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1. BENDRA INFORMACIJA
1.1 Paskirtis

Svetainė skirta JYSK pirkėjams, kurie pagal kasos kvitą nori suformuoti PVM sąskaitą-faktūrą (sąskaitą).
Svetainės pagalba galima sąskaitą suformuoti savo kompiuteryje, savitarnos būdu. Viskas ko reikia – JYSK
kasos kvitas.
1.2 Sąskaitos išrašymo procesas
Sąskaitos išrašymas susideda iš šių pagrindinių žingsnių:
1. Kasos kvito registravimas – įvedami kasos kvito duomenys, tikrinama ar jie yra teisingi, ar pagal
kvitą leidžiamas sąskaitos išrašymas.
2. Pirkėjo duomenų įvedimas – įvedami (arba automatiškai nuskaitomi iš registro) pirkėjo
duomenys, kurie bus panaudoti sąskaitos formavime.
3. Sąskaitos formavimas – iš kasos kvito ir pirkėjo duomenų formuojama PVM sąskaita faktūra.
Dokumentas pateikiamas PDF formatu ir jį galima atsisiųsti iš svetainės.
4. Taip pat esant poreikiui yra galimybė koreguoti pirkėjo duomenis ir perrašyti sąskaitą .

2. KASOS KVITO REGISTRAVIMAS
2.1 Kasos kvito duomenų užpildymas


Paspauskite mygtuką „Naujas kvitas“.



Užpildykite kasos kvito laukus:

1. Kasos kvito brūkšninio kodo numerį – įvedamas 13 ženklų numeris, nurodytas kvite.
2. Pirkimo datą – įvedama ranka arba pasirenkama kalendoriaus pagalba.
3. Pirkimo sumą – įvedama kvite nurodytą pirkimo suma.



Išvardinti laukai yra privalomi, neįvedus jų gausite pranešimą:

 Įveskite saugos kodą, sugeneruotą kvito registracijos lange. Paspauskite mygtuką „Toliau“.
Įvesta kvito informacija bus tikrinama (matysite statusą „Tikrinama“). Laukite atsakymo.



Nekorektiškai įvedus kvito duomenis (neteisinga kvito data/suma) gausite atitinkamą pranešimą:



Jeigu neteisingai įvedėte saugos kodą gausite pranešimą:



Pataisykite duomenis ir paspauskite mygtuką „Toliau“. Programa patikrins ir išsaugos kvito
informaciją.

2.2 Pakartotinis kvito užkrovimas


Jeigu jau esate anksčiau užregistravę kasos kvitą, ir jūsų naršyklėje neuždrausti slapukai
(„cookies“) – svetainė įsimena kvito duomenis ir juos galite pasirinkti viršutinėje lango dalyje
lauko „Anksčiau įvesti kvitai“ esančiame sąraše:



Taip pat galite paspausti mygtuką „Naujas kvitas“ ir suvesti kasos kvito duomenis. Jei kvitas
buvo anksčiau registruotas – bus užkrauti šio kvito duomenys, statusas, įvesti pirkėjo
duomenys, pateiktas suformuotų šiam kasos kvitui sąskaitų sąrašas.

2.3 Naujo kvito pildymas


Bet kada galite paspausti mygtuką „Naujas kvitas“ ir registruoti kitą kasos kvitą. Kvitas su
kuriuo dirbate išliks svetainės duomenų bazėje ir su juo galėsite pratęsti darbą vėliau.

3. PIRKĖJO DUOMENŲ PILDYMAS



Pirkėjo duomenų įvedimas priklauso nuo to, kokiam pirkėjui yra išrašoma sąskaita. Pirkėjo
tipas nurodomas pasirenkant atitinkamą punktą “Pasirinkite. Perkate kaip?”
 Pasirinkite pirkėjo tipą, kuriam bus išrašoma sąskaita:
Fizinis asmuo
Juridinis asmuo (registruotas Lietuvoje)
Juridinis asmuo (registruotas užsienyje)

3.1 Juridinis asmuo registruotas Lietuvoje
1. Pasirinkite punktą „Juridinis asmuo registruotas Lietuvoje”. Spauskite mygtuką “Toliau”.
2. Užpildykite laukelį „Įmonės kodas“ – įveskite įmonės registracijos kodą.
3. Spauskite mygtuką „Ieškoti“.

4. Sulaukite atsakymo iš įmonių registro. Jeigu bus rastas įrašas pagal įvestą įmonės kodą –
automatiškai bus užpildyti likę laukai: „Įmonės pavadinimas“, „PVM kodas“, „Adresas“.
5. Jeigu keitėsi įmonės buveinės adresas galite atnaujinti informaciją paspaudus mygtuką “spausti
čia” .
6. Spauskite mygtuką „Toliau“ ir pirkėjo duomenys bus išsaugoti. Jus galėsite pereiti prie sąskaitos
formavimo veiksmų (žr. punktą 4.1. “Sąskaitos formavimas”).
Pastaba: jeigu pagal teisingai įvestą įmonės kodą nuskaitomi duomenys neatitinka tikrovės arba
duomenys yra pasenę kreipkitės telefonu +370 521 42484 arba elektroniniu paštu info@jysk.lt.

3.2 Juridinis asmuo registruotas užsienyje


Kadangi užsienyje registruotų asmenų registro neturime, šie klientai privalo įvesti duomenis
rankiniu būdu.
1. Pasirinkite punktą „Juridinis asmuo registruotas užsienyje“. Spauskite mygtuką “Toliau”.

2. Įveskite pirkėjo rekvizitus: įmonės kodą, pavadinimą, adresą ir PVM mokėtojo kodą.
Privalomi laukai yra: „Įmonės kodas“, „Įmonės pavadinimas“, „Adresas“.

3. Spauskite mygtuką „Toliau” ir pirkėjo duomenys bus išsaugoti. Jus galėsite pereiti prie sąskaitos
formavimo veiksmų (žr. punktą 4.1. “Sąskaitos formavimas”).

3.3 Fizinis asmuo


Jeigu pirkėjas yra fizinis asmuo, kliento duomenys yra pildomi rankiniu būdu, keičiasi tik laukų
antraštės:

1. Pasirinkite punktą „Fizinis asmuo“. Spauskite mygtuką “Toliau”.
2. Įveskite pirkėjo rekvizitus: vardą ir pavardę, adresą ir PVM mokėtojo kodą (jei turite). Privalomi
laukai yra: „Vardas, Pavardė“, „Adresas“.

3. Spauskite mygtuką „Toliau“ ir pirkėjo duomenys bus išsaugoti. Jus galėsite pereiti prie sąskaitos
formavimo veiksmų (žr. punktą 4.1. “Sąskaitos formavimas”).

3.4 Pirkėjo duomenų koregavimas


Jeigu dar nesuformuota sąskaita (nepaspaustas mygtukas „Generuoti“), lange “Patikrinkite
duomenis” paspaudę mygtuką “Atgal” galite pakeisti pirkėjo duomenis: pataisyti adresą ar kitą
informaciją. Po koregavimo spauskite mygtuką „Toliau“ ir pataisyti duomenys bus išsaugoti.



Jeigu norite formuoti sąskaitą kitam pirkėjo tipui, spauskite mygtuką „Atgal“ ir kartokite
veiksmus nuo pradžių:



Jeigi norite keisti pirkėjo duomenis po sąskaitos išrašymo – reikalingas sąskaitos perrašymas.

4. SĄSKAITOS IŠRAŠYMAS IR ATSISIUNTIMAS
4.1 Sąskaitos formavimas


Jei suvesti pirkėjo duomenys (pasirinktam pirkėjo tipui užpildyta pirkėjo informacija ir paspaustas
mygtukas “Toliau” ) – pamatysite langą “Patikrinkite duomenis” su išsaugotais pirkėjo rekvizitais
ir užregistruotu kvitu. Patikrinkite duomenis.



Suveskite saugos kodą ir spauskite mygtuką „Generuoti“. Programa parodys statusą “Ruošiama
sąskaitą”.



Programa apdoros duomenis ir sugeneruos sąskaitą:

4.2 Kvitui suformuotų sąskaitų sąrašas


Kvitui suformuotų sąskaitų sąrašą rasite lango viršuje, pasirinkus lauke “Anksčiau įvesti kvitai”
kvito numerį, datą ir sumą:



Bus parodyta pažymėto kvito sąskaitų istoriją:

 Sąraše pateikiama informacija apie sąskaitą:
Sąskaitos numeris
Sąskaitos statusas: Aktuali ar Anuliuota
Sąskaitos tipas “PVM sąskaita faktūra” ar “Kreditinė sąskaita faktūra”
Gavėjas – pirkėjo duomenų santrauka

4.3 Sąskaitos atsisiuntimas ir spausdinimas


Parsisiųsti sugeneruotą PDF formatu sąskaitą galite paspaudus “Parsisiųsti”:




Taip pat atsisiųsti sąskaitą galite paspaudę nuorodą
Atsisiųstą PDF failą galite išsaugoti ir atspausdinti:

kvito sąskaitų istorijoje.

5. SĄSKAITOS PERRAŠYMAS
5.1 Sąskaitos perrašymo procesas


Sąskaitą perrašyti galite, jeigu:
1. Jau yra išrašyta sąskaita pagal kasos kvitą.
2. Reikia koreguoti arba pakeisti pirkėjo duomenis.



Sąskaitos perrašymas:
1. Norėdami pradėti sąskaitos perrašymą, atlikite punkte 2.2 “Pakartotinis kvito užkrovimas”
aprašytus veiksmus.
2. Kvito sąskaitų istorijoje paspauskite mygtuką “Perrašyti”.



3. Įveskite ar pataisykite pirkėjo duomenis. Patvirtinkite naujos sąskaitos formavimą paspaudę
“Perrašyti”.
Nauji pirkėjo duomenys turi skirtis (bent vienas laukas) nuo šiuo metu aktualioje sąskaitoje
esančių duomenų, kitaip perrašymas yra neleidžiamas ir mygtukas “Perrašyti” tampa neaktyvus.
4. Bus suformuotos 2 sąskaitos:
- su tipu “PVM sąskaita faktūra” ir statusu “Anuliuota”.
- su tipu “Kreditinė sąskaita faktūra” ir statusu “Anuliuota”.
5. Bus suformuota nauja (perrašyta) sąskaita pagal naujus pirkėjo duomenis su tipu “PVM
sąskaita faktūra” ir statusu “Aktuali”.

6. Sąskaitas galite atsisiųsti paspaudę sąskaitų sąraše atitinkamą nuorodą

.

7. Perrašius sąskaitą faktūrą bus suformuota kreditinė sąskaita faktūra ir nauja sąskaita faktūra.
Šias dvi sąskaitas galite atsiųsti pasirinkdami mygtuką „Parsisiųsti“. Naršyklė pagal pagal Jūsų
kompiuterio nustatymus išsaugos suarchyvuotą dokumentą. Archyve bus du dokumentai:
kreditinė sąskaita faktūra ir paskutinė aktuali sąskaita faktūra.

5.2 Pirkėjo duomenų koregavimas




Pirkėjo duomenų koregavimo metu galimas tiek tam tikrų pirkėjo duomenų keitimas
(priklausomai nuo pasirinkto pirkėjo tipo), tiek kito pirkėjo duomenų įvedimas (pirkėjo keitimas),
įskaitant kito pirkėjo tipo pasirinkimą.
Kvito sąskaitų istorijoje paspauskite mygtuką “Perrašyti”.



Jeigu reikia, pakoreguokite pirkėjo duomenis arba pasirinkite kitą pirkėjo tipą ir įveskite naują
pirkėją. Keičiant pirkėjo tipą patvirtinkite, kad perrašomos sąskaitos pirkėjo duomenys bus
panaikinti. Spauskite “Gerai”.



Įveskite naują pirkėją. Pirkėjo duomenų įvedimas sąskaitos perrašymui nesiskiria nuo pirkėjo
duomenų įvedimo pirmą kartą.

5.3 Naujos sąskaitos formavimas


Įvedę pakoreguotus pirkėjo duomenis patvirtinkite sąskaitos formavimą:
1. Spauskite mygtuką „Perrašyti“ – programa išsaugos pirkėjo duomenis ir sugeneruos naują
sąskaitą.
2. Sėkmingai atlikus perrašymą sąskaitų sąraše bus rodomos:
dvi sąskaitos su statusu “Anuliota ” ir tipais: “PVM sąskaita faktūra” , “Kreditinė sąskaita faktūra” ir nauja
sąskaita su pakoreguotais pirkėjo duomenimis ( statusas “Aktuali”, tipas “PVM sąskaita faktūra”).

3. Atsisiųskite naujai suformuotą sąskaitą.
5.4 Perrašymo atšaukimas


Spauskite mygtuką „Atšaukti “ jei netyčia iniciavote sąskaitos perrašymą arba pakeitėte
sprendimą ir nebenorite perrašyti sąskaitos.



Pirkėjo duomenų įvedimo langas bus uždarytas, o paskutinės suformuotos sąskaitos statusas bus
„Aktuali“.

