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1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos
Elektroninis kasos aparatas (EKA) turi būti įrengtas:
- atokiau nuo šilumą spinduliuojančių įrengimų;
- pirkėjui ir kasininkui patogioje vietoje.
- darbo temperatūrų diapozonas nuo 0° iki 45°.
Vartotojui, eksploatuojančiam EKA DP-500, žinotina:
- kontrolinės juostos su informacija turi būti išsaugomos 2 metus, todėl būtina jas laikyti tamsioje ir vėsioje
vietoje.

2. Įjungimas ir išjungimas
EKA pakrovimo įtampa 220V, 50Hz. EKA įjungiamas paspaudus klavišą „ON“. Išjungiamas paspaudus klavišus
„OFF“ ir „OFF“.
Režime OFF (paspaudus klavišą „OFF“) gali būti naudojami šie funkciniai klavišai:
↑ kvitų juostos patraukimui;
.

- rodoma baterijos būsena, data, laikas. Iš šio režimo išeinama paspaudus bet kurį klavišą;

8

- atliekami kontroliniai testai;

9 - nustatomas ryšys su kompiuteriu;
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3. Juostos įdėjimas
Darbo pradžioje būtina patikrinti, ar spausdintuve yra kvitų ir kontrolinė juostos.

1.

Pav.

Kasos juostos įdėjimas dirbant be kontrolinės juostos (transportui):
1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
2) įdėti popieriaus juostą kaip parodyta 1. pav.;
3) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
4) uždaryti dangtelį;
5) juostelės patraukimui spausti „↑“;
6) spausti klavišą „C“;

Kasos juostos įdėjimas dirbant su kontroline juosta (prekybai):
1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
2) įdėti popieriaus juostas kaip parodyta iliustracijoje;
3) uždaryti dangtelį, popieriui pastumti, spausti „↑“;
4) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
5) kontrolinės juostos galą apvynioti apie veleną ir įstatyti jį į vietą;
6) uždaryti dangtelį;
7) spausti klavišą „C”;
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4. Kasos aparato darbo režimai
Klaviatūra

Į kiekvieną EKA darbo režimą įeinama klavišu „OFF“, t.y. ekrane degant „OFF“, paspaudus atitinkamai
klavišus 1, 2, 3, 4 ar 5, įvedus slaptažodį, bei paspaudus klavišą TOTAL:

1

REG – “REGISTRACIJA”, registruojami pardavimai;

2

X – “X ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos;

3

Z – “Z ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos su nulinimu;

4

PGM – “PROGRAMAVIMAS”, kasos aparato nustatymų programavimas;

5

F – FISKALINĖS ATASKAITOS, kasos aparato fiskalinės ataskaitos

Iš kiekvieno EKA darbo režimo išeinama paspaudus klavišą „OFF“
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4.1. Registravimo režimas
Registravimo režimo nustatymas:
ekrane dega užrašas OFF, spaudžiame klavišą 1;
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 1);
paspauskite klavišą TOTAL.
Ekrane:

0,00

4.1.1 Pardavimų registravimas

1.

Galimi keli pardavimų registravimo būdai.
Registravimas į skyrius.
Pvz.: Registruojame 2 Lt į antrą skyrių:
200 →

2.

D2 → TOTAL

Prekių registravimas pagal kodus.
1) Pvz.: Parduodame prekę, kurios kodas yra 5 (prekė turi būti užprogramuota):
5 → PLU → TOTAL
2) Pvz.: Parduodame prekę už 3 Lt, kurios kodas yra 5 (veikia tik jei prekei užprogramuota laisva kaina):
3 0 0 → PRC → 5 → PLU → TOTAL
4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime
Pilki klavišai nuo 1 iki 8 – skyrių klavišai
PLU: prekės kodo klavišas.
PRC: klavišas nurodo, kad prieš tai įvestas skaičius yra kaina. Naudojamas tokia tvarka:
įveskite kainą;
paspauskite klavišą PRC;
įveskite prekės kodą;
paspauskite klavišą PLU.
VD: prekės anuliavimo klavišas
1) nuspaudus šį klavišą iš kart po prekės registracijos EKA skyriuje, ši registracija anuliuojama;
Pvz.: užregistruojame 1 Lt į 1-ą skyrių , po to anuliuojame:
1 0 0 → D1 → VD
Pvz.: užregistruojami 3 pardavimai (1 Lt, 2 Lt, 3 Lt), anuliuojame visą kvitą:
1 0 0 → D1 → 2 0 0 → D1 → 3 0 0 → D1 → VD → VD → VD
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2) norint anuliuoti prekę, kuri įvesta ne paskutinė, reikia nuspausti klavišą „SHIFT“, tada „VD“ ir anuliuojamos
prekės kodą.
Pvz.: anuliuojame prekę, kurios kodas yra 5.
Ekrane: 2,00
SHIFT → VD → 5 → PLU
3) norint anuliuoti sumą, įregistruotą kokiame nors skyriuje, reikia 2 kartus nuspausti klavišą „SHIFT “, tada
„VD“, įvesti norimą anuliuoti pinigų sumą bei paspausti skyriaus klavišą, iš kurio yra anuliuojama suma, užregistruota
tame skyriuje.
Pvz.: anuliuojame 1 Lt iš 1 skyriaus, kuriame jau užregistruotas 1 Lt.
Ekrane: 1,00
SHIFT

→

VD → 1 0 0 → G1

C: nuspaudus ši klavišą atšaukiama neteisingai surinkta kaina arba prekės kodas.
Pvz.: atliekant operacijas įvedėte 10000, o Jums reikia 20000:
........ → 1 0 0 0 0 → C → 2 0 0 0 0 → ….
STL: nuspaudus šį klavišą, ekrane parodoma tarpinė suma.
TOTAL: nuspaudus šį klavišą baigiamas formuoti kvitas.
KORT: šis klavišas naudojamas registruojant mokėjimą kortele (negrynais pinigais).
Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito kortele:
1 2 0 0 0 → D1 → STL → 1 2 0 0 0 → KORT
Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito į kreditą:
1 2 0 0 0 → D1 → STL → 1 2 0 0 0 → KRED
Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito eurais:
1 2 0 0 0 → D1 → STL → STL → EURO
%+: skaičiuojamas pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą STL) procentinis antkainis.
Pvz.: 12 procentų nuolaida nuo tarpinės sumos:
0,00 → Kaina → D1 → Kaina → D2→ ….. → STL → 1 2 0 0 → %− → ….....
%-: skaičiuojama pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą STL) procentinė nuolaida.
Pvz.: 12 procentų antkainis paskutinei registruotai prekei:
0,00→ Kaina → D1 → 1 2 0 0 → %+

→ ….....

Pastaba. Jei prieš nuspaudžiant %+ ar %- klavišus nebuvo įvestas reikiamas skaičius, tuomet nuolaidos ar
antkainio dydis skaičiuojamas pagal iš anksto programuotą reikšmę.
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4.2. Kasos aparato X režimas
EKA X ataskaitų režimo nustatymas:
ekrane dega užrašas OFF, spaudžiame klavišą 2;
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);
paspauskite klavišą TOTAL.
Ekrane pasirodys:

X

PY PLC
D1 PLU STL TL

Galimos šios ataskaitos:
Prekių kodų ataskaita:
- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama PY(KRED) → TOTAL → (spausdinama ataskaita) → X );
- nurodant kodų ribas (spaudžiama PY(KRED) → prekių kiekis nuo pirmos prekės → TOTAL → (spausdinama
ataskaita) → X);
Prekių parametrų ataskaita:
- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama PLC → TOTAL → (spausdinama ataskaita) → X);
- nurodant kodų ribas (spaudžiama PLC → prekių kiekis nuo pirmos prekės → TOTAL→ (spausdinama
ataskaita)→X );
Skyrių ir grupių ataskaita (spaudžiama PLU);
EKA X (tarpinė) ataskaita (spaudžiama TOTAL);
Operatorių ataskaita (spaudžiama STL → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris
(jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita) → TOTAL → (spausdinama ataskaita))
(prekių kodų) ataskaitos pavyzdys
UAB „JAVAS“
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS
LT123456789123
2008.12.18
000025
ATASKAITA
PREKIŲ
KOD #0001 PREKE 1
A
6
18.60
KOD #0009 PREKE 2
B
3
15.90
EKA# 1
10:00
KAS30
KASININK30
IL 10000002

- įmonės pavadinimas
- eksploatacijos adresas
- įmonės PVM kodas
- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
- ataskaitos pavadinimas
- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
- parduotų prekių kiekis
- prekės pardavimų suma
- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
- parduotų prekių kiekis
- prekės pardavimų suma
- kasininko numeris, vardas
- unikalus kasos numeris
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prekių parametrų ataskaitos pavyzdys
UAB „JAVAS“
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS
LT123456789123
2008.12.18
000026
ATASKAITA
PREKIŲ

- įmonės pavadinimas
- eksploatacijos adresas
- įmonės PVM kodas
- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
- ataskaitos pavadinimas

PARAMETRAI

KOD #0001 PREKE 1
A
BAR100000 00000000
D1 G01 1 2.00
KOD #0009 PREKE 2
B
BAR100000 00000000
D9 G02 0 5.00

- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
- prekės brūkšninis kodas
- skyrius, grupė, kainos požymis(laisva kaina, ribota kaina), kaina
- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
- prekės brūkšninis kodas
- skyrius, grupė, kainos požymis(laisva kaina, ribota kaina), kaina

EKA# 1
10:05
KAS30
KASININK30
IL 10000002

- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
- kasininko numeris, vardas
- unikalus kasos numeris

KASININKŲ ataskaitos pavyzdys
UAB „JAVAS“
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS
LT123456789123
2008.12.18
000027
ATASKAITA
KASININKŲ
KASININK1
#01
KLIENTAI
3
PREKĖS
154.25
IŠ VISO
154.25
GRYNAIS
154.25
IŠ VISO
154.25
=
154.25
GRYNŲ STALČ.
LT
154.25
GRYNŲ STALČ.
EUR
0.00
ANULIUOTA
5
20.42

- įmonės pavadinimas
- eksploatacijos adresas
- įmonės PVM kodas
- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
- ataskaitos pavadinimas

EKA# 1
10:05
KAS30
KASININK30
IL 10000002

- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
- kasininko numeris, vardas
- unikalus kasos numeris

- kasininko vardas, numeris
- atspausdintų fiskalinių kvitų skaičius
- prekių pardavimų suma
- suma grynais

- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
- anuliavimų skaičius
- anuliavimų suma

SKYRIŲ, GRUPIŲ ataskaitos pavyzdys
UAB „JAVAS“
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS
LT123456789123
2008.12.18
000029
ATASKAITA
SKYRIŲ
KOD #7501
2
18.80
KOD #7502
3
15.80
IŠ VISO
33.60

- įmonės pavadinimas
- eksploatacijos adresas
- įmonės PVM kodas
- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
- ataskaitos pavadinimas
- skyriaus kodas
- nuolaida, parduotų prekių kiekis
- skyriaus pardavimų suma
- skyriaus kodas
- nuolaida, parduotų prekių kiekis
- skyriaus prekių suma
- bendra skyrių suma

ATASKAITA
GRUPIŲ
#1
#2
IŠ VISO

24.40
9.40
33.60

EKA# 1
KAS30

10:06
KASININK30
IL 10000002

- grupės numeris, grupės pardavimų suma
- grupės numeris, grupės pardavimų suma
- bendra grupių pardavimų suma
- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
- kasininko numeris, vardas
- unikalus kasos numeris
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Tarpinės ataskaitos (X) pavyzdys
UAB „JAVAS“
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS
LT123456789456
2008.12.18

00266
DIENOS X
ATASKAITA
PVM A
18%
PVM B
9%
PVM C
5%
PVM D NEAPMOKESTINAMA
2008.12.18
Z:0034
APYV A
34.00
28.81
APYV B
0.00
0.00
APYV C
0.00
0.00
APYV D
0.00
0.00
APYVARTA
34.00
A=18%
5.19
B=9%
0.00
C=5%
0.00
D=NEAPMOKESTINAMA
PVM SUMA
5.19
FISK.KVITAI
2
PASK.KVITAS
000266
ATASKAITA
KASOS
KLIENTAI
2
PREKĖS
34.00
IŠ VISO
34.00
GRYNAIS
24.00
KORTELE
10.00
IŠ VISO
34.00
=
34.00
GRYNU STALČ.
LT
24.00
GRYNŲ STALČ.
EUR
0.00
EKA# 1
KAS30

10:10
KASININK30
IL 10000002

- įmonės pavadinimas
- eksploatacijos adresas
- PVM kodas
- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
- ataskaitos pavadinimas
- PVM mokesčio kodas, tarifas
- PVM mokesčio kodas, tarifas
- PVM mokesčio kodas, tarifas
- PVM mokesčio kodas, tarifas
- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
- Suma mokesčiui
- suma be PVM

- suma iš viso su PVM
- šio mokesčio PVM suma
- šio mokesčio PVM suma
- šio mokesčio PVM suma
- iš viso PVM
- fiskalinių kvitų kiekis
- paskutinio fiskalinio kvito numeris
- ataskaitos pavadinimas
- pirkėjų skaičius
- prekių pardavimų suma
- suma grynais
- suma mokėjimo kortele

- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
- kasininko numeris, vardas
- unikalus kasos numeris
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4.3. Kasos aparato Z režimas
EKA prekybinės informacijos (Z ataskaitų) režimo nustatymas:
ekrane dega užrašas OFF, spaudžiame klavišą 3;
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);
paspauskite klavišą TOTAL.
Ekrane pasirodys :

Z
D1 STL TL

Galimos šios ataskaitos:
Operatorių ataskaita (spaudžiama STL → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko
numeris(jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita)→ TOTAL → (atspausdinama
ataskaita) .
Dienos (Z) ataskaita (spaudžiama TOTAL).
Dienos (Z) ataskaitos pavyzdys
UAB „JAVAS“
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS
LT123456789456
2008.12.18

00266
DIENOS Z
ATASKAITA
PVM A
18%
PVM B
9%
PVM C
5%
PVM D NEAPMOKESTINAMA

2008.12.18
APYV A
APYV B
APYV C
APYV D
APYVARTA
A=18%
B=9%
C=5%
D=NEAPMOKESTINAMA
PVM SUMA
FISK.KVITAI
PASK.KVITAS
ATASKAITA
KASOS
KLIENTAI
PREKĖS
IŠ VISO
GRYNAIS
KORTELE
IŠ VISO
=
GRYNU STALČ.
LT
GRYNŲ STALČ.
EUR
BENDROJI SUMA
EKA# 1
KAS30
LF

- įmonės pavadinimas
- eksploatacijos adresas
- PVM kodas
- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
- ataskaitos pavadinimas
- PVM mokesčio kodas, tarifas
- PVM mokesčio kodas, tarifas
- PVM mokesčio kodas, tarifas
- PVM mokesčio kodas, tarifas

Z:0034
34.00
28.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.00
5.19
0.00
0.00

- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
- suma mokesčiui
- suma be PVM

5.19
2
000266

- iš viso PVM
- fiskalinių kvitų kiekis
- paskutinio fiskalinio kvito numeris

2
34.00
34.00
24.00
10.00
34.00
34.00
24.00

- suma iš viso su PVM
- šio mokesčio PVM suma
- šio mokesčio PVM suma
- šio mokesčio PVM suma

- ataskaitos pavadinimas
- atspausdintų fiskalinių kvitų kiekis
- prekių pardavimų suma
- suma grynais
- suma mokėjimo kortele

- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT

0.00

- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR

1457.98

- bendroji kasos aparato įplaukų suma

10:10
KASININK30
IL 10000002

- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
- kasininko numeris, vardas
- unikalus kasos numeris
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4.4. Kasos aparato F režimas
EKA fiskalinės atminties skaitymo (laikotarpio ataskaitų) režimo nustatymas:
Ekrane: OFF;
paspauskite klavišus 5, 3, 0, TOTAL.
Ekrane pasirodys:
F SELECT 1-2-3
Galimos šios ataskaitos:
Laikotarpio ataskaita.
Suminė fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:
Spaudžiama 1, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), D1, Z
ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), D2,
TOTAL.
Pvz:
1 → 25 → D1 → 28 → D2 → TOTAL
Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal Z ataskaitas:
Spaudžiama 1, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), D1, Z
ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), D2,
PLU.
Pvz:
1 → 25 → D1 → 28 → D2 → PLU
Detali fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:
Spaudžiama 1, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), D1, Z
ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), D2,
STL.
Pvz:
1 → 25 → D1 → 28 → D2 → STL
Suminė fiskalinė ataskaita pagal datas:
Spaudžiama 1, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), D3,
data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), D4, TOTAL.
Pvz:
1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → TOTAL
Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal datas:
Spaudžiama 1, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), D,
data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), D4, PLU.
Pvz:
1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → PLU
Detali fiskalinė ataskaita pagal datas:
Spaudžiama 1, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), D3,
data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), D4, STL.
Pvz:
1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → STL
Pastaba. Datos rinkimas: 20 – diena, 09 – mėnuo, 06 – metai.
Mokesčių keitimo ataskaita (spaudžiama 2). Spausdinama mokesčių lentelė, parodanti mokesčių dydžius, jų keitimo datas
ir eilės numerius.
Dabartinės fiskalinės atminties būsenos ataskaita (spaudžiama 3)
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SUMINĖS fiskalinės ataskaitos (paspaudus TOTAL) pavyzdys
UAB „JAVAS“
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS
LT123456789123
2008.12.18
000135
SUMINĖ
FISKALINĖ
ATASKAITA
FISKALINIS REŽIMAS
2008.12.01
10:30

- įmonės pavadinimas
- eksploatacijos adresas
- įmonės PVM kodas
- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
- ataskaitos pavadinimas

NUO Z0029
IKI Z0029

- fiskalinės ataskaitos laikotarpis

- kasos aparato fiskalizavimo data

- fiskalinės ataskaitos laikotarpis

NUO:
2008.12.18
IKI:
2008.12.18

Z:0029
Z:0029
SUMINĖ

- fiskalinės ataskaitos tipas

APYV A
63.34
APYV B

- suma su mokesčiu

0.00
APYV C
0.00
PVM A
9.66
PVM B

- mokesčio suma

0.00
PVM C
0.00
PVM SUMA
9.66
APYVARTA
FISK. KVITAI
PASK. KVITAS
EKA# 1
KAS30
LF

63.34
6
000130

10:50
KASININK30
IL 10000002

- bendra PVM suma
- bendra suma
- fiskalinių kvitų kiekis
- paskutinio fiskalinio kvito numeris
- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
- kasininko numeris, vardas
- unikalus kasos numeris
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IŠSAMIOS fiskalinės ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS
LT123456789123
2008.12.18
000138
IŠSAMI
FISKALINĖ
ATASKAITA

FISKALINIS REŽIMAS
2008.12.01
10:30
NUO Z0029
IKI Z0029

- kasos aparato fiskalizavimo data
- fiskalinės ataskaitos laikotarpis

NUO:
2008.12.18
IKI:
2008.12.18
PVM 3
PVM 3
2008.12.15

- įmonės pavadinimas
- eksploatacijos adresas
- įmonės PVM kodas
- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
- ataskaitos pavadinimas

- fiskalinės ataskaitos laikotarpis

Z:0029
Z:0029

- Pvm tarifų keitimo kiekis
NUO ATASK.Z:0025 - Pvm tarifų keitimo kiekis ir nuo kurios z-dienos ataskaitos jie galioja
08:07 - keitimo data ir laikas
PVM A 18%
- naudojami šie mokesčiai
PVM B
9%
PVM C
5%
-

2008.12.18
APYV A

Z:0029
63.34
9.66
0.00
0.00
0.00
0.00
63.34
9.66
0.00
0.00
9.66
6
000130

APYV B
APYV C
APYVARTA
A=18%
B=9%
C=5%
PVM SUMA
FISK.KVITAI
PASK.KVITAS
SUMINĖ

- Z ataskaitos data ir numeris
- suma su A mokesčiu
- suma be A mokesčio

- bendra suma
- mokesčio A suma
- bendra mokesčio suma
- fiskalinių kvitų kiekis
- paskutinio fiskalinio kvito numeris
- fiskalinės ataskaitos tipas

APYV A
63.34
APYV B

- suma su mokesčiu

0.00
APYV C
0.00
PVM A
9.66
PVM B

- mokesčio suma

0.00
PVM C
0.00
PVM SUMA
9.66
APYVARTA
FISK. KVITAI
PASK. KVITAS
EKA# 1
KAS30
LF

63.34
6
000130

- bendra PVM suma
- bendra suma
- fiskalinių kvitų kiekis
- paskutinio fiskalinio kvito numeris

11:50 - EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KASININK30 - kasininko numeris, vardas
IL 10000002
- unikalus kasos numeris
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5. PAAIŠKINIMAI
EKA – elektroninis kasos aparatas.
BENDROJI SUMA (Reikalavimuose – GT, BS NS) Z ataskaitoje, tai bendra kasos aparatu įregistruotų pardavimų suma.
DIENOS Z ATASKAITA – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos)
fiskalinė ataskaita (Z)), kuriame pateikti suminiai nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje sukaupti fiskaliniai duomenys.
Ataskaitą spausdinant, šie duomenys įrašomi į fiskalinę atmintį, juos grąžinant nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje į
nulinę reikšmę.
DIENOS X ATASKAITA – tai kasos aparatu išspausdintas ne fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos)
tarpinė ataskaita (X)), kuriame pateikti suminiai duomenys, sukaupti po paskutinės dienos (pamainos) fiskalinės ataskaitos
(Z) spausdinimo.
Suminė fiskalinė ataskaita – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame pateikiami nurodyto laikotarpio ar
tam tikro skaičiaus fiskalinių ataskaitų (Z) iš fiskalinės atminties fiskaliniai suminiai duomenys.
Išsami fiskalinė ataskaita – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame iš fiskalinės atminties pateikti
nurodyto laikotarpio kiekvienos dienos fiskalinių ataskaitų duomenys.
APYVARTA, APYV – pardavimų suma.
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