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2019m. I-jo ketvirčio pakeitimai programose
Atsargų ataskaitos
1 ) Perprogramuotas duomenų paruošimas VMI Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir
tvarkymo posistemiui (i.SAF-T) pagal VMI PRIE LR FM VIRŠININKO ĮSAKYMĄ "DĖL VALSTYBINĖS
MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO
2015 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. VA-49 „DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ
RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2017 m. gruodžio 28 d. Nr. VA-127)
2 ) Perprogramuotas duomenų paruošimas VMI Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir
tvarkymo posistemiui (i.SAF-T) pagal VMI PRIE LR FM VIRŠININKO ĮSAKYMĄ "DĖL VALSTYBINĖS
MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO
2015 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. VA-49 „DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ
RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2018 m. spalio 5 d. Nr. VA-78)

Atlyginimai
1 ) Suprogramuota profsąjungos mokesčio išskaitymo iš atlyginimo galimybė, kai darbuotojas priklauso daugiau
negu vienai profsąjungai.
2 ) PAJAMOS NATŪRA. Jeigu mokesčius nuo pajamų natūra sumoka įmonė, suprogramuota galimybė nurodyti,
kad įmonė nesumoka privalomojo sveikatos draudimo (PSD). Tai nustatoma:
Žinynai -> Servisas -> Programos kodas -> Pagrindinis -> Slaptažodis: 201946 -> Atlyginimai -> Pajamos
natūra - įmonė nedengia PSD.
3 ) Atlyginimų ir Personalo moduliuose Padalinio pavadinimo laukas prailgintas iki 85 simbolių.
4 ) Pakoreguotas Gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimas atvejui, kai gruodžio mėnesio atlyginimai išmokami
per gruodžio mėnesį ir yra priskaitymų iš lapkričio ar gruodžio menesių į ateinančius metus.
Pakoreguotas Gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimas atvejui, kai yra priskaitymas iš sausio ar vasario
mėnesių į praeitus metus.
Šie koregavimai padaryti atvejui, kai metinės deklaracijos metai "neperslinkti", t.y. gruodžio mėnesio
kalendoriaus įraše požymis "Metinė deklaracija 12.01 - 11.30" nenustatytas.
5 ) Pakoreguotas atlyginimu priemokos suskaičiavimas, kai darbuotojui yra nurodoma išmokama suma už
atidirbtas dienas, įvertinant nuo 2019 metų pasikeitusius mokesčių tarifus.
6 ) Pakoreguotas Sodros iš darbuotojo skaičiavimas. Jeigu perskaičiuojami mokesčiai už ankstesnį mėnesį, o per
tą laiką pasikeitė Sodros mokesčio iš darbuotojo tarifas (pvz., atsisakė papildomo pensijos kaupimo arba
pradėjo kaupti papildomą pensiją), tai, perskaičiuojant ankstesniam mėnesiui Sodros mokestį iš darbuotojo,
programa taiko perskaičiuojamajame mėnesyje galiojusį darbuotojo Sodros tarifą, o ne dabar galiojantį.
7 ) Suprogramuota galimybė išskaitant iš darbo užmokesčio alimentus (išskaitymo kodas - 805) nurodyti du
išskaitymo procentus - iki MMA ir virš MMA.
8 ) Pakoreguota išskaitymo iš atlyginimo pažyma, kad būtų galima koreguoti biuletenio GPM. Tam, vedant
pažymą, reikia GPM tarifą pakoreguoti iš 20% į 15%.
9 ) BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS.
Suprogramuota galimybė užkoduoti Priskaitymų/išskaitymų žiniaraščius ir Darbuotojų sąrašus, išsaugant juos
PDF formatu arba siunčiant e-paštu. Skirta įmonės darbuotojų duomenų apsaugojimui nuo nesankcionuotos
prieigos. Užkodavimo slaptažodis įvedamas: Servisas -> PDF slaptažodis.
10 ) SERVISAS -> SODROS TARIFAI. Suprogramuota nauja ataskaita darbuotojų Sodros tarifų patikrinimui. Joje
sulyginami darbuotojų Sodros tarifai, įvesti apskaitos programoje, su tarifais, kuriuos Sodra pateikia
suvestinėje S47 "Apdraustiesiems asmenims nustatyti įmokų tarifai už laikotarpį nuo 2019-01-01". Suvestinė
turi būti suformuota XML formatu.
11 ) Papildytas Lietuvos profesijų klasifikatorius pagal LR Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymus Nr.4-23
(2019 m sausio 16 d.) ir Nr.4-217 (2019 m. kovo 29 d.)
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12 ) Nedarbingumo pašalpos iš įmonės koeficiento formatas išplėstas iki 4 skaičių po kablelio. Koeficientas iš 0.62
pakoreguotas į 0.6206.

Balansas
1 ) Servisas -> Išlaidų sąskaitų uždarymas. Pakoreguotas sodros išlaidų uždarymas proporcingai priskačiuotoms
atlyginimo sumoms. Įvertinti nauji sodros tarifai, taikomi nuo 2019 metų.
2 ) Suprogramuotos naujos ūkininko ūkio Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos formos pagal LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMĄ "DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M.
GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3D-491 „DĖL ŪKININKO ŪKIO IR GYVENTOJŲ, KURIE
NEĮREGISTRAVĘ ŪKININKO ŪKIO VERČIASI INDIVIDUALIA ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, VEIKLOS
BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO DVEJYBINE APSKAITOS SISTEMA REKOMENDACIJŲ
PATVIRTINIMO” PAKEITIMO" (2018 m. balandžio 25 d. Nr. 3D-264).

Gamybos atsargos
1 ) Išplėstos dokumento "Nurašymas pagal inventorizacijos likučius" valdymo galimybės: pasirinkus kortelę
"Inventorizuoti" ir suformavus vertybių sąrašą inventorizacijai galima automatiškai atnaujinti likučius
inventorizacijos datai, rasti kiekiai nesikeičia.
Kol dokumentas neuždarytas, dokumentų sąraše paspaudus spausdinti suformuojamas vertybių sąrašas
inventorizacijai, kurį galima eksportuoti, sąraše nurodomi vertybių kiekiai su vidutinemis vertėmis.
Dokumentą uždarius spausdinamas inventorizacijos aktas, be verčių.

Gyvulių apskaita
1 ) Suprogramuota galimybė įvesti ir išsaugoti komisiją gyvulių inventorizaciniam apyrašui. Komisija įvedama:
Žinynai -> Bendri žinynai -> Įmonės duomenys -> Rekvizitai -> Komisijos -> Gyvulių.

Kasos aparatai
1 ) Datex FP1000 ir Datex FP2000 tipo aparatams suprogramuota galimybė atsiskaityti per mobiliųjų mokėjimų
platformą "MoQ".

Personalas
1 ) Pakoreguotas dokumentų spausdinimas naudojant dokumentų (darbo sutarčių, įsakymų ir t.t.)
šablonus.Nepriklausomai nuo Windows versijos, nebeiškraipomos lietuviškos raidės.
2 ) Darbo sutartis pakeista pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMĄ "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-343
„DĖL PAVYZDINĖS DARBO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2019 m. vasario 8
d. Nr. A1-83).
3 ) BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS.
Suprogramuota galimybė užkoduoti Darbuotojų sąrašus ir Atostogų panaudojimo žiniaraščius, išsaugant juos
PDF formatu arba siunčiant elektroniniu paštu. Skirta įmonės darbuotojų duomenų apsaugojimui nuo
nesankcionuotos prieigos. Užkodavimo slaptažodis įvedamas: Servisas -> PDF slaptažodis.
4 ) Sveikatos priežiūros darbuotojams suprogramuotos "Pailgintos atostogos" pagal LIETUVOS
NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES (2018 m. rugpjūčio 31
d. Nr.2/S-133) 4.10 punktą. Darbuotojo kortelėje šakoje "Papildoma informacija", šalia požymio "Skaičiuoti
stažą", turi būti nustatytas požymis "Pailgintos atostogos".
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