INSRES/XML DOKUMENTO KONSTRUKCIJA IR STRUKTŪRINIŲ
ELEMENTŲ APRAŠYMAS
1. INSRES/XML dokumento duomenų struktūros aprašymas (toliau – aprašymas) skirtas
užtikrinti PVM mokėtojų muitinei elektroninėse laikmenose arba elektroninio ryšio priemonėmis
pateikiamų Intrastato ataskaitų duomenų surinkimą ir kaupimą.
2. Aprašymas pagrįstas duomenų struktūrizavimo modeliu XML (eXtensible Markup
Language).
3. Aprašyme vartojamos šios sąvokos ir santrumpos:
IDAIS – internetinė taikomoji programinė įranga LR užsienio prekybos su ES valstybėmis
narėmis duomenų apdorojimui.
INSTAT/XML dokumentas – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xml“, kurioje pateikiami
Intrastato ataskaitos duomenys naudojant bendrąsias XML dokumentų sudarymo taisykles bei
aprašyme pateiktus reikalavimus dokumento konstrukcijai bei struktūrai.
INSRES/XML dokumentas – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xml“, kurioje pateikiami
IDAIS atsakymo duomenys į gautą iš IDAIS vartototojo INSTAT/XML dokumentą naudojant
bendrąsias XML dokumentų sudarymo taisykles bei aprašyme pateiktus reikalavimus dokumento
konstrukcijai bei struktūrai.
INSRES/XML schema – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xsd“, kurioje detaliai aprašoma
INSRES/XML dokumento struktūra.
4. Intrastato ataskaitos INSRES/XML dokumentą sudaro įžanga bei informacinė dokumento
dalis.
5. INSRES/XML dokumento įžangoje nurodomi XML dokumento versijos, simbolių
kodavimo parametrai bei XML schema.
PAVYZDYS.
<?xml version '1.0' encoding='ISO-8859-13'?>
6.
xml version '1.0': XML versija. Versija 1.0 reiškia atitikimą W3C XML
rekomendacijoms (2-as leidimas, 6/10/2000).
7.
Encoding=‘ISO-8859-13‘ - XML dokumento simbolių kodavimo parametrai.
Numatytoji reikšmė yra ‘ISO-8859-13‘. Ji atitinka lotynų 7-osios abėcėlės ženklų rinkinį (oficialus
lietuviškų ženklų kodavimo standartas internete), turintį lietuviškus rašto ženklus.
8. INSRES/XML dokumentas gali būti patikrintas naudojant XML schemą.
9. Informacinėje INSRES/XML dokumento dalyje nurodomi INSRES/XML pranešimu
pateiktai Intrastato ataskaitai atsakymo duomenys. Šie duomenys turi būti formuojami pagal nustatytą
struktūrą, kurią sudaro:
9.1.
elementas envelope – pagrindinis elementas, kuris apibrėžia vieno atsakymo
pranešimo pradžią ir pabaigą. Galimi elemento envelope elementai yra šie:
Elementas

envelopeId
DateTime
Party

Aprašymas
Atsakymo pranešimo identifikacinis numeris
Atsakymo pranešimo išsiuntimo laikas
Dalyvio,
siunčiančio/gaunančio
pranešimą,
aprašymas. Kiekviename pranešime IDAIS
generuoja:
vieną Party elementą su atributo partyRole reikšmė
„sender“ ir atributo partyType reikšmė „CC“;

Statusas
(kartotinumas)
R (1)
R (1)
R (2)

Tipas
AN(12)

-2-

testIndicator
INSTATEnvelope

vieną Party elementą su atributo PartyRole reikšmė
„receiver“ ir atributo partyType reikšmė „TDP“
arba „PSI“
Nepildomas
Intrastato ataskaitos pranešimo duomenys

9.2.

Elemento Party galimi elementai ir atributai yra šie:

Elementas

partyType

partyRole

partyId

9.3.
Elementas

envelopeId
DateTime

O (0)
R (1)

B

Statusas
(kartotinumas)
R (1)

Tipas
AN(3)

R (1)

AN(9)

R (1)

AN(16)

Statusas
(kartotinumas)
R (1)

Tipas

Aprašymas
Dalyvio, siunčiančio/gaunančio pranešimą,
tipas. Galimos reikšmės:
1. „CC“ – jeigu elementas Party aprašo
atsakymo pranešimo siuntėją;
2. „PSI“ – jeigu elementas Party aprašo PVM
mokėtoją, kuriam siunčiamas atsakymo į
pateiktas Intrastato ataskaitas pranešimas;
3. „TDP“ – jeigu elementas Party aprašo
tarpininką, kuriam siunčiamas atsakymo į
pateiktas Intrastato ataskaitas pranešimas.
Dalyvio, siunčiančio/gaunančio pranešimą,
rolė. Galimos reikšmės:
1. „sender“ nurodoma tik tuo atveju, jeigu
partyType atributas yra lygis „CC“.
2. „receiver“ nurodoma tik tuo atveju, jeigu
partyType atributas yra lygus „PSI“ arba
„TDP“.
Dalyvio, siunčiančio/gaunančio pranešimą,
tapatybės kodas, kurį sudaro:
1. Intrastato ataskaitų pateikimo vietos kodas
departamento
–
MM39
(Muitinės
Statistikos analizės skyriaus kodas iš
Lietuvos Respublikos muitinės struktūrinių
padalinių klasifikatoriaus), jeigu partyType
reikšmė lygi „CC“;
2. PVM mokėtojo kodas, jeigu partyType
reikšmė lygi „PSI“;
3. tarpininko įmonės kodas, jeigu partyType
reikšmė lygi „TDP“.
Elemento INSTATEnvelope galimi elementai yra šie:
Aprašymas
Intrastato ataskaitos pranešimo identifikacinis
numeris
Intrastato ataskaitos pranešimo išsiuntimo
laikas

R (1)

AN(12)
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Intrastato ataskaitos pranešimo statusas:
Galimos reikšmės:
1. „AR“ – priimta ir apdorota;
2. „AC“ – priimta ir perkelta į sistemą;
3. „RE“ – atmesta.
Intrastato ataskaitos pranešimo klaidos kodas
Intrastato ataskaitos pranešimo klaidos
aprašymas
Intrastato ataskaitos duomenys

envelopeActionCode

envelopeErrorCode
envelopeComment
Declaration
9.4.

Aprašymas
Intrastato ataskaitos pranešimo arba atsakymo
pranešimo išsiuntimo data
Intrastato ataskaitos pranešimo arba atsakymo
pranešimo išsiuntimo tikslus laikas sekundžių
tikslumu

time

AN(2)

O (0-1)
O (0-1)

AN(4)
AN(90)

O (0-n)

Elemento DateTime galimi elementai yra šie:

Elementas

date

R (1)

9.5.

Tipas
DATE

R (1)

TIME

Statusas
(kartotinumas)
R (1)

Tipas
AN(16)

R (1)

AN(2)

O (0-1)

AN(4)

O (0-1)

AN(90)

Elemento Declaration galimi elementai yra šie:

Elementas

Aprašymas

declarationId

Intrastato ataskaitos identifikacinis numeris.
Galimos reikšmės:
1. Intrastato ataskaitos registracijos
numeris muitinės įstaigoje (11
ženklų) ir tikslinimo numeris (2
ženklai), jeigu
declarationActionCode reikšmė yra
„AR“ arba „AC“.
2. Respondento suteiktas numeris
Intrastato
ataskaitai,
jeigu
declarationActionCode reikšmė yra
„RE“.

deklarationActionCode

Intrastato ataskaitos statusas.
Galimos reikšmės:
1.
„AR“ – deklaracija registruota
sistemoje;
2.
„AC“ – deklaracija patvirtinta
sistemoje;
3.
„RE“ – atmesta.
Intrastato ataskaitos pranešimo klaidos
kodas
Intrastato ataskaitos pranešimo klaidos
aprašymas

declarationErrorCode
declarationComment

Statusas
(kartotinumas)
R (1)
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lateIndicator
referencePeriod

PSIID
flowCode

rTotalInvoicedAmount
rTotalStatisticalAmoun
t
rTotalNumberLines
Item
9.6.
Elementas

itemNumber
itemErrorCode
itemComment

Pavėluotai pateiktos ataskaitos požymis,
nepildomas
Ataskaitinis laikotarpis, kurio Intrastato
ataskaitą pateikia PVM mokėtojas (metai,
mėnuo)
Intrastato prievolininko PVM mokėtojo
kodas
Ataskaitos tipas, galimos reikšmės:
1.
A – įvežimo ataskaita;
2.
D – išvežimo ataskaita.
Ataskaitoje nurodytų prekių faktūrinių
verčių suma
Ataskaitoje nurodytų prekių statistinių
verčių suma
Ataskaitoje nurodytų prekių skaičius
Ataskaitoje nurodytų prekių duomenys

O (0)

B

R (1)

AN(6)

R (1)

AN(14)

R (1)

AN(1)

R(1)

N(18)

O (0-1)

N(18)

R (1)
O (0-n)

N(4)

Elemento Item galimi elementai yra šie:
Aprašymas
Prekės eilės numeris Intrastato ataskaitos
pranešime
Klaidos kodas
Klaidos aprašymas

______________________

Statusas
(kartotinumas)
R (1)
R (1)
R (1)

Tipas
N(4)
AN(4)
AN(90)

