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2021m. II-jo ketvirčio pakeitimai programose
Atsargų ataskaitos
1 ) Suprogramuota galimybė suformuoti Pirkimo dokumentų, gautų pagal Viešųjų pirkimų sutartis, sąrašą. Tam
Registrų šakoje esančio Gautų dokumentų sąrašo filtre įdėtas naujas požymis "Viešieji pirkimai". Šios
galimybės veikimui turi būti nustatytas požymis:
Žinynai -> Servisas -> Programos kodas -> Pagrindinis -> Slaptažodis: 201946 -> Darbas su dokumentais V ->
Užsakymas -> Viešieji pirkimai
Nustačius šį požymį, Pirkimo dokumento dalyje "Papildoma inf." lauke "Viešųjų pirkimų sutartis" reikia
nurodyti Viešojo pirkimo sutarties informaciją.

Atlyginimai
1 ) Pakoreguota statistikos forma DA-01K pagal LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
GENERALINIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMĄ "DĖL DARBO APMOKĖJIMO STATISTINĖS
ATASKAITOS DA-01 (KETVIRTINĖS) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO" (2020 m.
gruodžio 3 d. Nr. DĮ-323)
2 ) Dokumentai -> Atostogų apmokėjimas ir Nedarbingumo pašalpos. Spausdinant suskaičiuotų sumų detalizaciją,
paskutinėje eilutėje atspausdinama formulė, paaiškinanti, kaip suskaičiuota suma.
3 ) Nuskanuoti asmenų parašai spausdinami ataskaitose: "Priskaitymų-išskaitymų žiniaraštis", "Pervedimai į
banką", "Priskaičiuota-išskaičiuota per mėnesį". Nuskanuotų parašų priskyrimas asmenims aprašytas skyriuje
"KITA".
4 ) Dokumentai -> Įvairios priemokos. Įvedant priskaitymą pagal paslaugų kvitus suprogramuota galimybė
nurodyti kvito numerį.

Balansas
1 ) PVM deklaracijoje ir Prekių tiekimo į ES ataskaitoje FR0564 įvertintas Šiaurės Airijos statusas po BREXIT'o
pagal EUROPOS KOMISIJOS MOKESČIŲ IR MUITŲ SĄJUNGOS GENERALINIO DIREKTORATO
"JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ (PVM)
APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SRITIES ES TAISYKLES".

Bankas
1 ) SUPROGRAMUOTA GALIMYBĖ ĮVESTI SIUNČIAMUS IR GAUNAMUS MOKĖJIMO PAVEDIMUS,
KAI ĮMONĖS BANKO SĄSKAITOS IR PINIGŲ GAVĖJO/MOKĖTOJO VALIUTOS SKIRIASI.
2 ) Suprogramuotas banko išrašo importas Revolut bankui.
3 ) Jeigu žinynuose yra nuimtas požymis "Perduoti į banką asmens kodus", tai fizinių asmenų kodai nesiunčiami į
banką ir eksportuojant paprastus banko pavedimus. Anksčiau tai galiojo tik sąrašiniams atlyginimų
pervedimams.

Gamybos atsargos
1 ) Pardavimo sąskaitos faktūros spausdinimas. Suprogramuota galimybė spausdinti parduodamos paslaugos
originalų pavadinimą, o ne jos aprašymą, kai paslaugos aprašymas yra užpildytas. Ši galimybė nustatoma
spausdinant sąskaitą faktūrą: Informacijos tęsinys -> b) -> Paslaugos originalus pavadinimas.
2 ) Pirkimo bei pardavimo dokumentuose įvertintas Šiaurės Airijos statusas po BREXIT'o pagal EUROPOS
KOMISIJOS MOKESČIŲ IR MUITŲ SĄJUNGOS GENERALINIO DIREKTORATO "JUNGTINĖS
KARALYSTĖS IŠSTOJIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ (PVM) APMOKESTINAMŲ PREKIŲ
SRITIES ES TAISYKLES".
3 ) Suprogramuota galimybė kopijuoti pardavimo dokumentus, kuriuose parduodamos ne tik paslaugos, bet ir
vertybės, taip pat nurašymo aktus, perdavimo į gamybą aktus ir pagamintos produkcijos pajamavimo aktus.
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4 ) PAKOREGUOTAS BŪSIMŲJŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDŲ PAJAMAVIMAS. Įvedus pajamavimo
dokumentą į laikotarpį, kuriame jau nurašytos būsimosios sąnaudos, programa užpajamuoja būsimąsias
sąnaudas ir nurašo jas iki to laikotarpio, iki kurio buvo nurašytos kitos būsimosios sąnaudos. Išmetant
pajamavimo dokumentą, programa pradžioje panaikina tų sąnaudų nurašymus, o po to panaikina patį
pajamavimą.
5 ) Suprogramuota nauja transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis su savininko deklaravimo kodu (SDK)
ir pinigų išmokėjimo kvitu.
6 ) Automobilių pardavėjams suprogramuota speciali sąskaita faktūra, kurioje spausdinamas kodas (kėbulo
numeris) ir kodas II (SDK kodas). Kodo II lauke patartina rašyti SDK: <SDK kodas>. Šis sąskaitos variantas
nustatomas: Žinynai -> Servisas -> Programos kodas -> Pagrindinis -> Slaptažodis: 201946 -> NR_SF = VV.

Ilgalaikis turtas
1 ) Nuskanuoti asmenų parašai spausdinami Ilgalaikio turto žiniaraštyje, Ilgalaikio turto pajamavimo akte,
Perdavimo į eksploataciją akte ir Pardavimo sąskaitoje faktūroje.
2 ) PERPROGRAMUOTA IT PERKAINOJIMO APSKAITA PAGAL 12-TĄJĮ VERSLO APSKAITOS
STANDARTĄ (VAS-12).
Detali informacija apie konkrečius perkainojimo atvejus pateikiama atskirame aprašyme.
Ilgalaikio turto perkainavimui naudojamos papildomos buhalterinės sąskaitos. Pvz., jeigu ilgalaikio turto vertė
apskaitoma 1240 sąskaitoje, o nusidėvėjimas - 1247 sąskaitoje, tai perkainotos turto vertės padidėjimas
apskaitomas 1241 sąskaitoje (01 grupė, analitika "Nėra"), perkainotos vertės nusidėvėjimas - 1248 sąskaitoje
(02 grupė, analitika "Nėra"), perkainotos vertės sumažėjimas - 1249 sąskaitoje (02 grupė, analitika "Nėra").
Įvertinant IT perkainojimo pasikeitimus, pakoreguota IT kortelės informacija ir IT ataskaitos.
Pakoreguotas perkainoto turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Jeigu perkainojimo metu turto vertė sumažinama,
tai skaičiuojama tik viena nusidėvėjimo suma. Anksčiau šiuo atveju buvo skaičiuojamos dvi nusidėvėjimo
sumos - nuo pradinės vertės ir nuo perkainotos vertės).

Kita
1 ) Suprogramuota galimybė įvairiuose apskaitos sistemos moduliuose spausdinti nuskanuotus pasirašančiųjų
asmenų parašus. Ši galimybė įjungiama:
Žinynai -> Servisas -> Programos kodas -> Pagrindinis -> Slaptažodis: 201946 -> Specialūs nustatymai ->
Spausdinti parašo nuotrauką.
Asmenų parašai susiejami su asmenimis:
Žinynai -> Bendri žinynai -> Įmonės duomenys -> Pavardės (važtaraščiams) -> Redaguoti -> Parašas

Personalas
1 ) Nuskanuoti asmenų parašai spausdinami "Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje".

Žinynai
1 ) Vartotojai, kurie naudojasi VMI MOSS posisteme, ir jiems reikalingi kitokie, nei Lietuvoje naudojami PVM
tarifai, gali įsivesti reikalingus PVM tarifus: Servisas -> Programos kodas -> Papildomas -> Slaptažodis:
201946 -> PVM -> Įterpti
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