Puslapio Nr.: 1

2017m. IV-jo ketvirčio pakeitimai programose
Atlyginimų ataskaitos.
1 ) Pakoreguota metinė pajamų mokesčio deklaracija FR0573 pagal VMI prie LR FM viršininko įsakymą "DĖL
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 26 D. ĮSAKYMO NR. VA-145 „DĖL METINĖS A
KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS
FR0573 FORMOS, JOS FR0573A, FR0573U PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2016 m. lapkričio 29 d. Nr. VA-145)
2 ) Į FR0573 formą įtraukiami dienpinigių priskaitymai, įvesti per naują dienpinigių priskaitymo dokumentą.
3 ) Suprogramuotas FR0573 formos U dalies pildymas, jeigu nurodyta, kad darbuotojas ar debitorius (kreditorius)
turi būti įtrauktas į FR0573 formos U dalį (aprašymas FR0573_U_2017).

Atlyginimai
1 ) NEPAMIRŠKITE KALENDORIAUS ŽINYNE PAKOREGUOTI NPD FORMULĖS PARAMETRŲ:

Papildomi atskaitymai Sodrai iš įmonės - 1.40
NPD - 380 Eur,
Koeficientas - 0.5,

2)
3)
4)
5)

6)

7)

PNPD už vaiką - 0 Eur,
Suma, iki kurios taikomas fiksuotas NPD - 400 Eur

pagal LR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 181, 19, 20, 22,
24, 27, 29, 33, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 182 STRAIPSNIU ĮSTATYMĄ
(2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-841)
Servisas -> Papildomos funkcijos -> Avanso dydžio priemokos formavimas. Pakoreguota, įvertinant 2017-tų ir
2018-tų metų NPD skaičiavimo parametrus ir papildomo pensijų kaupimo sodros tarifus.
Servisas -> Papildomos funkcijos -> Priemokos (atvirkštiniam skaič.). Pakoreguotas priemokų formavimas,
įvertinant 2018-tų metų NPD skaičiavimo parametrus.
Perprogramuotas vykdomųjų raštų skaičiavimas, įverinant nuo 2018 metų naikinamą PNPD.
SUPROGRAMUOTA GALIMYBĖ MĖNESIO BĖGYJE PEREITI IŠ TERMINUOTOS SUTARTIES Į
NETERMINUOTĄ SUTARTĮ ARBA ATVIRKŠČIAI, NEKURIANT NAUJOS DARBUOTOJO
KORTELĖS. Pereinant iš vieno sutarties tipo į kitą, reikia priskaičiuoti atlyginimą , paskaičiuoti mokesčius ir
suformuoti 2-SD formą senam sutarties tipui. Tada darbuotojo žinyne galima pakeisti sutarties tipą ir priskaityti
atlyginimą naujam sutarties tipui. Skaičiuojant mokesčius, sodra iš įmonės bus skaičiuojama atskirai kiekvieno
tipo sutarčiai. Į SAM formą bus įtraukta paskutinės sutarties informacija. Per mėnesį sutarties tipą galima keisti
tik vieną kartą.
Perprogramuotas 2-SD ir SAM formų formavimas. Jeigu neužtikrinamas minimalus valandinis įkainis, tai
apmokama suma skaičiuojama ne sodros sumą dalinant iš sodros procento (taip programa dirbo iki šiol), o
suskaičiuojant tiesiogiai sumą pagal minimalų valandinį įkainį ir atidirbtą laiką. Nelieka cento paklaidos, kas
aktualu įsigaliojus įstatymui, kad, dirbant nepilną darbo laiką, prie tam tikrų sąlygų reikia skaičiuoti sodrą nuo
minimalios mėnesinės algos.
Nuo 2018.01.01 pasibaigus mėnesiui ir pateikus SAM formą, Sodra pateiks informaciją apie nepilną darbo laiką
dirbantiems darbuotojams papildomai priskaičiuotas įmokas (pagal LR VALSTYBINIO SOCIALINIO
DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMĄ (2017 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-823)). Į apskaitą jas galima įvesti per Balanso pažymas (jeigu
įmonei nereikalinga detalizacija pagal darbuotojus) arba per Atlyginimų priskaitymų pažymas. Vedant šias
įmokas per Atlyginimų priskaitymų pažymas, lauke "Papildoma sodros įmoka iki MMA" reikia padėti varnelę.
Tada įvesta sodros suma nebus vertinama nei formuojant Sodros formas, nei įvairias kitas ataskaitas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Puslapio Nr.: 2
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Balansas
1 ) Peržiūra -> Balansas su tiekėjais/pirkėjais. Darant susiejimus ir pažymėjus banko mokėjimo pavedimą, rodoma
šio pavedimo informacija.
2 ) Suprogramuotas grupinis pažymų išmetimas ir spausdinimas. Dokumentų sąraše paspaudus klavišą

"Operacijos", galima išmesti arba atspausdinti nurodyto laikotarpio ir/arba nurodyto numerių intervalo
pažymas.
3 ) Nauja ataskaita: Ataskaitos -> Skolų žiniaraštis -> Apmokėta per laikotarpį.
4 ) Nauja ataskaita: Ataskaitos -> Skolininkų žiniaraštis -> Pradelsta (detali). Ataskaitoje nurodytai datai parodomi
tiek nesurišti dokumentai, tiek neapmokėti dokumentai. Tai pat pateikiama informacija apie pradelstus apmokėti
dokumentus.

Bankas
1 ) Suprogramuotas grupinis siunčiamų pavedimų, gaunamų pavedimų ir gaunamų debeto pavedimų išmetimas.
Dokumentų saraše paspaudus klavišą "Operacijos", galima išmesti nurodyto laikotarpio ir/arba nurodyto numerių
intervalo dokumentus.
2 ) Servisas -> Banko išrašo importas -> Redaguoti suprogramuotos funkcijos, kurios sukeičia vardą ir pavardę
vietomis ir vardo bei pavardės raides pakeičia iš didžiųjų į mažąsias.

Gamybos atsargos
1 ) Įvedant pardavimo dokumente "raudoną" įrašą, jeigu nepasirenkama, pagal kokį dokumentą stornuojama, prie
vieneto kainos lauko galima paspausti sąrašo iškvietimo simbolį ir gauti paskutinių nurodytos vertybės pardavimų
savikainas. Sąraše pasirinkus vieneto kainą, suskaičiuojama savikaina.
2 ) Suprogamuota galimybė paslaugų žinyne įvesti ilgus paslaugų pavadinimus. Suprogramuota nauja PVM
sąskaitos faktūros spausdinimo forma ilgo paslaugos pavadinimo spausdinimui. Jos naudojimui Žinynų modulyje
reikia nustatyti: Servisas -> Programos kodas -> 201946 -> NR_SF reikia įrašyti reikšmę "PV".

Ilgalaikis turtas
1 ) Pakoreguotas dokumentų sąrašų vaizdavimas. Pajamavimo dokumentų ir pažymų sąraše įdėta grafa "Tiekėjas", o
Nurašymo (pardavimo) dokumentų sąraše - grafa "Pirkėjas".

Personalas
1 ) Suprogramuotos Atostogų, Komandiruočių ir Priėmimo/atleidimo įsakymų serijos, kurias galima susikurti
Žinynų modulyje.
2 ) Suprogramuotas dokumentų šablonų grupavimas, leidžiantis vartotojui susikurti neribotą kiekį dokumentų
šablonų.
3 ) Suprogramuotas nedarbingumo pažymėjimų importas iš Sodros suvestinės "Informacija apie apdraustuosius,
kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai"
(XML formate).

Žinynai
1 ) Perprogramuotas metų uždarymas Žemės ūkio įmonėms. Jeigu nebaigtos gamybos sąskaitos uždaromos per
sausio mėn. ir yra žinynų servise aprašytas nebaigtos gamybos sąskaitų žinynas, tai sąskaitų likučiai sutvarkomi
pagal išlaidų straipsnius. Anksčiau buvo sukuriamas tik nulinis išlaidų straipsnis su visa sąskaitos likučio suma.
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