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Važtaraštis

KTK

MM priemonės

MM priemonės

i.VAZ

Važtaraščio rengimas Krovinio gabenimas

I.VAZ PASLAUGOS/PRIEVOLĖS

KTK 29 Str. Važtaraštis gali būti spausdintas

(surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos.

I.VAZ - elektroninių važtaraščių išrašymo,

perdavimo, gavimo paslaugos

MAĮ 423 str. MM, kurie siunčia, veža ar gauna krovinius LR

kelių transportu, privalo pateikti VMI važtaraščių duomenis.

I.VAZ - Važtaraščio (popierinio/elektroninio) duomenų

teikimas – prievolė!



Važtaraščio (popierinio/elektroninio) 

duomenų teikimas – prievolė!

Elektroninis važtaraštis – i.VAZ paslauga, 

ne prievolė!

Popierinis važtaraštis:

• Išrašytas i.VAZ – papildomai

duomenų teikti nereikia

• Išrašytas kitomis verslo

naudojamomis priemonėmis – reikia

papildomai teikti duomenis VMI per

i.VAZ.

Elektroninis važtaraštis:

• Išrašytas i.VAZ – papildomai

duomenų teikti nereikia

• Išrašytas kitomis verslo

naudojamomis priemonėmis – reikia

papildomai teikti duomenis VMI per

i.VAZ.



E.važtaraščių posistemis (i.VAZ)

Važtaraščio

rengėjas – mokesčių

mokėtojas, kuris yra

krovinio siuntėjas

arba kitas krovinio

siuntėjo įgaliotas

rengti važtaraštį

asmuo.

Važtaraščių

duomenis VMI teikia

važtaraščio

rengėjas.

Siuntėjas atsako už

važtaraščio rengėjo

pateiktų važtaraščio

duomenų teisingumą

kaip tai numatyta

KTK.

•Privalomas

važtaraštis pagal

KTK

•Kelių transportas;

•Vidaus vežimas

pagal KTK;

•Vykdoma

ekonominė veikla

(B2B);

•Krovinio vežimo

komerciniai

santykiai

Tarptautinis vežimas – kai

kelių transporto priemonė

kerta valstybės sieną –

duomenų teikimas

neprivalomas

• i.VAZ pateikiant

XML formato

važtaraščio

duomenis

rinkmenoje;

• Naudojantis

žiniatinklio

paslauga, skirta

i.VAZ duomenų

rinkmenai pateikti

(IS - IS);

• Važtaraščio

duomenis įvedant

tiesiogiai i.VAZ per

naudotojo sąsają.

Duomenų pateikimo 

terminas

•Neanksčiau 7 dienos

iki krovinio išsiuntimo

•Nevėliau iki

numatomo krovinio

išsiuntimo laiko

Duomenų tikslinimas

•Kai pasikeičia

gavėjas

•Krovinys neišsiųstas/

nepristatytas

•Duomenys tikslinami

per 5 darbo dienas

PROCESO DALYVIAI
DUOMENYS

PRIVALOMAI TEIKIAMI
DUOMENŲ 

PATEIKIMAS

TERMINAI/ 

TIKSLINIMAI



• važtaraštyje nurodyti duomenys yra akcizais apmokestinamų prekių

gabenimo dokumente parengtame VMI Akcizų informacinėje sistemoje

(toliau – AIS) ir turinčiame AIS suteiktą identifikacinį gabenimo

dokumento numerį;

• gabenamas krovinys – juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės

ūkio veikla, išauginti ir/ar išgauti žemės ūkio produktai, gabenami

paties juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, ar jo

įgalioto asmens, ir pervežami iš tų žemės ūkio produktų užauginimo

ir/ar išgavimo vietų. Ši išimtis netaikoma gabenant žemės ūkio

produktus iš perdirbimo vietų;

• krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo;

• krovinio siuntėjas – nėra PVM mokėtojas;

• krovinio siuntėjas – yra PVM mokėtojas, kurio bendra atlygio už

vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba)

suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo

45 000 eurų

• gabenamas krovinys – Lietuvos Muitinės prižiūrimos prekės.

VMI važtaraščio duomenų teikti neprivaloma, kai:



• Taikant atsargines procedūras, pateikiami tokie važtaraščio rengėjo ir gabenimo

operacijos duomenys:

• važtaraščio rengėjo registracijos numeris/kodas;

• važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio numeris;

• krovinio išgabenimo data ir laikas.

• Važtaraščio rengėjui atsarginių procedūrų priemonėmis užfiksavus krovinio

gabenimo operacijos faktą, sukuriamas elektroninis įrašas, kurio pagrindu

važtaraščio rengėjui perduodamas pranešimas apie užregistruotą gabenimo

operacijos faktą. Per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo važtaraščio

rengėjas pateikia važtaraščio duomenis i.VAZ šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Atsarginės procedūros taikomos naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos

teikiamomis važtaraščių duomenų pateikimo atsarginėmis priemonėmis*.

*Atsarginių priemonių naudojimo instrukciją numatoma parengti kartu su i.VAZ naudojimo instrukcija

Duomenų pateikimo atsarginės

procedūros (kai duomenys įrašomi

tiesiogiai i.VAZ arba persiunčiant

rinkmeną):

• i.VAZ sutrikimai;

• MM duomenų teikimo metu techninės

kliūtys;

• Duomenų pateikimo atsarginės

procedūros terminas – 3 d.d.

Duomenys teikiami „sistema sistemai“:

• Pranešimas apie sutrikimą;

• Vėlesnis duomenų pateikimas

• Atsarginės procedūros neprivalomos
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MM IS

Važtaraščio duomenų teikimas i.VAZ

Teikiami pervežimo operaciją 

tikslinantys duomenys: paskirties 

vietos keitimas; atšaukimas;

4

Taip

Važtaraščio duomenys i.VAZ peržiūrai galimi krovinio siuntėjui, vežėjui ir gavėjui ar važtaraščio rengėjui bei 

kontrolės institucijoms, pagal jiems suteiktas i.VAZ teises.

Taip

XML rinkmenos  

įkėlimas arba 

perdavimas žiniatinkliu

2

Važtaraščio  rengėjas

i.
V

A
Z

Ar bus naudojamas 

elektroninis 

važtaraštis Krovinio 

pervežimas

Siuntėjas Vežėjas Gavėjas

Ar krovinys 

pristatytas nurodytam 

gavėjui/į vietą

Duomenys 

suvedami 

tiesiogiai i.VAZ

5

Kontrolės 

institucijos

Ne

Važtaraščio 

duomenys

Ar važtaraštis 

formuojamas 

tiesiogiai i.VAZ

Taip

Ne

Ne

A

A

Popierinis 

/elektroninis 

Važtaraštis 

Popierinis 

/elektroninis 

Važtaraštis 

B B

C

C

Ne

3
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MM IS

E-važtaraščio 

suformavimas

2

i.VAZ elektroninio važtaraščio paslauga

Važtaraščio 

duomenys

A

i.VAZ rinkmena

Teikiami pervežimo operaciją 

tikslinantys duomenys: paskirties 

vietos keitimas; skaidymas; 

atšaukimas;

6

Krovinio gavimo 

patvirtinimas

Taip

Elektroninio važtaraščio tvarkymo veiksmus i.VAZ gali atlikti krovinio siuntėjas, vežėjas ir gavėjas ar važtaraščio 

rengėjas, naudodamiesi jiems suteiktomis elektroninio važtaraščio duomenų tvarkymo teisėmis. Elektroninio 

važtaraščio tvarkymo veiksmus i.VAZ galima pavesti atlikti ir kitiems asmenims.

4

Ne

Taip

XML rinkmenos  

įkėlimas

3

5

Važtaraščio  rengėjas

i.
V

A
Z

Ar duomenys 

perduodami 

žiniatinkliu

Krovinio 

pervežimas

Siuntėjas Vežėjas Gavėjas

Ar krovinys 

pristatytas 

pateiktomis sąlygomis

Važtaraščio 

duomenys

B

Duomenys 

suvedami 

tiesiogiai i.VAZ

7

Kontrolės 

institucijos

Ne



VMI puslapyje paskelbtas važtaraščių duomenų teikimo taisyklių/įsakymo/rinkmenos

neoficialus vertimas į anglų k. http://www.vmi.lt/cms/vaztarasciu-ir-kitu-kroviniu-

gabenimo-dokumentu-duomenu-teikimo-taisykliu-projektas

Paskirties 

vietos keitimas

I.VAZ 

duomenų 

rinkmena

Skaidymas

Atšaukimas

Naujas 

važtaraštis

Antraštinė 

dalis

Gavimo 

patvirtinimas

Užsakymas

Važtaraščio 

duomenų 

teikimo 

prievolės 

vykdymas

e.Važtar

aščio

i.VAZ

paslaugos

Važtaraščiui i.VAZ suteiktas važtaraščio

registracijos numeris perduodamas į

važtaraščio rengėjo informacinę sistemą,

iš kurios gauti važtaraščio duomenys.

Važtaraščio rengėjui neprivaloma

užtikrinti i.VAZ suteikto važtaraščio

registracijos numerio gavimą ir

saugojimą informacinėje sistemoje, iš

kurios gauti važtaraščio duomenys.


