Puslapio Nr.: 1

2019m. IV-jo ketvirčio pakeitimai programose
Atlyginimų ataskaitos.
1 ) Pakoreguota Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM312
dėl skirtingų GPM tarifų darbo užmokesčiui ir nedarbingumo išmokoms.

Atsargų ataskaitos
1 ) Ataskaitos (O) -> Delspinigių žiniaraštis. Iki šiol buvo tik skolininkų delspinigių žiniaraštis, o dabar
suprogramuotas ir skolų delspinigių žiniaraštis.

Atlyginimai
1 ) NEPAMIRŠKITE KALENDORIAUS ŽINYNE PAKOREGUOTI SAUSIO MĖNESIO PARAMETRŲ:
Atskaitymai Sodrai iš įmonės - 1.77
Papildomi atskaitymai Sodrai iš įmonės - 0.72
Atskaitymai Sodrai iš darbuotojo - 19.50
Pajamų mokestis - 20.00
Padidintas pajamų mokestis - 32.00
Minimali mėnesinė alga - 607.00
Minimalus valandinis atlygis - 3.72
NPD - 350 Eur,
PNPD už vaiką - 0 Eur,
Koeficientas - 0.17,
Suma, iki kurios taikomas fiksuotas NPD - 607 Eur
Vidutinis DU - 1241.40
NPD, kai darbingumas iki 25%: 645
NPD, kai darbingumas iki 55%: 600
2 ) Ataskaitoje "Vykdomųjų raštų išskaitymai" suprogramuota galimybė detalizuoti išskaitymus pamėnesiui
nurodytam laikotarpiui. Tam reikia uždėti varnelę "Detali (pamėnesiui)".
Taip pat suprogramuota galimybė, paspaudus klavišą "Antstoliai", išsifiltruoti norimus antstolius.
3 ) SUPROGRAMUOTA GALIMYBĖ nuo darbuotojo metinės pajamų dalies, viršijančios 84 VDU dydžio sumą
2020 metais ir 60 VDU dydžio sumą 2021 metais, skaičiuoti GPM, taikant padidintą mokesčio tarifą (32 %)
pagal LR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 IR 27
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1335 2, 4 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMĄ
(2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2649).
Tam darbuotojo kortelėje šakoje "Papildoma3" reikia nurodyti, nuo kada iki kada taikyti padidintą GPM tarifą.
Kalendoriuje turi būti užpildytas laukas "Padidintas pajamų mokestis".
4 ) Perprogramuotas gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimas riboto darbingumo darbuotojams, nuo 2020 metų
taikant 645 Eur NPD iki 25% darbingumo ir 600 Eur NPD iki 55% darbingumo.
5 ) Perprogramuotas atvirkštinio atlyginimų skaičiavimo variantas, įvertinant GPM parametrus, galiosiančius nuo
2020 metų.

Balansas
1 ) Suprogramuota nauja ataskaita: Ataskaitos -> Skolininkų žiniaraštis -> Pagal buhalterinę sąskaitą -> Įvertinant
atidėjimo datą (pagal grupes).
2 ) Suprogramuota galimybė atspausdinti vienos buhalterinės sąskaitos, vienos debitorių-kreditorių grupės arba
vieno sąskaitos pavadinimo visus NEDETALIUS suderinimo aktus.
Peržiūra -> Balansas su tiekėjais pirkėjais -> Bendras sąrašas -> Tiekėjų pirkėjų ataskaitos (viršuje dešiniame
kampe) -> Nedetalus grupinis suderinimo aktas.
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Puslapio Nr.: 2

2019m. IV-jo ketvirčio pakeitimai programose
Gamybos atsargos
1 ) Papildytas atsargų limitų tvarkymas. Servisas -> Limitai -> Likučių limitai įdėtas naujas elementas "Materialiai
atsakingų grupė", kuriems taikomi limitai. Dokumentai -> Pirkimai.Vedant atsargų pajamavimo eilutę, galima
nurodyti vertybes limitus pas materialiai atsakingą, gaunantį prekes, ir pas materialiai atsakingus, kurie priklauso
nurodytai materialiai atsakingų grupei. Galima nurodyti būtiną likučio limitą ir užsakymo limitą. Nurodyti limitai į
korteles įrašomi patvirtinus eilutę (jeigu tokios atsargų kortelės nėra, tai sukuriama nauja kortelė su pradiniu
likučiu lygiu nuliui ir nurodytais limitais).
2 ) Dokumentai -> Pirkimai -> Operacijos -> Siunčiamo mokėjimo pavedimo suformavimas.
Suprogramuota Pirkimo dokumento ir suformuoto mokėjimo pavedimo automatinio susiejimo galimybė.
Dokumentai susiejami, kai Banko modulyje pažymimas siunčiamo mokėjimo pavedimo apmokėjimas. Tam, kad
ši funkcija veiktų, reikia Žinynų modulyje šakoje Servisas -> Programos kodas -> Pagrindinis -> 201946 ->
Darbas su dokumentais V -> "Susieti dokumentus su pasirinktais pirkimo dokumentais" laukelyje padėti
varnelę.
3 ) Paslaugų pardavimo ne Lietuvos įmonėms atveju, kai tarifas 0 ir NE PVM objektas, siūlomas PVM
klasifikatoriaus kodas 15. Tam, kad ši funkcija veiktų, reikia Žinynų modulyje šakoje Servisas -> Programos
kodas -> Pagrindinis -> 201946 -> Darbas su dokumentais I -> "Paslaugų eksporto atveju siūlyti PVM15"
laukelyje padėti varnelę.
4 ) Pakoreguotas Nurašymo pagal inventorizacijos likučius dokumentas. Jeigu inventorizacijos metu randamas
vertybių perteklius, tai formuojamas Pagamintos produkcijos pajamavimo dokumentas, kuriame rastos vertybės
užpajamuojamos iš inventorizacijos dokumente nurodytos pajamų sąskaitos. Anksčiau tokios vertybės buvo
formuojamos Nurašymo pagal inventorizacijos likučius dokumento eilutėse "raudonais" įrašais.

Gyvulių apskaita
1 ) "Gyvulių apyvartos ataskaita" ir "Gyvulių apyvarta pagal operacijas" įdėta galimybė spausdinti vertybės kodą.
2 ) Suprogramuotas "Tiekėjo prekių apyvartos žiniaraščio", "Gyvulių apyvartos žiniaraščio" ir "Materialiai atsakingo
asmens ataskaitos" eksportas į Excel'į.

Ilgalaikis turtas
1 ) Pajamavimo ir pardavimo dokumentuose bei pažymoje suprogramuotas atvirkštinio PVM variantas. Tame
pačiame dokumente eilutėje galima nurodyti, kad PVM tik debete (pirkimas) arba tik kredite (pardavimas).
Pakoreguotas i - SAF surinkimas.

Personalas
1 ) ATOSTOGOS PRIKLAUSO. Suprogramuota galimybė darbuotojui nurodyti ne tik papildomas atostogų dienas,
kurios pagal susitarimą su darbuotoju gali buti suteiktos už darbą poilsio dienomis, bet ir valandas. Jos verčiamos
į dienas ir prisumuojamos prie tiems metams priklausančių atostogų dienų, kuriuose jos įvestos, ir apskaitoje
traktuojamos kaip kasmetinės atostogos. Turi būti įvestos į lentelę darbuotojo kortelėje meniu punkte "Atost. pr.".
Šios valandos rodomos: Ataskaitos -> Atostogų panaudojimas -> Atostogų panaudojimas (detalus) -> Naujas ->
Papildomos poilsio valandos.

Žinynai
1 ) Suprogramuota galimybė eksportuoti įmonės SAF-T susiejimus ir juos importuoti į analogišką kitos įmonės
sąskaitų planą. Tai galima daryti Žinynai -> Bendri žinynai -> Sąskaitų planas -> Operacijos. Bus susiejamos tik
pilnai sutampančios sąskaitų plano sąskaitos.
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