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Ievads
Programmā ir pieejama funkcionalitāte – skonto atlaides – kas darbojas kā atlaide par noteiktā
termiņā veiktu samaksu. No 445. versijas skonto atlaižu dokuments tiek korekti atspoguļots arī
PVN deklarācijā un tās pielikumos. Dokuments korekti darbojas gan Apgādes, gan Realizācijas
sistēmā. Skonto dokuments deklarācijā tiek korekti atspoguļots gan darījumos ar iekļautu PVN,
gan ar reversu PVN. Piemērs tiek apskatīts ar saņemto rēķinu.

1. Konfigurācija
1.1. Sistēmas uzstādījumi
1. Ir jāizveido jauns dokumentu tips „Realizācijas skonto atlaides dokuments” vai “Apgādes
skonto atlaides dokuments” (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi).
2. Ir jāizveido Numerators skonto atlaides dokumenta tipam (Sistēma -> Uzstādījumi ->
Numeratori).
3. Ir jāpapildina ienākošā/izejošā rēķina(-u) un ienākošās/izejošās pavadzīmes(-ju)
dokumentu tips (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> piemēram, Rēķins par
pakalpojumiem->darbība Labot). Lappusē Lauku atribūti jāpievieno jauna vērtība „Skonto
atlaides dokumenta tips”, un jānospiež poga
, kas atrodas blakus laukam Noklusētā
vērtība. Nospiežot pogu, tiek atvērts dokumentu tipu saraksts. No sarakstā pieejamiem izvēlas
vajadzīgo vērtību – Realizācijas Skonto atlaides dokuments – un nospiež pogu
, lai piesaistītu vērtību dokumenta tipam. Pēc tam jānospiež poga Pievienot un jāsaglabā
dokumenta tips. Jaunā vērtība ir nepieciešama, lai varētu izmantot skonto atlaižu funkcionalitāti
pakalpojumu rēķinos un pavadzīmēs – rēķina vai pavadzīmes galvenē būs pieejama sadaļa
„Skonto atlaides”.
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Lauku atribūtu lappusē ir pieejamas vēl šādas vērtības, ar kuru palīdzību var konfigurēt
noklusēto vērtību aizpildi dokumentā:
 Skonto atlaides % - dokumenta tipa noklusētā vērtība - skonto atlaides apmērs
procentos;
 Skonto atlaides dienu skaits – dokumenta tipa noklusētā vērtība - piešķirtās atlaides
dienu skaits;
 Skonto lauku aizpilde – vērtība, kura nosaka, kā tiks aizpildīti skonto atlaižu lauki
izejošajos
dokumentos.
Iespējamās
vērtības
ir:
1) Aizpildīt ar dok. tipa noklusētajām vērtībām – ja tiks norādīta šī vērtība, skonto
atlaides lauki tiks aizpildīti ar dokumenta tipā norādītajām vērtībām;
2) Neaizpildīt vispār – ja tiks norādīta šī vērtība, skonto atlaides lauki pēc noklusēšanas
netiks aizpildīti.

1.2. Rēķins vai pavadzīme
Pēc dokumenta tipā veiktās konfigurēšanas rēķina vai pavadzīmes dokuments satur jaunu
lappusi Skonto atlaides, kur ir pieejami „Skonto atlaides %” un „Skonto atlaides līdz datumam”
lauki, kuros ir iespējams norādīt atlaidi procentos un rēķina apmaksas datumu, līdz kuram
atlaide būs spēkā.
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Kad ir saņemts vai veikts maksājums, un tas tiek piesaistīts pie rēķina, tad tiek salīdzinātas
summas, kā arī apmaksas termiņš ar maksājuma datumu. Ja maksājums pilnībā nesedz rēķina
summu, un samaksātā summa atbilst maksājamajai summai ar atlaidi, tad sistēma ģenerē
„Skonto atlaides dokumentu”, kas tiek grāmatots.

1.3. Klienta kartiņa
Pārdošanas lappuses sadaļa Kredītlīmeņa kontrole satur jaunus laukus:
 Skonto atlaides % - skonto atlaides apmērs procentos;
 Skonto atlaides dienu skaits – piešķirtās atlaides dienu skaits;
Lauku vērtības var ievadīt manuāli - katram klientam atsevišķi. Ja rēķina (pavadzīmes)
dokumenta tipā lauku atribūtam „Skonto lauku aizpilde” iestatīta vērtība „Aizpildīt ar klienta
kartiņas vērtībām”, tad šo klienta kartiņas lauku vērtības tiks aizpildītas dokumentā pēc
noklusēšanas.
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No izvēlnes Darbības klientu kartiņu sarakstā ir pieejama Lauku labošana iezīmētajām rindām.
Izvēloties šo darbību, atveras jauns logs, kurā var manuāli labot „Skonto atlaides %” un „Skonto
atlaides dienu skaits” laukus sarakstā iezīmētajām rindām, t.i., vairākiem iezīmētajiem klientiem
iestatīt vienādas šo lauku vērtības.
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1.4. Izdrukas formas
Rēķinu izdrukas formu iespējams papildināt ar jauniem laukiem:
 Summa apmaksai ar skonto atlaidi;
 Skonto atlaides summa;
 Skonto atlaides līdz datumam;
 Skonto atlaides dienu skaits.

2. Piemērs skonto atlaižu dokumenta pielietojumam
2.1. Saņemtā rēķina ievade
Izvēlne Dokumenti->Apgāde->Rēķinu saraksts -> Pievienot-> Saņ. rēķins par pakalpojumiem
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2.2. Izejošā maksājuma ievade
Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Pievienot -> Izejošais maksājums.
Lappusē Piesaistes ar pogu

pievienot preču dokumentu, kurš tiks apmaksāts.

Ja tiek izpildīti skonto atlaides nosacījumi, sistēma automātiski samazina apmaksājamo
summu un PVN tai skaitā par skonto atlaides apjomu. Pēc nepieciešamo lauku aizpildīšanas
veikt darbības Izpildīt -> Saglabāt -> Grāmatot.

2.3. Skonto atlaižu dokumenta izveide
Maksājuma grāmatošanas brīdī parādās uznirstošais logs “Vai veidot skonto dokumentu?”,
kurš jāapstiprina.
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Apstiprinot izvēli, tiek uzģenerēts skonto atlaides dokuments. Tas tiek ģenerēts tādā pašā
statusā (Sagatave, Izpildīts, Grāmatots), kādā ir tam piesaistītais preču dokuments. Lai sistēma
varētu nogrāmatot dokumentu automātiski (ja saistītais preču dokuments ir grāmatots), jābūt
aprakstītai un piesaistītai korektai kontējumu shēmai.
Skonto atlaides dokumenti, tāpat kā maksājumu dokumenti, ir atrodami Apgādes/Realizācijas
maksājumu dokumentu sarakstā.
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti
Maksājumu dokumentu atlases filtrā jāizņem pazīme izvēles rūtiņai Nepiesaistītie, jo skonto
atlaides dokuments ģenerēšanas brīdī tiek pilnībā piesaistīts preču dokumentam.
Grāmatoto skonto atlaides dokumentu var apskatīt, izvēloties pogu

.

Skonto atlaides dokumenta ievadlogā pievienoti divi jauni lauki – PVN t.sk. un PVN veids. Šie
lauki, līdzīgi kā maksājumu dokumentos, tiek aizpildīti automātiski no piesaistītā preču
dokumenta:
 PVN t.sk. tiek aprēķināts, ja preču dokumentā ir ar PVN apliekami darījumi;
 PVN veids tiek aizpildīts no piesaistītā preču dokumenta PVN kategorijas – ja
dokumentā izvēlētā PVN kategorija atbilst reversa PVN darījumam, tad arī skonto
atlaides dokumenta PVN veids tiek automātiski attēlots kā reverss.
Šie lauki nepieciešami korektas kontējumu shēmas izveidošanai.
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2.4. Skonto atlaižu dokuments PVN deklarācijā
Skonto atlaižu dokuments tiek atlasīts arī PVN deklarācijā un tās pielikumos kā kredītrēķins.
Izvēlnē Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas var apskatīt rēķinu un izveidoto skonto atlaižu
dokumentu. Konkrētajā piemērā skonto atlaižu dokuments ir atlasīts uz PVN deklarācijas I
pielikumu.

2.5. Piemērs kontējumu shēmas izveidei
Lai nodrošinātu automātisku skonto atlaides dokumenta grāmatošanu, nepieciešams izveidot
kontējumu shēmu un piesaistīt to skonto atlaižu dokumenta tipam. Šis ir piemērs Apgādes
skonto atlaižu dokumentam, ja tas saņemts tekošajā taksācijas periodā.
Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontējumu shēmas -> Pievienot
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Atveras kontējumu shēmas ievadlogs. Lai nodrošinātu korektu PVN kontējumu, shēmā ir
pieejams jauns summas mainīgais - @PVN t. sk. - un jauni kontu mainīgie -@Sais.dok. PVN
norēķinu konts un @Sais.dok. PVN uzkrājumu konts.
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