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2021m. III-jo ketvirčio pakeitimai programose
Atsargų ataskaitos
1 ) SUPROGRAMUOTA GALIMYBĖ SUFORMUOTI INTRASTATO DEKLARACIJĄ IR EKSPORTUOTI JĄ
Į XML FAILĄ IMPORTUI Į INTRASTATO SISTEMĄ:
Registrai --> Intrastatas
Šios funkcijos naudojimas aprašytas atskirai. Ši funkcija neįtraukta į "Debeto" mini versiją.
2 ) Į išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrą (Registrai -> Išrašytų PVM s/f reg.), o tuo pačiu ir į eksportą į i.SAF
(Registrai -> Eksportas į i.SAF) nebus traukiami pardavimo dokumentai, kurie priklauso OSS sistemai.
3 ) Pirkimų analizė -> Pirkimo dokumentai su paskirstoma suma. Suprogramuota galimybė, padėjus varnelę
"Detalizuoti paskirstomą sumą pagal vertybių sąskaitas", gauti informaciją pagal dokumentus, kiek
paskirstomos sumos ir į kokias sąskaitas buvo paskirstyta.

Atlyginimai
1 ) PAJAMOS NATŪRA. Darbų ir išskaitymų rūšių žinyne pajamų natūra požymis detalizuotas į pajamas natūra
už automobilį ir kitas pajamas natūra dėl VMI prie LR FM VIRŠININKO ĮSAKYMO "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" (2021 m. liepos 26 d. Nr. VA-46). Iki šio pakeitimo skaičiuotos pajamos natūra bus laikomos
pajamomis natūra už automobilį.
2 ) Pervedimai į banką. Kai formuojant žiniaraštį pasirenkamas struktūrinis padalinys, suprogramuotas požymis
"Vertinti sumas pagal pasirinktą padalinį", kurį nustačius į banką pervedama tik tam padaliniui tenkanti
darbuotojo atlyginimo suma.
3 ) Priskaitant atlyginimus su 303 ir 307 kodais, išlaidų sąskaita siūloma iš darbuotojo kortelės.
4 ) Suprogramuotas pajamų natūra skaičiavimas Valdybos nariui.
5 ) Pajamų natūra žinyne įdėta paieška pagal darbuotojo pavardės ir vardo fragmentą, arba pagal pajamų objekto
fragmentą. Suprogramuotas pajamų natūra sąrašo spausdinimas.

Balansas
1 ) Į PVM deklaraciją (Ataskaitos -> PVM deklaracijos pagal klasifikatorių) nebus traukiami pardavimo
dokumentai, kurie priklauso OSS sistemai.
2 ) Servisas -> Surišimų tvarkymas. Papildytas surišimų tvarkymas, pirmiausiai atliekami surišimai pagal
siunčiamuose pavedimuose pasirinktus apmokamus dokumentus, o tik po to daromi surišimai FIFO metodu.

Bankas
1 ) Suprogramuotas pinigų gavėjo nustatymas pagal bankinę sąskaitą ir gaunamuose debeto pavedimuose.

Gamybos atsargos
1 ) SUPROGRAMUOTA GALIMYBĖ TIESIOGIAI IŠ PROGRAMOS PERDUOTI SĄSKAITAS FAKTŪRAS Į
"E.SĄSKAITOS" INFORMACINĘ SISTEMĄ.
Šios funkcijos veikimui reikalingas E.sąskaitos sertifikatas, kurį reikia parsisiųsti iš E.Sąskaitos svetainės:
www.esaskaita.eu -> Mano paskyra -> Sertifikato prašymas -> Sukurti prašymą
Sąskaita faktūra perduodama į E.Sąskaita sistemą ją spausdinant, uždėjus požymį "E.Sąskaita". Pirmą kartą
perduodant dokumentą į E.Sąskaitą, reikia nurodyti perduodančiojo asmens kodą, vardą, pavardę ir sertifikato
failą.
Ši funkcija neįtraukta į "Debeto" mini versiją.
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2 ) Dokumentai -> Pardavimas. Spausdinant pinigų priėmimo kvitą, jeigu dokumente nurodyta neapmokėta suma,
ji pateikiama lauke "Neapmokėta (avansas):".
3 ) Dokumentai -> Pardavimas -> Operacijos -> Veiksmai su dokumentų grupe -> Spausdinimas.
Suprogramuota galimybė be spausdinimo išsaugoti dokumentus PDF formate. Reikia padėti varnytę "Tik
išsaugoti PDF formatu".
4 ) Pardavimo dokumentus (tiek užbaigtus, tiek neužbaigtus) galima pažymėti, kad jie priklauso OSS sistemai.
Pardavimo dokumentai -> Peržiūrėti (redaguoti) -> Tęsinys reikia uždėti varnelę "OSS sistemos dokumentas".
Pirkėjo kortelėje turi būti nurodyta "Fizinis asmuo", "Ne Lietuvos įmonė" ir šalis.
5 ) Technologinės normos. Įvedant arba redaguojant gaminio technologinę normą, žaliavų pasirinkimo sąraše
suprogramuota galimybė sukurti tuščią žaliavos kortelę, jeigu jos nėra kortelių sąraše (Klavišas "Įvesti tuščią
kortelę").
6 ) Ataskaitoje "Nupirkta" filtro lauke "Viešųjų pirkimų sutartis" nurodžius konkrečią sutartį, galima gauti visas
pagal nurodytą sutartį nupirktas vertybes ir paslaugas.

Kasa
1 ) Nuskanuoti asmenų parašai spausdinami Kasos ataskaitoje, Kasos pajamų orderiuose ir Kasos išlaidų
orderiuose.

Personalas
1 ) Ataskaitos -> Atostogų panaudojimas. Ataskaitos filtras papildytas Kolektyvo lauku. Suprogramuota galimybė
Darbuotojo, Padalinio, Departamento ir Kolektyvo reikšmes pasirinkti per [...].
2 ) Ataskaitos -> Įsakymų žurnalai -> Atostogų įsakymai. Į žurnalo filtrą įdėtas Atostogų tipo pasirinkimas.
3 ) Asmens kortelės -> Pasikeitimai. Atleidimo iš darbo atveju suprogramuota galimybė įvesti papildomą tekstą,
kuris spausdinamas po atleidimo data ir teisiniu pagrindu.

Savikaina
1 ) Suprogramuota nauja ataskaita "Produkcijos apyvartos žiniaraštis" (analogiška "Atsakingo asmens apyvartos
ataskaitai"). Jeigu po savikainos skaičiavimo apskaitoje keičiami pajamavimo arba išlaidavimo dokumentai, tai
reikia iš naujo perskaičiuoti savikainą ir tik po to formuoti šią ataskaitą.

Žinynai
1 ) Bendri žinynai -> Sąskaitų planas -> Spausdinti. Suprogramuotas visų spausdinamų ataskaitų exportas į
Excel'į.
2 ) Suprogramuota galimybe vartotojui atsidaryti uždarytus ataskaitinius laikotarpius: Servisas -> Periodų / metų
atidarymas. Slaptažodis: 204812.
3 ) Bendri žinynai -> Elektroninis paštas. Suprogramuota galimybė matyti įvedamą (įvestą) pašto slaptažodį. Dėl
slaptažodžio kreipkitės į "Debeto" konsultantus.
4 ) Bendri žinynai -> Elektroninis paštas -> Redaguoti. Suprogramuotas klavišas "Leisti programai naudoti Google
mail". Jis nukreipia į Gmail'o paskyros saugos parametrus, kuriuose reikia įjungti "Nelabai saugių programų
galimybę pasiekti paskyrą", kai Gmail'as ją išjungia.
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