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eSąskaitos – maža, bet svarbi didelio proceso 

SINGLE DIGITAL MARKET

dalis

EUROPOS SĄJUNGA jam teikia didelę reikšmę
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Mokesčių požiūriu išskiriami 2 proceso 
principai:

POST AUDIT

Audituojama po metų 

dažniausias ES pasirinkimas

CLEARANCE

Kontrolė realiame laike 

LATAM, BRICS, Portugalijos (ir Lietuvos) 
pasirinkimas
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Didžiulis mokesčių atotrūkis

GLOBAL VAT GAP
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~500 billion EUR/yr



PRIEŽIŪROS sistemos
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 Klirensas yra tikėtinas nugalėtojas
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eProcurement – Viešieji ePirkimai

 Lieka pagrindiniu eSąskaitų proceso 
varikliu

 Bet kurioje šalyje didžiausias biudžetas 
yra valstybės

 Todėl modernizacijos efektas čia greitai 
matomas, gerai pamatuojamas
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Australijos patirtis
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Katalonijos patirtis
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 7.5 mln gyventojų

 >  2 200 valstybinių subjektų

 >25 000 tiekėjų

 Buvo: > 2.5 mln. Sąskaitų per metus

 Sutaupo: 25 mln. €



Katalonijos patirtis
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Kas planuojama
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Kas planuojama
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PaperlessTrade .

eInvoicing

eDelivery



Kas planuojama
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Kas planuojama
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 Lietuvoje
◦ eDelivery tarnauja tik korespondecijai tarp 
valstybinių įstaigų pristatyti – no-crossborder

◦ 4 INFOBALT įmonės šį kovą laimėjo CEF 
šaukimą ir iki 2018 turės būti sukurtas viešos 
prieigos Access Point informacijos apsikeitimui 
(tame tarpe eSąskaitų) tarp EU juridinių 
subjektų

◦ Tipiškai įmonės serveris per Paslaugos Teikėją 
(Service Provider) galės siųsti/gauti eSąskaitas

◦ eDelivery veiks kaip DNS e-laiškams



Kas planuojama
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 Lietuvoje
◦ eSąskaita – šiandien(?) Seime keičiamas 
Viešųjų pirkimų įstatymas; kol kas nėra 
prievolės, verslas nenaudoja, formatas lokalus, 
no-crossborder

◦ Praktika rodo, kad tai pagrindinis „garvežys“ 
masiniam eSąskaitų naudojimui (~50% rinkos)

◦ INFOBALT pastangos – stabdyti nuostatų, 
kuriomis įteisinama Registrų centro paslaugos 
ir kainos už ją monopolija, įteisinimą



Kas planuojama
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 Lietuvoje
◦ iMAS, iVAZ, iSAF, (SAF-T)

◦ VMI nuo pat pradžių ginasi, kad „tai ne 
eSąskaitos procesas“

◦ Suprojektuotas pagal prasčiausią LATAM modelį 
(sprendžiant vidines problemas, bet ne 
pasitarnaujant rinkai)

◦ Visiškai ignoruoja pažangius ES procesus ir 
verčia dubliuoti atskiras veiklas įmonėje



European Multi-stakeholder Forum on 

e-Invoicing

2 atstovai:

1 valdžios

1   verslo

National Multi-stakeholder Forum on 

e-Invoicing

Nacionalinis e-sąskaitų FORUMAS
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European Multi-stakeholder Forum on 

e-Invoicing

Įkurtas 2011

Įvertintas efektas – 64,5 mlrd.€ per metus sutaupymas

Tarpinis rezultatas – Directive 2014/55/EU on e-invoicing

in public procurement – 16.04.2014

Ketinimas pratęsti darbą
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Formatai ir nuostatos
pagal ZUGFeRD

INFOBALT



INFOBALT



INFOBALT



Žaidėjai Lietuvoje

Finansų ministerija e-sąskaita

VMI SAF-T, i.VAZ, i.SAF, i.MAS

Bankai SEPA

Stambus verslas distribucija, supermarketai

E-verslas e-parduotuvės

Paslaugų teikėjai service providers

ERP, BI išdirbėjai
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NACIONALINIS FORUMAS

Platforma technologinėms diskusijoms

Plačiai atstovaujama visiems interesams

Oficialus atstovavimas Europos forume

Gera Europos praktika – iš pirmų rankų

Rinkos harmonizavimas, „standartizavimas“
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NACIONALINIS FORUMAS

Formaliam atstovavimui
Skaitmeninės darbotvarkės tarybos prie
Susisiekimo ministerijos e-sąskaitų Forumo
darbo pogrupis

Platforma techninėms diskusijoms
Digital Leadership komitetas INFOBALTE
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Informacija kontaktams:

Asociacija INFOBALT

Mokslininkų g. 2a-128, LT08412 Vilnius

office@infobalt.lt

Risardas.Bedulskis@sis.lt

virgis@sks.lt
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