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Dokumento pakeitimai 
 

Versija Data Pakeitimai 

V1.0.3.19 2022 08 Perrašyta instrukcija atsižvelgiant į BC naujas versijas (BC20) ir pagal funkcinius 
pakeitimus, atliktus nuo plėtinio i.SAF Lietuvai (angl. i.SAF for Lithuania) V1.0.3.11 
versijos. 

V1.0.3.22 2022.10 Papildymas dėl galimybės suformuoti i.SAF failą bei registrą naudojant 
standartines darbų eiles. 
Funkciniai pataisymai, dėl kurių vartotojo instrukcijoje pakeitimų nėra: 

a) dėl i.SAF duomenų rinkmenos formavimo, kai pirkėjo kortelėje pažymėtas 

laukas Viena sąskaita faktūra, 

b) Pardavimo užsakymo antraštėje pataisytas lauko LT i.SAF registras 

pavadinimas, 

c) Atnaujintas i.SAF PVM kodų klasifikatorius, 

d) Ištaisyta i.SAF migravimo problema. 
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1. i.SAF funkcionalumas  - kaip pradėti 

Šis dokumentas skirtas padėti vartotojui naudojant Business Central sistemos (BC) plėtinio i.SAF Lietuvai (angl. 
i.SAF for Lithuania) funkcionalumą. Plėtinys turi būti įdiegtas BC. 
 
DĖMESIO!  
V1.0.3.15 versija turėjo funkcinių trūkumų, susijusių su pirkimo ir pardavimo dokumentų lauko LT i.SAF SF tipas 
numatytų (angl. default) reikšmių suteikimu instaliuojant plėtinį bei su tuo susijusiu neteisingu i.SAF duomenų 
rinkmenos (XML failo) formavimu. Todėl primygtinai rekomenduojame įdiegti i.SAF Lietuvai naujausią versiją 
(V1.0.3.22). 
Vėlesnėse nei 3.15 versijose, buvo sukurtos dvi papildomos funkcijos, kurios leidžia pakeisti lauko LT i.SAF 
sąskaitos tipas reikšmes neregistruotuose pardavimo dokumentuose bei registruotuose pirkimo SF 
dokumentuose (ne grąžinimo pažymose), jeigu reikšmės yra netinkamos, neteisingos. 

 
 
Naudojant papildomus filtrus, galima atrinkti dokumentų aibę, kuriuose norite keisti LT i.SAF sąskaitos tipą. 
 

2. Kaip nustatyti PVM kodus 

Importuojant i.SAF plėtinį arba inicijuojant naują įmonę automatiškai susikuria standartinių VMI PVM kodų 
klasifikatorius. 
Jums reikia sujungti jūsų naudojamus PVM kodus (puslapis PVM registravimo nustatymai) su VMI pateiktais 
kodais. 
Tam atlikite nurodytus žingsnius. 

2.1. PVM registravimo nustatymuose privaloma užpildyti lauką Mokesčio kodas. Lauko reikšmė parenkama 

iš įmonės inicijavimo metu suimportuotų mokesčio kodų.

Jeigu mokesčių kodų lentelė nebuvo suimportuota ir mokesčio kodų sąrašo nėra, pasirinkimo lange 

naudokite nuorodą Pasirinkti iš viso sąrašo. Atsidariusiame puslapyje VMI mokesčių sąrašas 
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pasirinkite Sukurti numatytuosius mokesčių kodus:

 
2.2. Mokesčio kodų lentelėje galite pasirinkti, ar turi būti pateikiamas PVM procentas, ar ne. Toks 

pasirinkimas ypač aktualus, jeigu norima pateikti tuščią mokesčio tarifą vietoje nulinio. Tokiu atveju 

varnelė lauke PVM taikomas turi būti nepažymėta:

 
Jeigu varnelė PVM taikomas nurodyta, bus naudojamas toks PVM procentas, koks nurodytas PVM 

registravimo nustatymuose. 

2.3. PVM registravimo nustatymų kombinacijos, kurių nenorite traukti į i.SAF ataskaitą, gali būti pažymėtos 

nurodžius varnelę lauke Netraukti į i.SAF 

 
2.4. Dėmesio: Pirkimo atveju, kai nurodomas grąžinimo PVM, varnelė lauke Grąžinimo PVM  uždedama tik 

tada, kai PVM bazė ir PVM procentas turi būti eksportuojami į rinkmeną
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3. Kaip kuriamus dokumentus priskirti i.SAF registrui 

Kuriant pirkimo arba pardavimo dokumentą, lauke LT i.SAF registras reikia nurodyti, ar dokumentas priklauso 
i.SAF registrui ir kokiam iš jų. 

Pvz. Pirkimo grąž. pažyma: 

 

Pirkimo dokumentuose yra galimybė pasirinkti iš 2 galimybių: 
- Gaunamų, 

- Netraukti. 

Pirkimo grąžinimo dokumentuose yra galimybė pasirinkti iš 3 galimybių: 
- Išrašomų, 

- Gaunamų, 

- Netraukti. 

Pardavimo dokumentuose yra galimybė pasirinkti iš 2 galimybių: 
- Išrašomų, 

- Netraukti. 

Pardavimo grąžinimo dokumentuose yra galimybė pasirinkti iš 3 galimybių: 
- Išrašomų, 

- Gaunamų, 

- Netraukti. 

 
Pagal nutylėjimą kuriant pardavimo sąskaitas ir pardavimo grąžinimo pažymas laukui LT i.SAF registras 
priskiriama reikšmė Išrašomų, o kuriant pirkimo sąskaitas bei grąžinimo pažymas priskiriama reikšmė Gaunamų. 
Jeigu jūs norite, kad dokumentas nebūtų įtrauktas nei į vieną registrą, galite pasirinki variantą Netraukti. 
 
Jeigu užregistravote neteisingą dokumentą, kuris yra atšauktas ar pakoreguotas naudojant grąžinimo pažymą ir 
norite pakartotinai užregistruoti dokumentą su tokiu pačiu Išoriniu dokumento Nr., pažymėkite varnele lauką 
Netikrinti išorinio dokumento Nr. dokumento antraštėje. 
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Įvedant pardavimo SF jums reikia parinkti vieną iš dviejų galimų reikšmių lauke LT i.SAF SF tipas – Pardavimo 
sąskaita ar Kreditinė. 
 

 
 
Pagal nutylėjimą pirkimo bei pardavimo SF laukui LT i.SAF SF tipas yra priskiriama reikšmė Pardavimo sąskaita. 
Jeigu pardavimo SF lauko LT i.SAF SF tipas reikšmė yra Kreditinė, kuriant i.SAF rinkmeną (XML failą) iSAF 
registro dokumentų lentelėje į lauką SF tipas vietoje įprasto SF įrašoma reikšmė KS. 

Įvedant pirkimo arba pardavimo grąžinimo pažymą, reikia parinkti vieną iš dviejų variantų lauke LT i.SAF SF 

tipas – Kreditinė ar Debetinė. 

 

 
 
Pagal nutylėjimą pardavimo bei pirkimo grąžinimo pažymose laukui LT i.SAF SF tipas yra priskiriama reikšmė 
Kreditinė. 
Jeigu pirkimo arba pardavimo grąžinimo pažymos lauko LT i.SAF SF tipas reikšmė yra Debetinė, kuriant i.SAF 
rinkmeną (XML failą) iSAF registro dokumentų lentelėje į lauką SF tipas vietoje įprastos reikšmės KS įrašoma 
reikšmė DS. 

4. Papildomi laukai tiekėjo kortelėje 

Tiekėjo kortelėje yra papildomi požymiai, susiję su i.SAF duomenų rinkmenos formavimu. 
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a. Viena sąskaita faktūra – pažymėkite lauką, jeigu dirbate su advokatais / notarais. 

Tokiu atveju formuojant i.SAF rinkmeną tag‘e Invoice Type bus pažymėta: 

   <xs:element name=InvoiceType type=ISAFshorttext2Type> 
               <xs:annotation> 
                <xs:documentation> 

 
             Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą (ISAFshorttext2Type) gali turėti tokias reikšmes:  

- SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,  

- DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,  

- KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,  

- VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,  

- VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,  

- VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,  

- AN – anuliuota.  

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas 

SF). 

 

b. Pinigų apskaitos sistema – pažymėkite lauką, jeigu perkate prekes iš įmonės, kuri dirba pinigų 

apskaitos principais (pvz. ūkininkai). 

Formuojant i.SAF rinkmeną tag‘e SpecialTaxation bus pažymėta T:  

              <xs:element name=SpecialTaxation type=ISAFshorttextType> 
               <xs:annotation> 
                <xs:documentation> 
 

Žyma T suteikiama, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma Pinigų apskaitos sistema (taikoma speciali 
apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo14 str. 9 d.). 
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5. Papildomas laukas pirkėjo kortelėje 

Pirkėjo kortelėje yra laukas susijęs su i.SAF duomenų rinkmenos formavimu. 

 
 
Viena sąskaita faktūra – pažymėkite lauką, jeigu dirbate su advokatais / notarais. 
Formuojant i.SAF rinkmeną tag‘e Invoice Type bus pažymėta 

   <xs:element name=InvoiceType type=ISAFshorttext2Type> 
               <xs:annotation> 
                <xs:documentation> 
 
             Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą (ISAFshorttext2Type) gali turėti tokias reikšmes:  

a. SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,  

b. DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,  

c. KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,  

d. VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,  
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e. VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,  

f. VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,  

g. AN – anuliuota.  

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas 

SF). 

6. Kaip koreguoti užregistruotų dokumentų laukus, susijusius su i.SAF registru 

Visi registruoti pirkimo bei pardavimo dokumentai (SF, grąžinimo pažymos) turi požymį, kuriam i.SAF registrui jie 
priskirtini: 
Pvz. Užreg. Pardavimo SF 

 
 
Be to, formuojant i.SAF registrą, pagal dokumento antraštėje nurodytą lauko LT i.SAF SF tipas reikšmę, i.SAF 
duomenų rinkmenoje bei registre parenkama lauko SF tipas reikšmė. 
 
Jeigu pastebėjote, kad vienas ar keli dokumentai turi neteisingai nurodytą lauko LT i.SAF registras reikšmę,(per 
klaidą įtraukti arba atvirkščiai neįtraukti į reikiamą registrą) ar priskiriama netinkama SF tipo reikšmė, galite 
pasinaudoti koregavimo funkcijomis, kurias rasite užregistruotų dokumentų kortelėse:  

Užregistruotoje pirkimo SF yra funkcijos: 
c. Netraukti į LT i.SAF registrą;  

d. Traukti į LT i.SAF gaunamų registrą. 

 

Šių funkcijų pagalba galite įtraukti dokumentą į i.SAF gaunamų dokumentų registrą, arba jį pašalinti iš registro. 

Užregistruotoje pardavimo SF yra funkcijos:  
a. Netraukti į LT i.SAF registrą;  

b. Traukti į LT išrašomų i.SAF registrą; 

c. Traukti į LT i.SAF gaunamų registrą: 

d. Keisti LT i.SAF sąskaitos tipą. 
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Funkcijų Netraukti į LT i.SAF registrą, Traukti į LT išrašomų i.SAF registrą, Traukti į LT i.SAF gaunamų 
registrą pagalba galite priskirti dokumentą vienam iš nurodytų registrų arba pašalinti iš registro. 
 
Funkcija Keisti LT i.SAF sąskaitos tipą suteikia galimybę užregistruotoje pardavimo SF pakeisti lauko LT 
i.SAF sąskaitos tipas reikšmę. Jeigu šio lauko reikšmė yra Pardavimo sąskaita, funkcija siūlo keisti į 
Kreditinė ir priešingai: jeigu Kreditinė – siūloma keisti į Pardavimo sąskaita. 
 

Užregistruotoje pirkimo grąžinimo pažymoje yra funkcijos: 
a. Netraukti į LT i.SAF registrą;  

b. Traukti į LT išrašomų i.SAF registrą; 

c. Traukti į LT i.SAF gaunamų registrą. 

 

Šių funkcijų pagalba galite įtraukti dokumentą į i.SAF išrašomų arba gaunamų dokumentų registrą, arba jį 
pašalinti iš registro. 

Užregistruotoje pardavimo grąžinimo pažymoje yra funkcijos:  
a. Netraukti į LT i.SAF registrą;  

b. Traukti į LT išrašomų i.SAF registrą; 

c. Traukti į LT i.SAF gaunamų registrą; 

d. Keisti LT i.SAF sąskaitos tipą. 
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Funkcijų Netraukti į LT i.SAF registrą, Traukti į LT išrašomų i.SAF registrą, Traukti į LT i.SAF gaunamų 
registrą pagalba galite priskirti dokumentą vienam iš nurodytų registrų arba pašalinti iš registro. 
 
Funkcija Keisti LT i.SAF sąskaitos tipą suteikia galimybę užregistruotoje pardavimo grąžinimo pažymoje 
pakeisti lauko LT i.SAF sąskaitos tipas reikšmę. Jeigu šio lauko reikšmė yra Debetinė, funkcija siūlo keisti į 
Kreditinė ir priešingai: jeigu Kreditinė – siūloma keisti į Debetinė. 

 

PASTABA: Jeigu iki šiame skyriuje aprašytų koregavimo veiksmų buvo atliktas 7-ame skyriuje aprašytas 
i.SAF rinkmenos formavimas, reikia atnaujinti registro duomenis ir iš naujo suformuoti rinkmeną (XML 
failą). Detaliau apie tai rašoma 7-ame skyriuje. 

7. Kaip suformuoti i.SAF rinkmeną 

Atlikus reikiamus, su i.SAF duomenų rinkmenos formavimu susijusius, PVM registravimo nustatymus, 
užregistravus pirkimo, pardavimo operacijas dokumentuose nurodant reikiamas su i.SAF formavimu susijusių 
laukų reikšmes, galima formuoti i.SAF duomenų rinkmeną. 

7.1.  Funkcijos Sukurti i.SAF registrą (iki V1.0.3.22 versijos imtinai funkcija vadinosi i.SAF Eksportas) 

vykdymas 

a. Paieškos laukelyje rašykite isaf, pasirinkite Sukurti i.SAF registrą.  

 
 

b. Atsidariusiame lange nurodykite mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datas bei pasirinkite, 

kurį pardavimo dokumento numerį naudoti formuojant duomenų rinkmeną: 

- Nr. – bus naudojamas vidinis dokumento Nr. 

- Išorinį dokumento Nr. – bus naudojamas išorinį dokumento Nr. 
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- Išorinį dokumento Nr. jei nurodytas – bus naudojamas išorinis dokumento Nr., o jam nesant – 

vidinis. 

 
 

c. Pasirinkite Gerai. Bus parodytas įspėjimas, kad į ataskaitą gali būti neįtraukti duomenys, kurie 

neatitinka reikalavimų 

 
Sutikus su sąlygomis (pasirinkus Taip) sukuriama duomenų rinkmena – XML failas, kuris 

išeksportuojamas ir įprastai įrašomas į darbo vietos Dowloads failų katalogą. Sugeneruoto failo 

duomenis galima pateikti VMI  prisijungus prie VMI portalo, kuriame deklaruojami i.SAF 

duomenys. 

Jeigu formuojant duomenų rinkmeną bus aptikti sistemos nustatymų trūkumai, gausite klaidos 

pranešimą. Atsižvelgiant į jo turinį, papildykite, pakoreguokite trūkstamus nustatymus ir įvykdykite 

funkciją iš naujo. 

7.2. Funkcijos Sukurti i.SAF registrą vykdymas naudojant darbų eiles  

a. Esant dideliam i.SAF duomenų kiekiui, funkcijos Sukurti i.SAF registrą vykdymas gali užtrukti 

ilgai. Tai gali iššaukti klaidą, jog yra viršytas nustatytas funkcijos vykdymo laikas. Todėl šią 

funkciją galima vykdyti naudojant standartines Business Central darbų eiles (angl. job queue). 

Paieškos laukelyje rašykite isaf, pasirinkite Sukurti i.SAF registrą.  
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7.3. i.SAF duomenų generavimo principai 

Vykdant funkciją i.SAF Eksportas, dauguma duomenų laukų reikšmių yra tiesiog paimamos iš 
užregistruotų pirkimo ir pardavimo dokumentų pagal funkcijos užklausoje nurodytus parametrus 
(Mokestinio laikotarpio pradžios data, Mokestinio laikotarpio pabaigos data, Naudoti pardavimo 
dokumento numerį).  

Funkcijos vykdymo metu dalis informacijos užpildoma priklausomai nuo nurodytų funkcijos parametrų bei 
pirkimo, pardavimo dokumentų antraštėse ir eilutėse esančių duomenų. 

a. Pagal nurodytus Mokestinio laikotarpio pradžios data, Mokestinio laikotarpio pabaigos data 

parametrus yra atrenkami pirkimo ir pardavimo dokumentai, kurių antraštėje lauko PVM data 

reikšmės patenka į nurodytą datų intervalą. 

b. Funkcijos vykdymo metu nustatomos (įrašomos) šių laukų reikšmės: 

- SF Nr. – priklausomai nuo parametro Naudoti pardavimo dokumento numerį (žr. 7.1 b. 

punktą). 

- SF tipas – priskiriamas pagal taisykles: 

o Kai tiekėjo arba pirkėjo kortelėje laukas Viena sąskaita faktūra yra nepažymėtas (jo 

reikšmė yra Ne): 

▪ SF (arba elementas tuščias) – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo SF, o 

pardavimo SF atveju lauko LT i.SAF sąskaitos tipas reikšmė dar turi turėti reikšmę 

Pirkimo sąskaita. 

▪ DS – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo grąžinimo pažyma, o lauko LT i.SAF 

sąskaitos tipas reikšmė yra Debetinė. 

▪ KS – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo grąžinimo pažyma, pardavimo SF ir 

lauko LT i.SAF sąskaitos tipas reikšmė yra Kreditinė. 

o Kai tiekėjo arba pirkėjo kortelėje laukas Viena sąskaita faktūra yra pažymėtas (jo 

reikšmė yra Taip): 

▪ VS – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo SF, o pardavimo SF atveju lauko LT 

i.SAF sąskaitos tipas reikšmė dar turi turėti reikšmę Pirkimo sąskaita.  

▪ VD – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo grąžinimo pažyma, o lauko LT i.SAF 

sąskaitos tipas reikšmė yra Debetinė.  

▪ VK – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo grąžinimo pažyma, pardavimo SF ir 

lauko LT i.SAF sąskaitos tipas reikšmė yra Kreditinė.  

o AN – kaip dokumento antraštės laukas Anuliuota yra pažymėtas (jo reikšmė yra Taip).  

- Pinigų apskaitos sistema – pirkimo atveju įrašoma reikšmė iš tiekėjo kortelės analogiško 

lauko. 
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- Įspėjimai – pažymimas varnele, jeigu su į registrą įtrauktu dokumentu yra susijusių 

perspėjimų, klaidų. 

c. Pirkimo ir pardavimo dokumentų informacija neįtraukiama į duomenų rinkmeną (XML failą ir 

i.SAF registrą) šiais atvejais:  

- Dokumentai ir visos jų eilutės į i.SAF registrą ir XML failą neįtraukiami, jeigu antraštėje lauko 

LT i.SAF registras reikšmė yra Netraukti. 

- Dokumentai ir jų eilutės į i.SAF registrą ir XML failą neįtraukiami nors antraštėje laukas LT 

i.SAF registras turi reikšmę Gaunamų arba Išrašomų, jeigu turi vieną ar kelias eilutes, kurios 

visos pagal PVM nustatymus neturi būti įtraukiamos į i.SAF duomenų rinkmeną,.  

- Nepriklausomai nuo dokumento antraštės lauko LT i.SAF registras reikšmės, dokumentų 

eilutės, kurios pagal PVM nustatymus neturi būti įtraukiamos į i.SAF duomenų rinkmeną, į 

i.SAF registrą ir XML failą nepatenka. 

7.4. i.SAF Eksportas duomenų priklausomybė nuo DK nustatymų 

Puslapyje DK nustatymai yra parametras Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič., kuriame galima pasirinkti 
vieną iš dviejų reikšmių: Pirkėjo-mokėtojo/tiekėjo-mokėjimo gavėjo Nr. arba Pirkėjo/tiek.-siuntėjo Nr.. 

 
 

Nuo šio nustatymo priklauso, ar į pirkimo/pardavimo dokumento antraštę bus įrašytas tiekėjo/pirkėjo PVM 
registravimo Nr., Registravimo Nr. (kai Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič. parametre nurodyta reikšmė  
Pirkėjo/tiek.-siuntėjo Nr.), ar mokėjimo gavėjo/pirkėjo mokėtojo atitinkami duomenys (kai Pirk.-
mokėtojo/pirkėjo PVM skaič. parametre nurodyta reikšmė Pirkėjo-mokėtojo/tiekėjo-mokėjimo gavėjo Nr.). 
 
Pvz. Pirkimo SF 
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Pvz. Pardavimo SF 

 
i.SAF eksporto funkcija iš užregistruotų pardavimo dokumentų antraštės į duomenų rinkmeną (XML failą) 
įtraukia laukų PVM registravimo Nr., Registravimo Nr. duomenis. Todėl, jeigu norite, kad rinkmenoje būtų 
panaudoti tiekėjo/pirkėjo rekvizitai, prieš įvedant pirkimo/pardavimo operacijas DK nustatymo puslapyje 
parametre  Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič. nurodykite reikšmę Pirkėjo/tiek.-siuntėjo Nr.. 

8. i.SAF registras 

8.1 i.SAF Registro peržiūra  

7-ame skyriuje aprašytu būdu sugeneruota ir išeksportuota informacija yra išsaugoma sistemoje. Ją galite 
rasti puslapyje i.SAF registras 

a. Paieškos laukelyje rašykite isaf, pasirinkite i.SAF Registras.  
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b. Atsidariusiame lange rodomi suformuoti i.SAF registrai. Čia galima pasirinkti pageidaujamą 

registro įrašo numerį ir jį ištrinti arba redaguoti.  

 
c. Pasirinkus redagavimą, atsidariusiame lange matomi visi į registrą ir į iš jo suformuotą XML failą 

surinkti dokumentai, jų informacija bei suminė registro informacija.

 
Stovint ant konkrečios eilutės, dešinėje lango pusėje valdymo juostą paslinkus žemyn, galima 

matyti informaciją apie dokumento sumas, PVM kodus, bei koreguojančius dokumentus, jeigu 

tokie buvo. 
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Registro dokumentų sąraše laukas Šaltinio lentelės pavadinimas pažymimas juoda spalva, 
jeigu dokumentas pilnai įtrauktas į i.SAF registrą. Dokumentai pažymėti žalsva spalva turi 
sumas/eilutes nepatekusias į i.SAF pagal PVM registravimo nustatymus. Lango apačioje skiltyje 
Klaidos ir įspėjimai matosi  informaciniai pranešimai apie dokumentus, kurie visai arba dalinai 
nepatenka į i.SAF, jeigu tokių esama.  

b. i.SAF registre yra galimybė peržiūrėti, kokie PVM straipsniai bus keliami į i.SAF bei galimybė 

pasiekti pirminius dokumentus.

 
Pasirinkę lauką PVM Suma arba PVM Bazė galite pamatyti su konkrečiu mokesčių kodu 

susijusių registro dokumentų informaciją apie PVM (Rodinys – Dokumento sumos)

 
Tą patį puslapį Rodinys – Dokumento sumos i.SAF registre yra galimybė peržiūrėti 

nepriklausomai nuo konkretaus mokesčių kodo (t. y. su visais mokesčių kodais) valdymo juostoje 

pasirinkus meniu punktus Susiję -> Dokumentų sumos.  



 
 

i.SAF Lietuvai naudotojo vadovas 
 

 20 

 
c. iš puslapio Rodinys – Dokumento sumos pasirinkę lauką Dokumento Nr. galite pasiekti 

užregistruoto pirminio dokumento kortelę. 

 
d. i.SAF registre galima peržiūrėti sąrašą dokumentų, kurie nepateko į registrą pasirenkat norimą 

peržiūrėti dokumentų tipą. 

 
Atidaromas standartinis Business Central pasirinktų dokumentų sąrašas nufiltruotas pagal lauką 

Netraukti į i.SAF (rodomi dokumentai, kuriuose lauko reikšmė yra pažymėta). 

8.2 Naujos i.SAF duomenų rinkmenos suformavimas iš i.SAF registro 

i.SAF registro puslapyje valdymo juostoje pasirinkite Naujas -> Nauja.  

 
Atsidarys tos pačios funkcijos, kuri aprašyta 7.b) skyriuje, užklausos forma. Joje pasirinkę 
reikiamus parametrus, galėsite suformuoti naują i.SAF duomenų rinkmeną (XML failą) bei registrą. 
Pastaba: jeigu po funkcijos įvykdymo nematote naujo registro įrašo, išeikite iš puslapio ir vėl į jį 
sugrįžkite. 
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8.3 Jau sukurto i.SAF registro informacijos tvarkymas 

a. i.SAF registrų sąraše (puslapis i.SAF Registras) pasirinkite įrašą, kuriam priklausančių 

dokumentų informaciją norite tvarkyti (kaip ir punkte 8.1 b.). 

b. pasirinkus redagavimo režimą registrui priklausančiose eilutėse galite atlikti šiuos veiksmus: 

- pasirinkti eilutes, panaikinti pasirinktą (-as) 

 
- Pakeisti informaciją registro eilutėje (pradiniai dokumentai ir kortelių informacija nekeičiama): 

• Pakeisti lauko i.SAF registras reikšmę, 

• Pakoreguoti lauką SF Nr., 

• Pakoreguoti Pavadinimą, 

• Pakoreguoti laukus PVM registracijos Nr. ir Registracijos Nr., Šalies kodas, 

• Pakoreguoti datas: Registravimo data, Dokumento data, PVM data,  

• Pakeisti lauko SF tipas reikšmę, 

• Pažymėti arba atšaukti žymėjimą lauke Pinigų apskaitos sistema. Laukas turėtų būti 

pažymėtas,  jeigu perkate iš įmonės, kuri dirba pinigų apskaitos principu (pvz. 

ūkininkai). 

c. suformuotame registre galima: 

- Perkurti dokumentus – įvykdomas registro papildymas pirkimo/pardavimo dokumentais, 

kurie buvo sistemoje įregistruoti į registro apimamą laikotarpį po registro suformavimo. Be to 

suformuojamas duomenų rinkmenos XML failas ir standartiškai išsaugomas darbo vietos 

Downloads failų kataloge; 

- Eksportuoti – suformuojamas duomenų rinkmenos XML failas ir standartiškai išsaugomas 

darbo vietos Downloads failų kataloge; 

- Naujinti i.SAF duomenų failą – suformuojamas duomenų rinkmenos XML failas ir 

standartiškai išsaugomas darbo vietos Downloads failų kataloge. 

 
 


