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Valstybinei mokesčių inspekcijai prie    2022 m. rugpjūčio 19 d., Nr. 22-145VK 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                              
 
 

DĖL VMI VIRŠININKO ĮSAKYMO „DĖL KASOS APARATAIS APSKAITYTŲ ATSISKAITYMŲ UŽ 
PARDUODAMAS PREKES (KAI PREKĖS SUPERKAMOS – SUPERKAMAS PREKES) IR TEIKIAMAS 
PASLAUGAS DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO 

 
Lietuvos verslo konfederacija, išnagrinėjusi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viršininko įsakymo „Dėl Kasos aparatais apskaitytų 
atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos – superkamas prekes) ir teikiamas 
paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių (toliau – Taisyklės) 
patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas) ir teikia pastabas bei pastebėjimus. 

1. Įsakymo projekte nėra nustatyta, kas įvyksta, jeigu įmonė vėluoja pateikti reikalaujamus 

duomenis per 72 val.   

2. Taisyklių trečiame skyriuje dėl teikiamų duomenų sąlygų nėra apibrėžta ar nurodyta:  

a. ar įmonė gali teikti Z ataskaitos duomenys nepriklausomai nuo to, ar i.EKA  priėmė visus 

tos dienos kasos kvitų duomenis, apdorojo ir ir pateikė atsakymą, ar visi kvitai i.EKA 

pusėje praėjo sėkmingai; 

b. ar visos dienos duomenis (ir kvitus, ir Z ataskaitą) įmonės turėtų teikti viename faile 

(tame, kuris nurodomas Taisyklių 1 priede „Kasos aparato, veikiančio su saugos moduliu, 

duomenų rinkmenos aprašymas“); 

c. ar turės būti siunčiama „tuščia“ byla ir už tą dieną, kuomet įmonė nedirba? Pavyzdžiui, 

tuo atveju, jeigu įmonė nedirba šeštadieniais ir sekmadieniais, o pirmadienį ir antradienį 

yra šventinės dienos (pvz. Kūčios ir Kalėdos), t. y. kai nuo paskutinės Z ataskaitos iki 

sekančios darbo dienos susidaro daugiau kaip 96 val. 

3. Taisyklių ketvirtame skyriuje dėl duomenų tikslinimo terminų trūksta išlygos dėl patikslintų 

duomenų pateikimo terminų sutrikus i.EKA sistemos veiklai, taip pat trūksta nurodomų terminų, 

per kiek laiko i.EKA sistema turi apdoroti ir pateikti atsakymą. 

 
Taip pat verslo bendruomenei kyla klausimas, į kurį norėtume gauti atsakymą. Taisyklėse 

minima, kad duomenis bus galima tikslinti tiesiogiai i.EKA sistemoje. Ar ši galimybė jau yra prieinama 
peržiūrai ir susipažinimui?  

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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