
nuolaida 

PriceAmount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price  

1 
 

 Nuolaida už 
prekę ar 

AllowanceCharg
e 

Invoice /  1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

paslaugą 
informacija 

InvoiceLine /  

Price  

35.  Prekės ar 
paslaugos 
vieneto 
kaina be 
nuolaidos 

BaseAmount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge  

1  

36.  Nuolaidos 
identifikatori
us 

 

ID Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 

 

Nurodoma 
reikšmė 1 

37.  Nuolaidos 
taikymo 
požymis 

ChargeIndicator  

 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 
Nurodoma 
reikšmė true, 
jei yra 
taikoma 
nuolaida. 
Priešingu 
atveju 
nurodoma 
false.  

38.  Nuolaida 
procentine 
išraiška 

MultiplierFactorN
umeric 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

39.  Nuolaidos 
suma 

Amount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

 Mokesčiai 
už prekę ar 
paslaugą 

TaxTotal Invoice /  

InvoiceLine /  

 

0..1 
 

40.  Mokesčio 
suma 

TaxAmount InvoiceLine /  

TaxTotal  

1 
 

 PVM 
mokestis už 
prekę ar 
paslaugą 

TaxSubtotal    InvoiceLine /  

TaxTotal 

1 
 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

41.  PVM 
mokesčio 
suma 

TaxAmount 

@currencyID  

InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal   

1  

42.  PVM 
mokesčio 
identifikatori
us 

ID InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal   / 

TaxCategory  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 

43.  PVM 
mokesčio 
procentinė 
išraiška 

Percent InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory  

1  

44.  PVM kodas TaxTypeCode InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory / 

TaxScheme / 

TaxTypeCode 

1  

45.  Ne PVM 
objektas 

TaxExemptionRe
asonCode 

InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

0.. 1 Jeigu 
paslauga ar 
prekė yra ne 
PVM 
objektas, 
nurodoma 
reikšmė NE-
PVM-
OBJEKTAS 

 Bendros 
sąskaitos 
faktūros 
sumos 

LegalMonetaryT
otal 

 

Invoice  

 

1  

46.  Visa 
sąskaitos 
faktūros 
suma be 
PVM 

TaxExclusiveAm
ount 

@currencyID 

Invoice /  

LegalMonetaryTotal  

1  

47.  Visa pagal 
sąskaitą 
faktūrą 

PayableAmount 

@currencyID 

Invoice /  

LegalMonetaryTotal 

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

mokama 
suma 

48.  Bendra 
mokesčių 
informacija 

TaxTotal Invoice  
0..1  

49.  Visa 
mokesčių 
suma 

TaxAmount 

@currencyID 

Invoice /  

TaxTotal 

1  

 Bendri PVM 
dydžiai 

TaxSubtotal Invoice /  

TaxTotal /  

1..n Nurodoma 
kiekvienam PVM 
dydžiui atskirai 

50.  PVM dydžio 
suma 

TaxAmount 

@currencyID 

Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal 

1  

51.  PVM dydžio 
identifikatori
us 

 

ID Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

1 
 

Nurodoma 
reikšmė 1 

52.  PVM dydžio 
procentinė 
išraiška 

 

Percent Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

1 
 

 

 Papildoma informacija   

53.  Pastabos Note Invoice  0..1  

 Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedęs 
asmuo 

Signature Invoice  1  

54.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
eilės 
numeris 

ID Invoice /  

Signature  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 

55.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 

ID Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

asmens 
kodas 

PartyIdentification   

56.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
vardas ir 
pavardė. 

Name Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyName  

1  

 Fiskalinis 
agentas 

AgentParty Invoice / 

PayeeParty 

0..1  

57.  Fiskalinio 
agento 
kodas 

ID Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyIdentification 

1  

58.  Fiskalinio 
agento 
pavadinimas 
/ vardas 
pavardė 

Name Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyName 

1  

59.  Fiskalinio 
agento 
adresas 

Line Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PostalAddress / 

AddressLine 

0..1  

60.  Fiskalinio 
agento PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyTaxScheme  

0..1  

61.  Fiskalinio 
agento 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyTaxScheme  

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

nėra 
perduodami.  

 Papildomi 
dokumentai 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..n  

62.  Papildomo 
dokumento 
pavadinimas 

DocumentType Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

63.  Papildomo 
dokumento 
byla 

EmbeddedDocu
mentBinaryObjec
t 

@filename 

@mimeCode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e / 

Attachment 

1  

Sąskaitos faktūros tipas – „Kreditinė sąskaita faktūra“ 

Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjas 
(pardavėjas
) 

AccountingSuppli
erParty 

Invoice 1  

1.  Pardavėjo 
juridinio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyIdentification  

1  

2.  Pardavėjo 
pavadinimas 
/ vardas 
pavardė 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyName  

1  

3.  Pardavėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PostalAddress / 

0..1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

AddressLine  

4.  Pardavėjo 
PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

 PartyTaxScheme  

0..1  

5.  Pardavėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjo 
(pardavėjo) 
sąskaita 

FinancialAccount Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party  

1  

6.  Pardavėjo 
atsiskaitom. 
sąskaitos 
numeris 

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount 

1  

 Prekių arba 
paslaugų 
teikėjo 
(pardavėjo) 
bankas 

FinancialInstitutio
nBranch 

Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount  

0..1  

7.  Pardavėjo 
banko kodas  

ID Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

8.  Pardavėjo 
banko 
pavadinimas 

Name Invoice /  

AccountingSupplierParty /  

Party / 

FinancialAccount / 

FinancialInstitutionBranch  

1  

 Prekes arba 
paslaugas 
perkanti 
organizacij
a (pirkėjas) 

AccountingCusto
merParty 

Invoice 1  

9.  Pirkėjo 
juridinio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyIdentification   

1  

10.  Pirkėjo 
pavadinimas 

Name Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyName 

1  

11.  Pirkėjo 
adresas 

Line Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PostalAddress / 

AddressLine 

0..1  

12.  Pirkėjo PVM 
mokėtojo 
kodas 

CompanyID Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

0..1  

13.  Pirkėjo 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

AccountingCustomerParty /  

Party / 

PartyTaxScheme 

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Sąskaitos faktūros pagrindiniai duomenys   

14.  SF serija ir 
numeris 

ID Invoice 1 SF serija ir 
numeris 
venas nuo 
kito turi būti 
atskirti „/“ 
simboliu 

15.  SF globalus 
unikalus 
identifikatori
us 

UUID Invoice 1 Grąžinamas 
sąskaitų 
faktūrų 
užklausos 
metu 

16.  SF tipas InvoiceTypeCod
e 

Invoice  1 Nurodoma 
reikšmė 5 

17.  Sąskaitos 
faktūros 
apmokėjimo 
data 

PaymentDueDat
e 

Invoice /  

PaymentTerms 

0..1  

18.  Prekių 
tiekimo arba 
paslaugų 
teikimo data 

ActualDeliveryDa
te 

Invoice /  

Delivery  

0..1  

19.  Avanso 
gavimo 
diena 

ReceivedDate Invoice /  

PrepaidPayment 

0..1  

20.  SF valiutos 
kodas 

DocumentCurren
cyCode 

Invoice 1  

 Tikslinama 
sąskaita 
faktūra 

CreditNoteDocu
mentReference 

Invoice /  

BillingReference  

1  

21.  Tikslinamos 
SF serija ir 
numeris 

ID Invoice /  

BillingReference /  

CreditNoteDocumentReferenc
e  

1 SF serija ir 
numeris 
venas nuo 
kito turi būti 
atskirti „/“ 
simboliu 

22.  Tikslinamos 
SF išrašymo 
data 

IssueDate Invoice /  

BillingReference /  

CreditNoteDocumentReferenc
e  

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

23.  Kiti 
informacija 
apie 
tikslinamus 
apskaitos 
dokumentus 

DocumentDescri
ption 

Invoice /  

BillingReference /  

CreditNoteDocumentReferenc
e  

 

0..1  

 Viešojo 
pirkimo 
sutartis 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

24.  Viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numeris 

ID Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

25.  VPT 
suteiktas 
sutarties ID 

UUID Invoice / 
ContractDocumentReference 

0..1 VPT suteiktas 
sutarties ID 

26.  Viešojo 
pirkimo 
sutarties 
numerio 
egzistavimo 
požymis  

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1 Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO-

SUTARTIE

S-

NUMERIS  

 

 Viešasis 
pirkimas 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
yra žinomas 
viešojo 
pirkimo 
numeris 

27.  Viešojo 
pirkimo 
numeris 

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

28.  Viešojo 
pirkimo 
numerio 
egzistavimo 
požymis 

DocumentTypeC
ode  

 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

VIESOJO-

PIRKIMO- 

NUMERIS  

 

 Priežastis, 
dėl kurios 
nėra 
galimybės 

ContractDocume
ntReference 

Invoice 0..1 Nurodoma jei 
nėra 
nurodomas 
viešojo 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

nurodyti 
viešojo 
pirkimo 
sutarties 

pirkimo 
sutarties 
numeris 

29.  Priežasties 
identifikatori
us  

ID Invoice /  

ContractDocumentReference 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

30.  Priežasties 
kodas 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

31.  Priežasties 
pavadinimas 

DocumentType Invoice /  

ContractDocumentReference  

1  

 Pirkimas, 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..1 Nurodoma, jei 
pirkimas 
įvykdytas 
žodiniu 
susitarimu 

32.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu, 
identifikatori
us  

ID Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 Nurodoma 
reikšmė 0 

33.  Pirkimo, 
įvykdyto 
žodiniu 
susitarimu 
požymis 

DocumentTypeC
ode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1 
Nurodoma 
reikšmė 

PIRKIMAS-

ZODINIU-

SUSITARI

MU  

 Tiekiamos 
prekės arba 
teikiamos 
paslaugos 

InvoiceLine Invoice 1..n 
 

34.  Prekės ar 
paslaugos 
pavadinimas 

Description Invoice /  

InvoiceLine /  

Item  

1 
 

35.  Prekės ar 
paslaugos 
kiekis 

InvoicedQuantity,  

@unitCode 

Invoice /  

InvoiceLine  

 

1  

36.  Bendra 
prekės ar 
paslaugos 

LineExtensionA
mount 

Invoice / 

InvoiceLine 

1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

(eilutės) 
suma 

 Prekės ar 
paslaugos 
kaina 

Price 

 

Invoice /  

InvoiceLine 

1 
 

37.  Prekės ar 
paslaugos 
vieneto 
kaina su 
nuolaida 

PriceAmount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price  

1 
 

 Nuolaida už 
prekę ar 
paslaugą 
informacija 

AllowanceCharg
e 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price  

1  

38.  Prekės ar 
paslaugos 
vieneto 
kaina be 
nuolaidos 

BaseAmount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge  

1  

39.  Nuolaidos 
identifikatori
us 

 

ID Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 

 

Nurodoma 
reikšmė 1 

40.  Nuolaidos 
taikymo 
požymis 

ChargeIndicator  

 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

1 
Nurodoma 
reikšmė true, 
jei yra 
taikoma 
nuolaida. 
Priešingu 
atveju 
nurodoma 
false.  

41.  Nuolaida 
procentine 
išraiška 

MultiplierFactorN
umeric 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

AllowanceCharge 

0..1 
 

42.  Nuolaidos 
suma 

Amount 

@currencyID 

Invoice /  

InvoiceLine /  

Price /  

0..1 
 



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

AllowanceCharge 

 Mokesčiai 
už prekę ar 
paslaugą 

TaxTotal Invoice /  

InvoiceLine /  

 

0..1 
 

43.  Mokesčio 
suma 

TaxAmount InvoiceLine /  

TaxTotal  

1 
 

 PVM 
mokestis už 
prekę ar 
paslaugą 

TaxSubtotal    InvoiceLine /  

TaxTotal 

1 
 

44.  PVM 
mokesčio 
suma 

TaxAmount 

@currencyID  

InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal   

1  

45.  PVM 
mokesčio 
identifikatori
us 

ID InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal   / 

TaxCategory  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 

46.  PVM 
mokesčio 
procentinė 
išraiška 

Percent InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory  

1  

47.  PVM kodas TaxTypeCode InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory / 

TaxScheme / 

TaxTypeCode 

1  

48.  Ne PVM 
objektas 

TaxExemptionRe
asonCode 

InvoiceLine /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

0.. 1 Jeigu 
paslauga ar 
prekė yra ne 
PVM 
objektas, 
nurodoma 
reikšmė NE-



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

PVM-
OBJEKTAS 

 Bendros 
sąskaitos 
faktūros 
sumos 

LegalMonetaryT
otal 

 

Invoice  

 

1  

49.  Visa 
sąskaitos 
faktūros 
suma be 
PVM 

TaxExclusiveAm
ount 

@currencyID 

Invoice /  

LegalMonetaryTotal  

1  

50.  Visa pagal 
sąskaitą 
faktūrą 
mokama 
suma 

PayableAmount 

@currencyID 

Invoice /  

LegalMonetaryTotal 

1  

51.  Bendra 
mokesčių 
informacija 

TaxTotal Invoice  
0..1  

52.  Visa 
mokesčių 
suma 

TaxAmount 

@currencyID 

Invoice /  

TaxTotal 

1  

 Bendri PVM 
dydžiai 

TaxSubtotal Invoice /  

TaxTotal /  

1..n Nurodoma 
kiekvienam PVM 
dydžiui atskirai 

53.  PVM dydžio 
suma 

TaxAmount 

@currencyID 

Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal 

1  

54.  PVM dydžio 
identifikatori
us 

 

ID Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

1 
 

Nurodoma 
reikšmė 1 

55.  PVM dydžio 
procentinė 
išraiška 

 

Percent Invoice /  

TaxTotal /  

TaxSubtotal / 

TaxCategory 

1 
 

 

 Papildoma informacija   

56.  Pastabos Note Invoice  0..1  

 Sąskaitą 
faktūrą 

Signature Invoice  1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

sistemoje 
įvedęs 
asmuo 

57.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
eilės 
numeris 

ID Invoice /  

Signature  

1 Nurodoma 
reikšmė 1 

58.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
kodas 

ID Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyIdentification   

1  

59.  Sąskaitą 
faktūrą 
sistemoje 
įvedusio 
asmens 
vardas ir 
pavardė. 

Name Invoice /  

Signature /  

SignatoryParty /  

PartyName  

1  

 Fiskalinis 
agentas 

AgentParty Invoice / 

PayeeParty 

0..1  

60.  Fiskalinio 
agento 
kodas 

ID Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyIdentification 

1  

61.  Fiskalinio 
agento 
pavadinimas 
/ vardas 
pavardė 

Name Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyName 

1  

62.  Fiskalinio 
agento 
adresas 

Line Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PostalAddress / 

AddressLine 

0..1  

63.  Fiskalinio 
agento PVM 

CompanyID Invoice /  
0..1  



Nr. 

Sąskaitos 
faktūros 
duomenų 
laukas 

UBL 2.1 tegas 
ar atributas 

Kelias iki UBL 2.1 tevinio 
tego 

Apimtis Pastabos 

mokėtojo 
kodas 

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyTaxScheme  

64.  Fiskalinio 
agento 
mokesčių 
schema 

TaxScheme Invoice /  

PayeeParty /  

AgentParty / 

PartyTaxScheme  

1 Šis tegas 
pranešime 
nurodomas 
atsižvelgiant į 
UBL 2.1 XSD 
schemos 
aprašymą, 
tačiau jokie 
duomenys 
šiame tege 
nėra 
perduodami.  

 Papildomi 
dokumentai 

AdditionalDocum
entReference 

Invoice 0..n  

65.  Papildomo 
dokumento 
pavadinimas 

DocumentType Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e 

1  

66.  Papildomo 
dokumento 
byla 

EmbeddedDocu
mentBinaryObjec
t 

@filename 

@mimeCode 

Invoice /  

AdditionalDocumentReferenc
e / 

Attachment 

1  

 

 


