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ELEKTRONINIŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGLAMENTAS
2017 m. rugsėjo mėn. 18 d.
Šiame reglamente nustatytos elektroninių PVM sąskaitų faktūrų, pateiktų PDF
formatu ir pasirašytų elektroniniu parašu, išrašymo ir siuntimo (prieigos el. PVM
sąskaitoms faktūroms gauti suteikimo) taisyklės.

1 straipsnis
Pagrindinės reglamente vartojamos sąvokos
„ABC Data“ - tai uždaroji akcinė bendrovė „ABC Data Lietuva“.
Platintojas - tai verslininkas, bendradarbiaujantis su „ABC Data“ pagal pasirašytą
prekybos sutartį.
El. PVM sąskaita faktūra - tai patiektų prekių ar suteiktų paslaugų PVM sąskaita faktūra
arba kreditinė PVM sąskaita faktūra, pateikta PDF formatu ir pasirašyta elektroniniu
parašu.
Sistema „InterLink“, arba Sistema - tai „ABC Data“ pardavimų sistema, kuri prieinama
Platintojui internetu pagal prekybos sutartį.
Naudotojo prieiga - tai vardinė prieiga Sistemoje, suteikianti Platintojui galimybę
prisijungti prie aktualių atsiskaitymo duomenų tarp Platintojo ir „ABC Data“.

2 straipsnis
Teisinis pagrindas
Teisinis el. PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir siuntimo (prieigos sąskaitoms gauti
suteikimo) reglamento pagrindas yra Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo (2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751) 79 str. 11 d. nuostatos, kurios įsigaliojo nuo 201301-01 d.

3 straipsnis
Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir perdavimo sąlygos bei nuostatos
Platintojas turi galimybę gauti el. PVM sąskaitas faktūras, jeigu jis:

1.

a)

Turi prieigą prie Sistemos „InterLink“.

b)

Yra susipažinęs su šio reglamento turiniu ir laikosi jo nuostatų.

c)

Pareiškia sutikimą gauti sąskaitas elektroniniu būdu (toliau - Sutikimas),
nurodydamas el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami pranešimai ir el. PVM sąskaitos
faktūros.

d)

Sutikimas gali būti pateiktas raštu arba el. būdu. Rašytinis sutikimas
siunčiamas adresu : UAB „ABC Data Lietuva” Baltų pr. 40, Kaunas, su nuoroda “efaktūros”. Platintojas, kuris turi prieigą prie “InterLink” sistemos, sutikimą gali
pasirašyti “InterLink” sistemoje.

e)

“ABC Data” gautą sutikimą aktyvuos ne vėliau negu per 14 dienų nuo
sutikimo gavimo. Apie sutikimo aktyvaciją Platintojas bus informuotas sutikime
nurodytu el. paštu.

f)

Turi įdiegęs interneto naršyklę ir programą, leidžiančią žiūrėti PDF
dokumentą.

2. El. PVM sąskaitos faktūros, pateiktos PDF formatu, kilmės autentiškumą, ir turinio
vientisumą užtikrina elektroninis parašas, naudojamas pagal galiojantį sertifikatą, kurį
bendrovei „ABC Data“ išdavė už sertifikatų išdavimą atsakinga institucija.

3. El. PVM sąskaitos faktūros PDF formatu Platintojui bus siunčiamos iš Sistemos
„InterLink“ į Platintojo nurodytą elektroninį paštą. Sistemoje bus įrašoma data, kada
buvo išsiųstas pranešimas su el. PVM sąskaita faktūra. Pranešimo išsiuntimo data bus
laikoma el. PVM sąskaitos faktūros įteikimo data.
4. Platintojas turės galimybę gauti el. PVM sąskaitas faktūras prisijungęs prie Sistemos
„InterLink“ su jam anksčiau sukurta Naudotojo prieiga.
5. “ABC Data” išrašant kreditinę el. PVM sąskaitą faktūrą palieka sau teisę reikalauti iš
Platintojo patvirtinimo Sistemoje InterLink apie kreditinės el. PVM sąskaitos faktūros
priėmimą.
6. Informacija apie el. pašto adreso pasikeitimą, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai ir el.
PVM sąskaitos faktūros Platintojas gali pateikti žemiau nurodytais būdais:
a) raštu, adresu: UAB „ABC Data Lietuva” Baltų pr. 40, Kaunas, su nuoroda “efaktūros”;
b) elektroniniu būdu el. paštu efaktura@abcdata.eu.
„ABC Data” pakeitimus atliks iš karto gavus duomenis, bet ne vėliau negu per 7 dienas.
7. Platintojui nepranešus apie pasikeitusį jo el. pašto adresą, Sistemos pranešimai su el.
PVM sąskaitą faktūrą bus siunčiami anksčiau nurodytu el. paštu ir bus laikoma, kad jie
buvo pristatyti.
8. Negavus patvirtinimo iš Platintojo apie gautą el. PVM sąskaitą faktūrą arba iškilus
kitoms Sistemos techninėms kliūtims, “ABC Data” palieka sau teisę išsiųsti popierinę
PVM sąskaitą faktūrą.
9. Platintojas gali atsisakyti el. PVM sąskaitų faktūrų. Atsisakymas yra pateikiamas:
a) raštu, adresu: UAB „ABC Data Lietuva” Baltų pr. 40, Kaunas, su nuoroda “efaktūros”
b) elektroniniu būdu el. paštu efaktura@abcdata.eu.
10. Norint aktyvinti el. PVM sąskaitas faktūras, reikia pateikti naują Sutikimą jas gauti.
11. Sutikimas savaime nustos galioti, jeigu prekybos sutartis bus nutraukta arba baigsis jos
galiojimo laikotarpis.

4 straipsnis
Baigiamosios nuostatos

1. „ABC Data“ pasilieka teisę keisti šį reglamentą. Visi padaryti pakeitimai bus paskelbti
Sistemos „InterLink“ skyriuje „Reglamentai“.
2. Reglamentas ir visi jo pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Sistemoje „InterLink“
dienos.
3. Reglamente nenumatyti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.

