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DĖL KVALIFIKUOTO ELEKTRONINIO PARAŠO PRIPAŽINIMO
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, juridinio asmens kodas 161616412, adresas Lvovo g. 38A, (toliau Asociacija) atsižvelgdama į tai, kad Jūsų įstaiga yra sistemos „GoSign“, kuri skirta pasirašyti dokumentus
elektroniniu parašu, valdytoja, kreipiamės į Jus šiuo paklausimu.
Pažymime, kad Asociacijos nariai nuolat susiduria su nesklandumais, kai įkėlus į www.gosign.lt sistemą kitose
sistemose kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą, rodomas pranešimas, kad dokumentas nėra
tinkamai pasirašytas. Žemiau pateikiamas vieno iš Asociacijos narių UAB „BSS IT“ gauto tokio pranešimo turinys:
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Kvalifikuotas elektroninis parašas – pažangusis elektroninis parašas, sukurtas naudojant kvalifikuotą
elektroninio parašo kūrimo įtaisą ir patvirtintas kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu. Taigi šiuo
atveju kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą gali išduoti tik sertifikuotas ES valstybėje narėje
veikiantis paslaugų teikėjas, kuriam priežiūros įstaiga yra suteikusi kvalifikacijos statusą, šiuo atveju įkelti
dokumentai į „GoSign“ sistemą buvo pasirašyti www.dokobit.lt sistemoje, kuri atitinka visus aukščiau
nurodytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos yra įtraukta į patikimų paslaugų teikėjų sąrašą
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/LT, šis sąrašas – tai patikimas sąrašas, į kurį įtraukta
informacija apie kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, kuriuos prižiūri Lietuvos
Respublika, taip pat informacija apie jų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas,
laikantis atitinkamų nuostatų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2014 m. liepos 23
d. Nr. 910/2014 „Dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų
vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB” (toliau - Reglamentas). Pažymėtina, kad šie
teikėjai ir jų teikiamos paslaugos yra prižiūrimos, reguliariai audituojamos, todėl akivaizdu, kad
kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas per www.dokobit.com sistemą, kuris buvo
įkeltas į „GoSign“ sistemą yra patikimas ir teisėtas ir turi būti pripažįstamas lygiaverčiu pasirašytam
rašytiniu parašu.
Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti paaiškinimą, dėl kokių priežasčių dokumentas pasirašytas
www.dokobit.com sistemoje yra pateikiamas kaip pasirašytas netinkamai, nors kaip minėta aukščiau,
„Dokobit“ sistema atitinka visus aukščiau nurodytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos yra įtraukta į
patikimų paslaugų teikėjų sąrašą.
Be kita ko, būtina pažymėti, kad kitais atvejais, kai dokumentai buvo pasirašyti „Dokobit“ sistemoje, juos įkėlus į
elektroninio parašo tikrinimo įrankius, tokius kaip: Adobe Reader, https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webappdemo/validation , www.dokobit.com , buvo gauti rezultatai, patvirtinantys, kad dokumentas pasirašytas
„Dokobit“ sistemoje, yra laikytinas tinkamai pasirašytu. Pridedamos ekrano nuotraukos, patvirtinančios aukščiau
nurodytą informaciją:
1)
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2)

3)
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Taip pat pažymime, kad Asociacijos nariams, šio pavyzdžio atveju UAB „BSS IT“, teikiant paraišką Europos
Komisijai, dokumentai, kurie buvo pasirašyti pasitelkiant www.gosign.lt , buvo atmesti kaip netinkamai
pasirašyti. Pateikiame patvirtinimą dėl minėto teiginio:

4)

Be to, kas išdėstyta aukščiau pažymime, kad VĮ Registrų centras pripažįsta išimtinai dokumentus pasirašytus
elektroniniu parašu, kurie yra „pdf“ formato (finansinių ataskaitų teikimo atveju), nors pagal aukščiau nurodytą
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informaciją, dokumentai, nepriklausomai nuo jo formato, jeigu yra pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu yra
teisėti ir turi būti priimami visose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose. Kaip neatitikimo pavyzdį
galime nurodyti atvejį, kai „pdf“ formato dokumentas pasirašomas https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/
sistemoje kvalifikuotu elektroniniu parašu yra paverčiamas „adoc“ formato dokumentu, kuris po pasirašymo
nebepriimamas VĮ Registrų centre kaip tinkamai pasirašytas. Finansinės ataskaitos pasirašytos kvalifikuotu eparašu, kai jis nėra pdf formato, yra nepriimamos Juridinių asmenų registrų centre, todėl verslas yra priverstas
teikti nepasirašytas ataskaitas, jei pagal įmonės taikomą politiką įmonėje nebėra finansinių ataskaitų popierinio
pasirašymo.
Šiuo raštu, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad www.gosign.lt įrankis, kuriuo pasirašomi dokumentai kvalifikuotu
elektroniniu parašu, veikia nekorektiškai, o taip pat VĮ Registrų centre nepriimami kvalifikuotu elektroniniu
parašu pasirašyti dokumentai esantys ne „pdf“ formato, dėl ko Asociacijos nariai bei kiti asmenys nuolat
susiduria su nepatogumais. Prašome paaiškinti netinkamo www.gosign.lt veikimo priežastis, bei kokių priemonių
imtasi atitinkamam neveikimui ištaisyti, kadangi iš viešoje erdvėje esančios informacijos akivaizdu, kad toks
netinkamas įrankio veikimas yra žinomas. Taip pat prašome pateikti priežastis, dėl kurių VĮ Registrų centre
nepriimami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai esantys ne „pdf“ formato.

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė
Daiva Čibirienė
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