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Atlyginimų ataskaitos.
1 ) Pakoreguota Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM312.
Suprogramuoti variantai, kai pereitų metų gruodžio mėnesio atlyginimas buvo išmokėtas gruodžio mėnesį, o
einamųjų metų gruodžio mėnesio atlyginimas išmokėtas sausio mėnesį ir kai pereitų metų gruodžio mėnesio
atlyginimas buvo išmokėtas sausio mėnesį, o einamųjų metų gruodžio mėnesio atlyginimas išmokėtas gruodžio
mėnesį.
2 ) Perprogramuota metinės deklaracijos laikotarpio įvedimo galimybė. Programa laikotarpio įvedimo formoje
pasiūlo metinės deklaracijos atrinkimo laikotarpį pagal kalendoriaus pereitų metų ir šių metų 12-to mėnesio
nustatymus. Vartotojas gali pakeisti siūlomą laikotarpį.

Atlyginimai
1 ) Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312
surinkimo pakoreguota gruodžio mėnesio mokesčių skaičiavimo kontrolė. Jeigu dalis gruodžio mėnesį
priskaičiuoto atlyginimo išmokama gruodžio mėnesį, o dalis sausio mėnesį, turi būti pradžioje
priskaičiuojamas atlyginimas, išmokamas gruodžio mėnesį, padaromi tarpiniai mokesčių skaičiavimai, tada
priskaičiuojamas atlyginimas, išmokamas sausio mėnesį ir padaromas galinis mokesčių skaičiavimas. Kitokios
veiksmų sekos programa neleis.
2 ) Panaikintas požymis "Dovanos", pagal kurį gyventojų pajamų mokestis buvo skaičiuojamas nuo pirmo euro.
3 ) Skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį pakoreguotas NPD taikymas riboto darbingumo darbuotojams,
kuriems taikomi individualūs NPD. Darbuotojo kortelėje įdėtas naujas laukas "Darbingumo lygis". Įvedant
naują riboto darbingumo darbuotoją, reikia nurodyti jo darbingumo lygį. Jeigu darbuotojui taikomas NPD
įvestas lauke "Fiksuotas NPD" ir jis sutampa su individualaus NPD reikšme, tai pirmo mokesčių skaičiavimo
metu darbuotojui bus įrašytas požymis "Darbingumo lygis", o Fiksuoto NPD laukas išvalytas. Kitais mėnesiais
riboto darbingumo darbuotojų NPD imamas iš KALENDORIUJE įvestų nedarbingumo reikšmių. Jeigu lauke
"Fiksuotas NPD" įvestas dydis nesutampa nė su viena kalendoriuje įvesta NPD reikšme, tai toks NPD nebus
išvalytas ir bus taikomas GPM skaičiavime.
4 ) Suprogramuotas Prastovų dėl karantino apmokėjimo skaičiavimas pagal LR DARBO KODEKSO 47 IR 49
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMĄ (2020 m. kovo 17 d. Nr. XIII-2821).

Balansas
1 ) Suprogramuota formos FR0564 nauja 4-ta versija pagal VMI PRIE LR FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKO ĮSAKYMĄ "DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. VA-34
„DĖL PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES
NARES ATASKAITOS FR0564 FORMOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2019 m. gruodžio 31 d. Nr. VA-119)
2 ) Debitorių/kreditorių inventorizavimo aprašo formavimas papildytas požymiu "Suderinimo datą imti iš
debitoriaus/kreditoriaus kortelės". Jeigu šis požymis nustatomas, skolos suderinimo data imama tik iš
debitoriaus/kreditoriaus korteles lauko "Suderinimo akto data". Tai leidžia matyti įmones, su kuriomis likutis
nebuvo suderintas. Jei požymis nenustatytas, tai skolos suderinimo data imama iš debitoriaus/kreditoriaus
kortelės lauko "Suderinimo akto data", o jei ten datos nėra, imama aprašo formavimo metu nurodyta
suderinimo data.
3 ) Nedetalus tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas papildytas įmonės atsiskaitomąja sąskaita, kurią galima
pasirinkti formuojant aktą.
4 ) Peržiūra -> Skolų administravimas. Suprogramuoti PRIMINIMO, RAGINIMO ir PRETENZIJOS raštai anglų
kalba. Tam, kad šie raštai susiformuotų angliškai, būtina užpildyti Žinynų Servise esantį Žodyną.
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5 ) Dokumentai -> Buhalterinė pažyma ir Perdavimas tarp kreditoriaus-debitoriaus. Suprogramuotas Užskaitos
spausdinimas anglų kalba.
6 ) Pakoreguota Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr.2) pagal LR FINANSŲ MINISTRO
ĮSAKYMĄ "DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-465 „DĖL
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO" (2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1K-405)

Bankas
1 ) Pakoreguotas banko išrašo importas dėl SEB banko sistemos pasikeitimų.

Gamybos atsargos
1 ) Išplėstas Perkainavimo dokumento funkcionalumas, pritaikant jį vertybių perrūšiavimui. Jeigu vertybės kaina
nekeičiama, tai suformuojama viena ūkinė operacija ir dokumentas veikia kaip perrūšiavimas. Jeigu vertybės
kaina keičiama, programa reikalauja dviejų ūkinių operacijų ir dokumentas veikia kaip perkainavimas.
2 ) Suprogramuota galimybė pašalinti dokumentų grupę. Dokumentų sąrašas -> Operacijos -> Veiksmai su
dokumentų grupe -> Šalinimas.
3 ) Pirkimo dokumente atvirkštinio PVM atveju suprogramuota galimybė dokumento eilutėje kartu nurodyti ir
"PVM neatskaitomas" ir "PVM tik debete".
4 ) Pardavimo dokumento formavimas pagal pirkimo dokumentą. Suprogramuota galimybė nurodyti
ANTKAINIO procentą ir pardavimo eilutėse suformuoti pardavimo sumą iš pirkimo dokumento sumos,
uždedant nurodytą antkainį. Šiai funkcijai Žinynuose turi būti nustatytas požymis:
Žinynai -> Servisas -> Pagrindinis -> Slaptažodis: 201946 -> Ant: 1 .
5 ) Debitoriaus-kreditoriaus kortelėje įdėta galimybė įvesti PVM tarifą : 0, 5, 9 arba 21 %. Vedant pirkimo
dokumentą automatiškai yra siūlomas šis nurodytas PVM tarifas. Į materialinių vertybių ar paslaugų žinyne
nurodytą tarifą šiuo atveju neatsižvelgiama. Jeigu debitoriaus-kreditoriaus kortelėje PVM tarifas nenurodytas,
siūlomas materialinių vertybių ar paslaugų pirkimo PVM tarifas.

Ilgalaikis turtas
1 ) Pakoreguotas vidinio perdavimo dokumento veikimas. Dabar ilgalaikio turto vidinio perdavimo operacija
nebeturi įtakos šio turto amortizacijos skaičiavimui. Iki šiol vidinio perdavimo operacijos metu amortizacijos
parametrai buvo perskaičiuojami.

Kita
1 ) Pertvarkytas elektroninių paštų sąrašo valdymas, naudojant funkciją "Siųsti elektroniniu paštu". Sąrašas
pateikiamas abėcėlės tvarka ir veikia paieška pagal elektroninio pašto adreso pradžią.

Personalas
1 ) Ataskaita "Darbuotojų telefonai" pakeista į ataskaitą "Darbuotojų telefonai ir elektroniniai paštai", kurioje
įdėta grafa "Elektroninis paštas".
2 ) Suprogramuota nauja ataskaita - "Stažas". Joje pasirinktai datai pateikiama informacija apie darbuotojų darbo
stažą pilnais metais ir mėnesiais.
3 ) Suprogramuotas Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas prastovų dėl karantino atveju pagal LR
DARBO KODEKSO 47 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMĄ (2020 m. kovo 17 d. Nr. XIII-2821)
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