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UAB „SANITEX“ PROMO CASH&CARRY PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠSIRAŠYMO 

VARTOTOJO VADOVAS 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. PVM sąskaitų faktūrų išsirašymo svetainė pasiekiama internetiniu adresu  

https://saskaitos.cashcarry.lt . Tai yra prisijungimų nereikalaujanti sistema. 

 

1.2. Ši svetainė skirta tik UAB “Sanitex“ klientams, Lietuvoje registruotiems juridiniams asmenims ir 

fiziniams asmenims, kurie pagal kasos kvitą, nori savarankiškai išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą. 

 

1.3. Jeigu esate juridinis asmuo ir norite pagal kasos kvitą išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą, bet nesate 

UAB “Sanitex” klientas, turite užpildyti naujo kliento anketą. Nuorodą į naujo kliento anketą 

rasite svetainės antram lange, kai suvesite kasos kvito duomenis. Antram lange suvedus įmonės 

kodą  ir sistemai neradus kodo duomenų bazėje, gausite pranešimą Tokia įmonė nerasta, gal 

norite tapti klientu? Spauskite čia. Paspaudę ant šios nuorodos užpildysite anketą. Užpildžius 

anketą iš karto išsirašyti PVM sąskaitos faktūros nebus galima. Duomenys į sistemą bus suvesti 

trijų dienų laikotarpyje.  

 

1.4. Jei pirkėjas yra fizinis asmuo, naujo kliento anketos pildyti nereikia. PVM sąskaitą faktūrą  pagal 

kasos kvitą, galite išsirašyti iš karto. 

 

1.5. PVM sąskaitą faktūrą, pagal tą patį kasos kvitą, internetinėje svetainėje 

https://saskaitos.cashcarry.lt, galima išsirašyti tik vieną kartą. Jeigu norite koreguoti ar pakeisti 

pirkėjo duomenis jau po PVM sąskaitos faktūros išsirašymo, reikia kreiptis į UAB “Sanitex” 

buhalteriją tel. Nr. +370-37 401537, el. paštu saskaitos@sanitex.eu, dėl PVM sąskaitos faktūros 

perrašymo. PVM sąskaitų faktūrų perrašymas internetinėje svetainėje negalimas. 

 

1.6.  Visa informacija, kurią suvesite internetinėje svetainėje, bus atvaizduojama ir spausdinama PVM 

sąskaitoje faktūroje. 

 

1.7. Klientas, pateikdamas duomenis PVM sąskaitai faktūrai išrašyti per šią svetainę, žino ir sutinka, 

kad išrašyta PVM sąskaita faktūra ir/ar atsisiųsta PDF formatu į el. paštą, naudojantis 

elektroninėmis priemonėmis, yra laikoma elektronine PVM sąskaita faktūra. 

 

1.8. Klientas yra visiškai atsakingas už teisingų duomenų įvedimą ir pateikimą PVM sąskaitoje 

faktūroje ir taip įsipareigoja PVM sąskaitų faktūrų išsirašymo formoje pateikti pilną ir teisingą 

informaciją.  

 

1.9. Jeigu klientas pateikia netikslius duomenis, UAB „Sanitex“ neatsako už atsiradusius padarinius ir 

turi teisę anuliuoti PVM sąskaitą faktūrą ir ištrinti duomenis.   
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2.  PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS  

 

PVM sąskaitos faktūros išsirašymas susideda iš trijų pagrindinių žingsnių:  
 

2.1.  Kasos kvito duomenų suvedimas.  

 

Suvedus kasos kvito duomenis, sistema tikrina ar jie yra teisingi, ir ar pagal tokį kvitą 

leidžiamas PVM sąskaitos faktūros išrašymas.  

 

Pirmajame svetainės lange reikia užpildyti informaciją iš kasos kvito, kurį gavote parduotuvėje. 

 

  

 

Toliau spauskite mygtuką „Sukurti“  ir sistema nukreips į antrą svetainės langą.  

 
 

2.2.  Pirkėjo duomenų suvedimas.  

 

Klientas pats įveda visus duomenis arba duomenys automatiškai nuskaitomi iš UAB „Sanitex“ 

duomenų bazės, kurie bus panaudoti PVM sąskaitos faktūros formavime. 

 

Kliento duomenų suvedimas priklauso nuo to, kokiam pirkėjo tipui bus išrašoma PVM sąskaita 

faktūra-  juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniui. Kliento tipas nurodomas pasirenkant atitinkamą 

punktą. 
 

2.2.1 JURIDINIS ASMUO ( LIETUVOJE REGISTRUOTAS ) 

 

Jeigu PVM sąskaita faktūra bus rašoma juridiniam asmeniui, pasirinkite kliento tipą „Įmonė“ 

ir užpildykite žemiau esančioje formoje šiuos laukus : 
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 Įmonės kodą. Suvedus įmonės kodą, reikia spausti mygtuką „Ieškoti“ ir forma bus 

užpildyta automatiškai pagal UAB „Sanitex“ duomenų bazės informaciją. 

Pasinaudojus paieška pagal įmonės kodą, ir pastebėjus klaidų, koreguoti galima tik įmonės 

pavadinimą ir įmonės adresą. Įmonės kodo lauko koreguoti negalima. Jeigu suvedus įmonės 

kodą, gavote pranešimą, kad Įmonė nerasta, vadinasi jūs nesate UAB „Sanitex“ klientas. 

Žiūrėti 1.3 punktą ir užpildyti kliento anketą. 

 Elektroninio pašto adresą. Galite įvesti kelis el.pašto adresus, į kuriuos norite gauti PVM 

sąskaitą faktūrą. Šiais el. paštais išsiųsime išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, todėl atidžiai 

pasitikrinkite, ar teisingai nurodėte el. paštus; 

 Įmonės pavadinimą; 

 Įmonės registracijos adresą; 

 PVM kodą, jeigu esate PVM mokėtojas; 

 Pastabos. Pastabų laukas apribotas iki 160 simbolių. Šiame lauke jūs galite suvesti 

papildomą informaciją, kuri bus atvaizduota PVM sąskaitoje faktūroje. Tai gali būti verslo 

liudijimo numeris, prekių pristatymo adresas ar kt. informacija, kurią norite matyti PVM 

sąskaitoje faktūroje.  

Pavyzdys: 
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Norint išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą, būtina susipažinti ir sutikti su taisyklėmis. Norėdami 

perskaityti taisykles, paspauskite ant nuorodos „Daugiau apie privatumo politiką ir taisykles“ ir 

parsiųskite PDF failą. 

Užpildę reikalingus formos laukus spaudžiame mygtuką „Išrašyti sąskaitą“.  

Pastaba: Jeigu kliento nuskaityti duomenys yra pasenę ir pasikeitę -  susisiekti ankščiau 

nurodytais kontaktais. 

2.2.2 FIZINIS ASMUO 

 

Jeigu PVM sąskaita faktūra bus rašoma fiziniam asmeniui, pasirinkite kliento tipą „Fizinis 

asmuo“ ir užpildykite žemiau esančioje formoje šiuos laukus : 

 Vardą, pavardę;             

 Elektroninio pašto adresą. Galite įvesti kelis el.pašto adresus, į kuriuos norite gauti PVM 

sąskaitą faktūrą. Šiais el. paštais išsiųsime išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, todėl atidžiai 

pasitikrinkite, ar teisingai nurodėte el. paštus;  

 Adresą; 

 PVM kodą, jeigu esate PVM mokėtojas; 

 Pastabos. Pastabų laukas apribotas iki 160 simbolių. Šiame lauke jūs galite suvesti 

papildomą informaciją, kuri bus atvaizduota PVM sąskaitoje faktūroje. Tai gali būti verslo 

liudijimo numeris, asmens kodas, prekių pristatymo adresas ar kt. informacija, kurią norite 

matyti PVM sąskaitoje faktūroje.  
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Norint išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą, būtina susipažinti ir sutikti su taisyklėmis. Norėdami 

perskaityti taisykles, paspauskite ant nuorodos „Daugiau apie privatumo politiką ir taisykles“ ir 

parsiųskite PDF failą. 

Užpildę reikalingus formos laukus spaudžiame mygtuką „Išrašyti sąskaitą“.  

 

2.3.  PVM sąskaitos faktūros formavimas.  

 

Iš kasos kvito ir kliento pateiktų duomenų formuojama PVM sąskaita faktūra. Suformuota 

PVM sąskaita faktūra, PDF formatu, išsiunčiama el. paštu, kuris buvo nurodytas ankščiau.  

 

Pereiname į trečią svetainės langą, kuriame matome pranešimą, kad jūsų PVM sąskaita 

faktūra perduota kūrimo procesui. 

 

 
 

 

PVM sąskaitos faktūros išsirašymo procesas baigtas. Laukite, kol suformuota PVM sąskaita 

faktūra bus išsiųsta elektroniniu paštu, kurį suvedėte formoje. 
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3.  PAGALBA VARTOTOJUI 

 

3.1.  Kontaktai 

 

Jei turite klausimų susijusių su PVM sąskaitos faktūros išsirašymu, perrašymu, pasikeitusiais 

rekvizitais ar programos neveikimu kreipkitės darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. Nr. 

+370 37 401 537, el. paštu saskaitos@sanitex.eu   

 

3.2.  Per kiek laiko galima išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą  

 

PVM sąskaitas faktūras, pagal praėjusio mėnesio kasos kvitus, išsirašyti galima ne vėliau, kaip 

iki kito mėnesio 15 dienos. Praėjus nustatytam kalendorinių dienų skaičiui nuo kasos kvito datos, 

PVM sąskaitos faktūros išsirašyti pagal tą kasos kvitą negalima. Pavyzdys: PVM sąskaitą faktūrą, 

pagal kovo mėn. kasos kvitus, galima išsirašyti iki balandžio mėn. 15 dienos.   

 

3.3.  Kada negalima išsirašyti PVM sąskaitos faktūros 

 
PVM sąskaitos faktūros išsirašyti negalima, jeigu su kasos kvitu buvo pirkta alkoholinių 

gėrimų ar tabako gaminių, kurie bus skirti perpardavimui. Vadovaujantis licencijuojamos veiklos 

taisyklėmis PVM sąskaita faktūra, už įsigytus alkoholinius gėrimus ar tabako gaminius, išrašoma 

pardavimo metu Promo cash&сarry parduotuvėje. 

Išimtis, jeigu pirkėjas neturi licencijos prekybai alkoholiniais gėrimais ir juos įsigijo 

reprezentaciniais tikslais, tokiu atveju gali išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą reprezentacinėms 

reikmėms. Sistema netikrina, ar pirkėjas turi licenciją prekybai alkoholiniais gėrimais, bet pirkėjas 

pats patvirtina, kad tokios licencijos neturi, todėl PVM sąskaita faktūra visada bus išrašyta tik 

reprezentacinėms reikmėms.  

PVM sąskaitos faktūros taip pat negalės išsirašyti ir fiziniai asmenys, kurie pirko malkas savo 

reikmėms ir buvo pritaikytas lengvatinis 9% PVM tarifas. 

Lengvatinis 9% PVM tarifas malkoms taikomas tik buitiniams vartotojams.  
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