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AKTUALUMAS

•

Auditoriai patys rengia e-dokumentus ir pasirašo juos e-parašu

•

Atlikdami auditą gauna ir vertina e-dokumentus ir turi įsitikinti tiek jų
patikimumu, tiek pakankamumu ir saugoti vientisumą užduoties atlikimo
metu:
–
–
–
–

500 TAS „audito įrodymai“ – svarbus patikimumas
505 TAS „išorės šalių patvirtinimai“ – svarbus patikimumas
315 TAS „reikšmingo iškraipymo rizika“ – svarbu suprasti informacinę sistemą, verslo procesus
svarbius finansinei atskaitomybei
1 TAS „kokybės kontrolė audito įmonės viduje“ – svarbus konfidencialumo, vientisumo,
pasiekiamumo, atkūrimo užtikrinimas

E-DOKUMENTAS – KAS TAI?
•

Dokumentas – LR ar užsienyje įsteigto juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota
informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos.
DAĮ 2 str. 5 d.

•

Rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telegrafinio,
faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto
apsauga ir galima identifikuoti parašą.
CK 1.73 str. 2 d.

•

E-dokumentas – juridinio ar fizinio asmens teisės aktų nustatyta tvarka informacinių technologijų
priemonėmis sudarytas, patvirtintas ar gautas dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu eparašu.
DAĮ 2 str. 11 d.

•

E-dokumentas – bet koks turinys, saugomas elektronine forma, visų pirma tekstas ar garsas,
vaizdo arba garso ir vaizdo įrašas.
Reglamento 3 str.

E-DOKUMENTŲ RŪŠYS

Skirti perdavimui FA, JA,
įskaitant valstybines
institucijas

Dokumentai,
pasirašomi
kvalifikuotu
e-parašu

Dokumentai,
pasirašomi
nekvalifikuotu
e-parašu

Trumpai saugomi ir
neperduodami kitiems FA, JA
įstaigos veiklos e-dokumentai
(tarnybiniai pranešimai,
atostogų prašymai)

Specifikuoti
dokumentai,
nepasirašomi
e-parašu (pvz.,
PVM sąskaitos
faktūros)

NB. Dokumentų skaitmeninės kopijos nėra e-dokumentai

E-PARAŠO RŪŠYS
•

•

•

E-PARAŠAS – duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai
susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir/ar
pasirašančiam asmeniui identifikuoti.
SAUGUS E-PARAŠAS – e-parašas, atitinkantis 4 reikalavimus:
(1)vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu; (2) leidžia
identifikuoti pasirašantį asmenį; (3) sukurtas priemonėmis, kurias
pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia; (4) susijęs su
pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas
yra pastebimas.
KVALIFIKUOTAS E-PARAŠAS – saugus e-parašas, sudarytas
saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu.

Elektroninio parašo įstatymo 2 str.

Vidiniams dokumentams
Reikalavimai tokiam parašui ir
naudojimo tvarka nustatomi
vadovo įsakymu

Išoriniams dokumentams,
Reikalavimai nustatomi
teisės aktais

E-PARAŠO RŪŠYS
Kvalifikuoti e-parašai, kurių teisinė galia prilyginama įprastam parašui

Asmens tapatybės
kortelė

Mobilusis e-parašas
•

Išduodamas mobiliojo
ryšio operatoriaus

•

Tinkamas darbui su
įvairiais įrenginiais,
nereikalinga jokia
papildoma įranga

•

Galimi sutrikimai
esant ryšio
sutrikimams, galima
naudoti tik turint
įjungtą mobilųjį
telefoną

•

Išduodamas kartu su
ATK Migracijos
skyriuje

•

•

•

Nekvalifikuotas
e-parašas

USB laikmena
•

Išduodamas VĮ
„Registrų centras“ ir
UAB „Skaitmeninio
sertifikavimo centras“

•

Pasirašymo tvarka ir
priemonės
nustatomos įmonės
vadovo sprendimu

Tinkamas darbui
stacionarioje darbo
vietoje

•

Patogu darbui su
dideliu dokumentų
srautu

•

Aukščiausias
apsaugos ir
patikimumo lygis

•

Reikalauja
papildomos
programinės įrangos
kompiuteryje

Taikomas vidiniams
(neperduodamiems)
ir trumpo saugojimo
termino JA
dokumentams

Papildomai reikia
įsigyti kortelės
skaitytuvą

DOKUMENTAI, PASIRAŠOMI KVALIFIKUOTU
E-PARAŠU

E-dokumentai yra rengiami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas
specifikacijas, kurios dabar yra (4):

•
•
•

ADOC-V1.0, kuriuos įstaigos turi priimti iki 2017-01-01
MDOC-V1.0
ADOC-V2.0

•

PDF-LT-V1.0, kuriuos įstaigos turi priimti nuo 2017-01-01

E-DOKUMENTO SUDARYMAS
PDF
SPECIFIKACIJA /
Registrų centro
Elektroninių
dokumentų
pasirašymo ir mainų
sistemoje
www.gosign.lt

ADOC
SPECIFIKACIJA /
Kompiuteryje
įdiegtoje
nemokamoje
programoje
SIGNA

PDF ir ADOC
SPECIFIKACIJA /
Elektroninių
dokumentų
pasirašymo ir mainų
sistemoje
www.isign.lt

ADOC
SPECIFIKACIJA /
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro
tarnybos
puslapyje
www.archyvai.lt >
ADOC
dokumentai

E-DOKUMENTO SUDARYMAS/ PASIRAŠYMAS/ PATIKRINIMAS

Kuriant dokumentą,
suteikiama galimybė
pasirinkti:
•

Kuriantį subjektą FA, JA

•

Dokumento tipą
(gaunamas/rengiamas)

•

Pasirašymo laiką

•

Parašo paskirtį

•

Vienalaikį pagrindinio
dokumento ir jo priedų
pasirašymą

KVALIFIKUOTO/ SAUGAUS E-PARAŠO TEISINĖ GALIA

•

Kvalifikuoto e-parašo teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.
Reglamento 25 str. 2 d.

•

Saugus e-parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, e-duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir
parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.
EPĮ 8 str. 1 d.

•

Negalima atsisakyti pripažinti e-parašo teisinės galios ir jo tinkamumo naudoti
kaip įrodymą teismo procese tik dėl to, kad parašas yra elektroninis arba kad jis
neatitinka kvalifikuotų e-parašų reikalavimų.
Reglamento 35 str. 1 d.

E-PARAŠO GALIOJIMO PREZUMPCIJA

•

E-parašas negali būti laikomas negaliojančiu dėl bet kurios iš šių priežasčių,
kad:
1. yra elektroninis
2. nėra paremtas kvalifikuotu sertifikatu
3. nėra paremtas akredituoto sertifikavimo paslaugų teikėjo išduotu
kvalifikuotu sertifikatu
4. nėra sukurtas saugia parašo formavimo įranga

Elektroninio parašo įstatymo 8 str.

E-PARAŠO GALIA KILUS GINČUI

NET netinkamai e-parašu pasirašytas dokumentas gali būti pripažįstamas turinčiu tokią
pačią teisinę galią, kaip ir įprastai pasirašytas dokumentas, kai:
1. e-parašu pasirašytame dokumente yra pasibaigęs parašo galiojimo laikas
2. dokumento pasirašymo metu nebegalioja e-parašo sertifikatas
3. pasirašant dokumentą, kilo nenumatytos techninės kliūtys, dėl kurių parašas
nebuvo suformuotas tinkamai

Lietuvos apeliacinio teismo nutartys c. b. Nr. 2A-1086-236/2015 ir Nr. 2A-947/2014

EL. LAIŠKO GALIA KILUS GINČUI:
•

Svarbu ne tik leistinumas, bet ir patikimumas.

•

Teismų praktika nėra vieninga:
– Kartais teismai nepripažįsta el. laiško įrodomosios vertės, nes „tik esant
elektroniniam parašui galima objektyviai įvertinti, kad atitinka tikrovę
elektroninio laiško siuntėjo ir gavėjo duomenys ir kad šio laiško turinys ir kiti
duomenys taip pat atitinka tikrovę, t. y. nėra prielaidų abejonėms, kad
elektroninio laiško turinys gali būti modifikuotas.“
– Tačiau, dažniau pripažįsta, nes esant šalių dalykinei praktikai susirašinėti el.
priemonėmis, arba kitai šaliai neneigiant el. laiško autentiškumo, el. laiškai
yra tinkami įrodymai.

LAT 2012-02-01 nutartis c.b. Nr. 3K-3-23/2012; LApT 2011-10-10 spr. c.b. Nr. 2A-435/2011; KlAT 2010-09-14 str. c.b. Nr. 2-668-524/2010

EL. LAIŠKO GALIA KILUS GINČUI:
•

El. susirašinėjimas (el. laiškai) be saugaus e-parašo, gali patvirtinti arba
paneigti ginčui aktualias aplinkybes, tačiau tik teismas kiekvienoje
konkrečioje situacijoje sprendžia dėl jų pakankamumo ir patikimumo,
vertina, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys
patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs
šalutiniai įrodomieji faktai.

•

El. susirašinėjimas yra nepakankamas pagrindas paneigti oficialius
rašytinius įrodymus (pavyzdžiui, registrų išrašus, valstybės institucijų
pažymas ir pan.).

Lietuvos apeliacinio teismo nutartys bylose Nr. 2A-322-464/2015; Nr. 2A-1146/201;
Nr. 2A-68/2014.

E-DOKUMENTO SUDEDAMOSIOS DALYS

El. dokumentas
Turinys
Metaduomenys
Sudarytojo duomenys
ir parašas

E-DOKUMENTO NUORAŠŲ DARYMAS
•

E-parašu pasirašytas ir atspausdintas
dokumentas praranda savo teisinę galią.

•

Norint atspausdinti ar kitaip popierinėje
versijoje išsaugoti e-dokumentą, išlaikant
jo teisinę galią, reikia padaryti dokumento
nuorašą.

•

Darant e-dokumento nuorašą, turi būti
(a)pridėta jo specifikaciją sudarančių
duomenų lentelė; arba (b) nurodoma edokumento registracijos data ir numeris.

Pgl. 2013-12-04 Vyriausiojo archyvaro įsakymą Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo
rekomendacijų patvirtinimo“

E-DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
•

Būtina užtikrinti, kad visą e-dokumento saugojimo laiką jo turinys ir metaduomenys bus perskaitomi, o
kvalifikuotus e-parašus bus įmanoma patikrinti.

•

Būtina daryti atsargines e-dokumentų ir su jais susijusių duomenų kopijas, duomenis iš pagrindinės
laikmenos perkeliant į kitas laikmenas.

•

Atsižvelgiant į įstaigoje naudojamas technologines priemones, e-dokumentams išsaugoti gali būti:

−

laikmenų atnaujinimas − laikmenų, kuriose saugomi e-dokumentai, duomenys perrašomi į naujos
kartos laikmenas

−

pakuotės keitimas − e-dokumento pakuotė pertvarkoma, nepažeidžiant e-dokumento turinio,
metaduomenų ir e-parašų vientisumo (pvz., sudarant naujesnės versijos ar kitas patvirtintas
Specifikacijas atitinkantį e-dokumentą)

−

grįžtamasis konvertavimas − e-dokumento ar jo atskirų sudėtinių dalių (turinio, metaduomenų, eparašų) išsaugojimas ir sugrąžinimas į būseną iki jo konvertavimo (pvz., e-dokumento atskirų
sudėtinių dalių saugojimas ne pakuotėje)

2011-12-29 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“

E-DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

•

Kad būtų išsaugotas saugomų e-dokumentų turinys, būtina:
− periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti saugomų e-dokumentų turinio formatų
sąrašą
− nuolat tikrinti ir, jei reikia, atnaujinti programines priemones, galinčias pateikti
saugomų formatų e-dokumentų turinį; saugomam e-dokumentui naudoti
informacinių technologijų priemonėmis gali būti sudaromos e-dokumentų
konvertuoto turinio kopijos, patvirtintos archyvinio patvirtinimo paskirties eparašu

2011-12-29 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“

E-DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
Kad būtų išsaugoti e-dokumentų kvalifikuoto parašo* galiojimo įrodymai, būtina:
− sukaupti ir išsaugoti e-parašą sudariusio asmens sertifikato galiojimo
patvirtinimo duomenis (pvz., sudarant e-parašo XAdES-X-L formatą)

− atlikti e-parašų bei sukauptų patikrinimo duomenų stebėseną, atsižvelgiant į
ribotą sertifikatų galiojimo laiką, jų galimą sukompromitavimą bei naudotų
kriptografinių metodų silpimą kintant technologijoms
− prireikus atlikti rizikos valdymą, pvz., į e-parašą įrašant archyvinę laiko žymą ir
sudarant e-parašo XAdES-A formatą

*Šie reikalavimai netaikomi e-dokumentams, kurie pasirašyti teisinę galią turinčiu e-parašu,
kuris nėra kvalifikuotas e-parašas.

E-DOKUMENTO PASIRAŠYMO LAIKO ŽYMA
•

E-parašas laikomas negaliojančiu, jeigu jį patvirtinančio sertifikato
galiojimas yra pasibaigęs arba nutrauktas.

•

Siekiant užtikrinti ilgalaikį e-parašo galiojimą, yra naudojamos laiko
žymos, kurios patvirtina, kad e-parašas buvo sukurtas iki laiko žymoje
nurodyto laiko.

•

Laiko žymų paslaugos naudojimas aktualus tais atvejais, kai pasirašomi
ilgo galiojimo/saugojimo laiko dokumentai, t.y. atvejais, kai įrodyti eparašo tikrumą būtina ir po asmens el. sertifikato galiojimo pabaigos (eparašo sertifikatai galioja 2 metus).

•

Laiko žymų teikėjai – akredituoti sertifikavimo centrai: VĮ Registrų centro
platinamų kvalifikuotų skaitmeninių sertifikatų prekės ženklas
www.elektroninis.lt arba Skaitmeninio sertifikavimo centras www.ssc.lt/.

2011-04-19 RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-407 „Dėl Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

BUS IR DAUGIAU NAUJOVIŲ

PASIKEITIMAI NUO 2016-07-01 AR VĖLIAU?
2014-07-23 priimtas EP ir ET reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių
operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB7
Įsigaliojo 2014-09-17
Tiesiogiai taikomas ES nuo 2016-07-01
Nacionalinis reguliavimas dar neparengtas

Siekiant galutinai suderinti nacionalinį teisinį reguliavimą su reguliavimu, numatytu Reglamente, ir sudaryti
pagrindą tinkamam Reglamento nuostatų veikimui, ateityje, be kitų teisės aktų pakeitimų, planuojama priimti
Patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymą (oficialaus šio įstatymo projekto dar nėra), o Elektroninio parašo
įstatymas turėtų būti pripažintas netekusiu galios.
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T. +370 52665973
M. +370 64041023
jovita.gabniene@valiunasellex.lt

Experience success

