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2020m. III-jo ketvirčio pakeitimai programose
Atlyginimų ataskaitos.

1 Pakoreguota Metinė išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM312 pagal VMI
PRIE LR FM VIRŠININKO ĮSAKYMĄ "DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2018 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO 
NR. VA-9 „DĖL METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS 
PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ IR JŲ 
UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2020 m. balandžio 17 d. Nr. 
VA-32).
SUDERINTI A KLASĖS IŠMOKŲ KODAI, OPTIMIZUOTAS IŠMOKŲ ŽINYNŲ FORMAVIMAS, 
IŠSKIRTOS PAJAMOS NATŪRA, ĮVERTINTAS PADIDINTAS GPM TARIFAS.

)

Atlyginimai
1 Pakoreguotas darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimas pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

NUTARIMĄ "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO 
NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" (2020 
m. liepos 29 d. Nr. 843).

)

2 Darbuotojų uždarbis -> Priskaičiuota / išskaičiuota per mėnesį. Ant priskaitymo, nuėjus į dešinę pusę, 
suprogramuoti nauji stulpeliai "Šaltinis" ir "Taisyta". "Šaltinis" rodo, kokiu būdu įvestas priskaitymas (jeigu 
nenurodyta nieko, tai įvestas ranka). "Taisyta" rodo, kad įkeltas iš kitur priskaitymas buvo koreguotas.

)

3 Pastovių išskaitymų, Mėnesio pastovių išskaitymų, Pajamų natūra, Mėnesio pajamų natūra ir visų dokumentų 
darbuotojų pasirinkimo sąrašų lentelėse įdėtas klavišas "Nustatymai". Sąrašus galima filtruoti pagal įvairius 
paieškos kriterijus. Jeigu panaudotas filtras, klavišas "Nustatymai" nuspalvinamas raudona spalva.

)

4 Pastovių išskaitymų, Mėnesio pastovių išskaitymų, Pajamų natūra, Mėnesio pajamų natūra žinynuose atleisti 
darbuotojai rodomi raudona spalva. Atleistų darbuotojų įrašus rekomenduojame pašalinti iš šių žinynų.

)

5 Pakoreguotas "atvirkštinis"  priskaitymo skaičiavimas. Įvertinti NPD formulės parametrų pasikeitimai: NPD -400 
Eur ir koeficientas 0.19.

)

6 Pakoreguotas automatinis priemokos formavimas per gruodžio mėnesį išmokamiems avansams. Įvertinti 
pasikeitę NPD formulės parametrai. (Šioje šakoje priskaičiuojama suma, nuo kurios atskaičiavus mokesčius 
gaunama išmokama avanso suma).

)

7 Nauja ataskaita. Darbuotojų uždarbis -> Priskaitymai - išskaitymai pasirinktam laikotarpiui. Galima detalizuoti 
darbuotojų priskaitymus - išskaitymus 12-kai bet kaip pasirinktų laikotarpių (pamėnesiui, ketvirčiais, pusmečiais, 
metais).

)

8 DĖMESIO !!!  Įmonėms nebeliko prievolės pačioms priskaičiuoti Sodrą nuo minimalaus atlyginimo, jeigu 
darbuotojui priskaičiuota mažiau už MMA. KAD PROGRAMA SKAIČIUOTŲ SODRĄ NUO FAKTIŠKAI 
PRISKAIČIUOTO ATLYGINIMO, uždėkite "varnytę":
Atlyginimai -> Atlyginimų žinynai -> Bendra informacija ->  Skaičiuojant SODRĄ netikrinti, ar užtikrinamas 
minimalus atlyginimas.
MINIMALAUS ATLYGINIMO UŽTIKRINIMUI SUPROGRAMUOTAS NAUJAS ŽINIARAŠTIS:
Atlyginimai -> Darbuotojų uždarbis -> Priskaitymų - išskaitymų žiniaraščiai -> Neužtikrinamas minimalus 
atlyginimas (mėnesiui).

)

Balansas
1 Balanso formos. Suprogramuota papildoma kontrolė dėl balanso žinyno pildymo. Formuojant Balanso formą, 

vartotojas informuojamas, jeigu ta pati buhalterinė sąskaita žinyne nurodyta prie skirtingų balanso formos eilučių.
)
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2 Pelno (nuostolių) ataskaitos formos. Suprogramuota papildoma kontrolė dėl pelno (nuostolių) ataskaitos žinyno 

pildymo. Formuojant Pelno (nuostolių) ataskaitos formą, vartotojas informuojamas, jeigu ta pati buhalterinė 
sąskaita žinyne nurodyta prie skirtingų pelno (nuostolių) ataskaitos eilučių.

)

Bankas
1 Išrašo importe suprogramuota galimybė iš išrašo įrašyti mokėtojo banko sąskaitą į mokėtojo kortelę. Tai 

padaroma klavišo, esančio išrašo įrašo redagavimo formoje po lauku "Gavėjas/Siuntėjas", pagalba.
)

2 Banko išrašo importe, kai gavėjas/siuntėjas "Nenurodytas", nurodžius gavėją/siuntėją, apatinėje formos dalyje 
(raudonas tekstas) siūloma automatiškai įrašyti banko sąskaitą į gavėjo/siuntėjo kortelę. Jeigu banko sąskaitos 
įrašyti nenorite, nuimkite varnelę.

)

Gamybos atsargos
1 Pirkimo ir pardavimo dokumentų sąrašuose įdėta papildoma grafa "Valiutos pavadinimas".)
2 Suprogramuotas dar vienas vidinio perdavimo akto variantas su "Galioja iki" data.)
3 Išplėstas nuolaidų taikymo funkcionalumas pardavimo dokumentuose. Suprogramuota galimybė netaikyti 

nuolaidų individualiam pirkėjo kainininkui, jeigu pirkėjas ir prekės priklauso nuolaidų grupėms. Ši funkcija 
įjungiama:
Žinynai -> Servisas -> Programos kodas -> Pagrindinis -> Slaptažodis: 201946 -> Darbas su dokumentais II -> 
Pirkėjo kainoms netaikyti nuolaidos.
Šis požymis galioja ir tuo atveju, kai Pirkėjo kortelėje nurodytas nuolaidos procentas.

)

4 Išplėstos greito pirkimo ir pardavimo dokumentų įvedimo galimybės. Papildytas lentelių informatyvumas, 
suvienodintos papildomos informacijos įvedimo galimybės.

)

5 Viešojo sektoriaus įstaigos. Suprogramuotas Perdavimo ir priėmimo akto spausdinimas iš Pardavimo dokumento.)

Gyvulių apskaita
1 Suprogramuota nauja galimybė gyvulių išlaidavimo dokumentuose. Anksčiau, jeigu gyvulio kortelėje įvesta 

apskaitinė kaina, tai ji ir buvo siūloma išlaidavimo dokumente. Dabar galima pasirinkti, kad būtų siūloma vidutinė 
kaina. Tai nustato požymis:
Žinynai -> Servisas -> Programos kodas -> Pagrindinis -> 201946 -> Specialūs nustatymai -> Gyvulių 
išlaidavimo dokumentuose taikyti vidurkių metodą.

)

2 Pirkimo ir pardavimo dokumentų sąrašuose įdėta papildoma grafa "Valiutos pavadinimas".)

Ilgalaikis turtas
1 Pirkimo, pardavimo ir pažymų dokumentų sąrašuose įdėta papildoma grafa "Valiutos pavadinimas".)
2 Servisas -> Išlaidų žiniaraštis (detalus) ir Išlaidų žiniaraštis (bendras). Ataskaitų filtras papildytas buhalterine 

sąskaita ir atsakingu asmeniu.
)

Kita
1 Dėl darbo kodekso pasikeitimų visose spausdinamose formose (dokumentuose ir ataskaitose) terminas 

"Materialiai atsakingas" pakeistas į terminą "Atsakingas".
)

2 Dėl SAF-T reikalavimų debitorių - kreditorių kortelėje suprogramuota galimybė įvesti detalizuotą adresą (Gatvė, 
Namas, Pašto indeksas, Miestas). Jis įvedamas paspaudus klavišą adreso lauko gale. Pagal detalizuotą adresą 
programa užpildo "Adreso" lauką.

)
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