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Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) kokybės kontrolės posistemėje
(KKP) identifikuotų TDS duomenų vitrinose (DV) eksponuojamų duomenų
nekokybiškų įrašų sąrašas pagal nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijus
pasirinkus norimą DV.
Dokumente nurodomi tiktai neteisingi, dubliuojantys vienas kitą ir įtartini teisingumo
prasme įrašai. KKP identifikuoti nepilni įrašai nenurodomi. Jeigu įtraukti visose DV
eksponuojamus įrašus, tai šiam BO dokumentui jų būtų perdaug.

Nekokybiškų įrašų
identifikavimo
kriterijaus samprata

Kriterijumi vadinama taisyklė (paprastesnė ar sudėtingesnė), kuria vadovaujantis
nusprendžiama, ar konkretus DV eksponuojamų duomenų įrašas yra nekokybiškas.
Kiekvienam įrašui kriterijus gali priimti dvi reikšmes: 1 – įrašas nekokybiškas, 0 –
įrašas kokybiškas.
Kiekvienas kriterijus naudoja vieną iš trijų duomenų šaltinių:
1. DV eksponuojami duomenys;
2. Duomenų teikėjų reguliariai teikiama į TDS informacija apie nekokybiškus
įrašus;
3. Įgaliotų naudotis TDS asmenų per TDS svetainę internete teikiami nurodymai.
Kiekvienas kriterijus identifikuoja vienos rūšies iš keturių galimų nekokybiškus
įrašus:
1. Nepilni įrašai;
2. Neteisingi įrašai;
3. Dubliuojantys vienas kitą įrašai;
4. Įtartini teisingumo prasme įrašai;
ir yra skirtas tiktai vienoje DV eksponuojamiems nekokybiškiems įrašams
identifikuoti.
Plačiau susipažinti su KKP ir joje naudojamais nekokybiškų įrašų identifikavimo
kriterijais galima TDS svetainės internete http://tds.ivpk.lt autorizuotiems
lankytojams skirtoje dalyje.

Dokumento paskirtis

Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims,
norintiems detaliau susipažinti su KKP naudojamais nekokybiškų įrašų identifikavimo
kriterijais ir jų naudojimo rezultatais.
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