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Ievads
Horizon pārejai uz EUR ir izstrādāts atbalsts darbam ar divām uzskaites valūtām, kas ļauj veikt
pakāpenisku pāreju uz EUR, kā arī nodrošina uzskaites nepārtrauktību.
Lai veiktu pāreju uz EUR, programmā ir nepieciešams veikt secīgus soļus, kas vizuāli redzami zemāk
esošajā attēlā un par kuriem ir detalizēti stāstīts šajā instrukcijā.
Šī instrukcija paredzēta Darba samaksas un Personāla moduļiem.

Pilna atbalsta funkcionalitāte divām uzskaites valūtām tiek piegādāta divās versijās. Atbalsts pirmajiem
diviem soļiem (otrās valūtas definēšana un vēsturisko datu aizpilde) ir pieejams 420.versijā. Funkcionalitāte
pārējo soļu atbalstam ir iekļauta 425. versijā.
Lai pāreja uz EUR noritētu bez problēmām, noteikti ir jāatvēl un jāparedz papildus laiks apmācībām un
papildus darbībām programmā, kā arī jānodrošina datu drošības kopijas.
Nodaļās 1., 2., 3. aprakstīti darbi, kurus jāveic kā pirmos, lai sagatavotu sistēmu pārejai uz EUR. Šos
darbus var veikt tikai lietotāji ar atbilstošām tiesībām, algu grāmatvežiem veicamo darbu apraksts sākas no
4.nodaļas.
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1.

Otrās valūtas definēšana

Šo procesu veic galvenie grāmatveži vai nozīmētā persona. Ja uzņēmumam ir licence „Darbs divās
uzskaites valūtās”, tad uzskaites valūtas konfigurēšanas logā ir 3 lappuses (pieejams Sistēma ->
Uzstādījumi -> Uzskaites valūta).
1.Lappuse „Pirmā uzskaites valūta”
Šeit pēc noklusēšanas ir norādīti uzstādījumi LVL periodam (līdz 31.12.2013.)

2.Lappuse „Otrā uzskaites valūta”

Uzskaites valūta – jānorāda EUR.
Grāmatošanas kurss – jānorāda „Dienas sākumā” – valūtas dokumentiem summa uzskaites valūtā (EUR)
tiks aprēķināta pēc iepriekšējās dienas noteiktā valūtu kursa.
Slēguma kurss – valsts iestādēm atbilstoši MK noteikumiem ir jānorāda „Dienas sākumā”, pārējiem
vērtība jānorāda atbilstoši iestādes vai uzņēmuma grāmatvedības politikai. Pēc šī kursa sistēma veiks
valūtas svārstības jebkurā dienā, izņemot finanšu gada pēdējo dienu (finanšu gada pēdējā dienā sistēma
veiks valūtas svārstības ar dienas beigu kursu).
Importa metode – iespējams norādīt:
1) Eiropas Centrālās bankas EUR kursi – valūtu kursi tiks importēti no ECB;
2) Latvijas Bankas ECB atsauces EUR kursi – valūtu kursi tiks importēti no Latvijas Bankas;
3) manuāli – valūtas kursi tiks ievadīti manuāli.
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Interneta vietrādis – vietrādi nenorāda (tas nepieciešams tikai tad, ja mainījusies interneta adrese, no
kuras tiek ielasīti valūtu kursi).
Kotēšanas metode –
1) Tiešā kotēšana – šo metodi izmanto tikai LVL periodā, t.i., ja sistēmu lieto līdz 01.01.2014. Metode
nosaka, kā ārvalstu valūta tiek izteikta uzskaites valūtas vienībās;
2) Netiešā kotēšana – šo metodi izmanto EUR kursam. Tā nosaka, kā viena uzskaites valūtas
vienība tiek izteikta ārvalstu valūtas vienībās.
3.Lappuse „Koeficientu tabula”
Šajā lappusē ir jānorāda koeficienti, kas nepieciešami EUR aprēķināšanai no LVL un otrādi.

Kad uzskaites valūtu konfigurācija aizpildīta, loga kreisajā stūrī redzams statuss „Sagatavota”. Pēc tam ir
jādarbina Vēsturisko datu pārnešanas vednis, lai aktivizētu darbu divās valūtās (par Vēsturisko datu
pārnešanas vedni skatīt instrukciju „Vēsturisko datu pārnešanas vednis”).
Kad vednis darbu ir beidzis, logā redzamajam statusam jābūt „Aktīvs”. Līdz ar to darbs divās valūtās ir
aktivizēts.
Ieteikumi un skaidrojumi valūtas kursu izmantošanai un importēšanai Horizon
1.Likumdošana nosaka, kāda veida valūtas kursi – dienas sākuma vai dienas beigu - ir jāizmanto
dokumentu reģistrācijai un slēgumu darbībām. Dokumentu reģistrācijai no 2014. gada 1. janvāra ir noteikts
izmantot dienas sākuma kursu (kas ir iepriekšējā dienā publicētais valūtas kurss). To Horizon iespējams
norādīt uzskaites valūtas konfigurācijas logā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites valūta) kā
Grāmatošanas kursu.
Slēguma darbībām paredzēto kursa veidu valsts iestādes norāda atbilstoši MK noteikumiem un citi
uzņēmumi atbilstoši grāmatvedības politikai. Horizon to iespējams norādīt uzskaites valūtas konfigurācijas
logā kā Slēguma kursu.
2.Horizon EUR kursu importam iespējamas divas importa metodes:
- ECB formātā;
- Latvijas bankas publicēto EUR atsauces kursu formātā.
Izmantojamo formātu Horizon norāda uzskaites valūtas konfigurācijas logā, laukā Importa metode.
Ja Horizon lietotājs (uzņēmums) nevēlas vai tehnisku iemeslu dēļ nevar izmantot automātisko valūtas
kursu importu, tad kā importa metode konfigurācijā ir jānorāda Manuāls ievads.
Izmantojot manuālu kursu ievadu, ir jāpievērš uzmanība, kādiem kursiem ir jābūt ievadītiem – dienas
sākuma vai dienas beigu. Piemēram, ja lietotājs ievada dokumentu 5.janvārī, tad ir jābūt ievadītam
4.janvāra valūtas kursam.
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3.Ievadot valūtas kursus, ir jāpievērš uzmanība pareizai kursa kotēšanas metodes izvēlei. Automātiski
importējot valūtas kursus, metodi noteiks izvēlētās importa metodes formāts. Manuāli ievadot valūtas
kursus, tiks pielietota uzskaites valūtas logā norādītā kotēšanas metode.

Latvijas banka LVL kursus nosaka ar tiešo kotēšanas metodi, izsakot vienu ārvalstu valūtas vienību
uzskaites valūtas vienībās, piem., 1 LTL=0.204 LVL.
ECB valūtas kursus nosaka ar netiešo kotēšanas metodi, norādot, cik ārvalstu valūtas vienību atbilst vienai
uzskaites valūtas vienībai piem., 1 EUR=3.4528 LTL.
4.Horizon uzskaites parametros pieejamā lappuse „Valūta” turpmāk netiks izmantota. Visu valūtas kursu
importa konfigurāciju nosaka uzskaites valūtas konfigurācijā norādītie uzstādījumi.

2.

Vēsturisko datu aizpilde

Pēc otrās valūtas aktivizēšanas var veikt vēsturisko datu aizpildi. Vēsturisko datu aizpildi ieteicams veikt
tehniskā atbalsta speciālistiem, jo tā veicama, izmantojot vēsturisko datu aizpildes vedni, kas ir speciāla
ārēja programma.
Par vedni sīkāk sk.instrukciju ”Vēsturisko datu aizpildes vednis”.
Vedņa konfigurācijas logā ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Vēsturisko datu aizpilde ar otro vērtību.

Vēsturisko datu aizpildes rezultātā tiek aktivizēta otrā uzskaites valūta. Vēsturisko datu aizpildes rezultātā
tiek aktivizēta otrā uzskaites valūta. Uzskaites valūtas konfigurācijas logā, lappusē „Otrā uzskaites valūta” ir
redzams statuss „Aktīva”.
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Sarakstos ir pieejamas uzskaites summas abās uzskaites valūtās, gan LVL, gan EUR. Šīs izmaiņas
attiecas tikai uz uzskaites summām. Dokumenta summas saglabājas tajā valūtā, kurā ir ievadīts
dokuments.

3.

Kontu analītiskās dimensijas

Ir jāsagatavo speciāls uzstādījums, izmantojot dokumentu „Kontu analītiskās dimensijas”, kurā reģistrē
konta dalījuma informāciju, kādā ir nepieciešams fiksēt eiro atlikumu precīzi pēc pārejas koeficenta no latu
atlikuma.
Uzstādījuma sakārtošana ir jāuzsāk jau pēc 425.versijas uzlikšanas. Uzstādījumā kontu sakārtošanu var
veikt pakāpeniski, paralēli darbam ar ikdienas dokumentiem.
Katram kontam jānorāda, vai tas dalās vai nedalās:
 Visās aktīvajās dimensijās un objektu dimensijās
 Projektos
 Klientos
Uzstādījuma aizpildē programma katram kontam norādīs tādu detalizāciju dimensijās, kāda tajā brīdī ir
norādīta kontu plānā. Jāpārbauda, vai tas ir korekts dalījums un nepieciešamības gadījumā jālabo.
Dalījums pa klientiem jānorāda lietotājam pašam manuāli. Detalizācija pa klientiem noteikti ir jānorāda
debitoru, kreditoru, nākamo periodu ieņēmumu kontiem, nākamo periodu izdevumu kontiem. Tas ir, tiem
kontiem, kuru kontrolei tiek izmantota virsgrāmatas atskaite „Kontu apgrozījums pa klientiem”. Avansa
norēķinu uzskaites kontiem detalizācija pa klientiem nav jānorāda.
Pēc atlikumu fiksācijas konta atlikums šaurākā vai plašākā detalizācijā var nesakrist eiro valūtā precīzi pēc
pārejas koeficenta pret latu summu.
Pamatdati -> Kontu plāns -> Kontu analītiskās dimensijas

9

Paraugs par eiro atlikuma atšķirību atkarībā no norādītās konta detalizācijas.
Struktūrvienība

K1

Konts
-

Summa LVL -> summa EUR
100,- LVL => 142.29 EUR

K1
K1

STRV 1
STRV 2

50,- LVL => 71.14 EUR
50,- LVL => 71.14 EUR

Detalizācijai latu atlikuma fiksēšanai eiro valūtā nav obligāti jāsakrīt ar to detalizāciju, kādu izmanto
konkrētajam kontam dokumentu grāmatojumos.
Piemēram, bankas konts ikdienas grāmatojumos tiek detalizēts dimensijās Finansējums, Izmaksu postenis
un Struktūrvienība. Taču banka latu konta atlikumu konvertēs vienā summā, un tā tas jādara arī Horizon.
Kaut arī konta atlikumu fiksēsiet eiro bez detalizācijas pa minētajām dimensijām, turpmāk grāmatojumus
varēs veikt pa kontu plānā uzrādītajām dimensijām.
Piemērs.
Kontu plānā konts K1 ir ar detalizāciju pa struktūrvienībām.
Konta atlikums latos un eiro pēc vēsturisko summu aizpildes:
K1 STRV A 50,00 LVL; 71,10 EUR
K1 STRV B 50,00 LVL; 71,20 EUR

Atlikumu fiksācija uz 01.01.2014 kontam kopumā bez detalizācijas
Atlikumu fiksācijas dokuments izveido grāmatojumu par -0.01 EUR, lai konta atlikumu izlīdzinātu uz 142.29
EUR.
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Ja konta apgrozījumu skatās detalizācijā pa struktūrvienībām, tad izlīdzinošajam grāmatojumam būs
norādīta struktūrvienība „V”.

Atlikumu fiksācija uz 01.01.2014 kontam ar detalizāciju pa struktūrvienībām.
Atlikumu fiksācijas dokuments izveido grāmatojumus par +0.04 EUR un -0.06 EUR, lai katrai
struktūrvienībai izlīdzinātu atlikumu uz 71.14 EUR.
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4.
Sagatavošanās darbi kopējie Darba samaksai (Algas) un
Personāla vadībai
4.1.

Personu amatu dati

Pamatdati  Personāla uzskaite  Personu amatu dati

4.1.1. Ja darbiniekiem latu summas tiek konvertētas
Summu konvertācijai tiek izmantota darbība Iezīmēto slodžu maiņa:
Pamatdati  Personāla uzskaite  Personu amatu dati  Darbības  Iezīmēto slodžu maiņa
Iezīmēto slodžu maiņu veic, ja
1) Personāla modulis nav pieejams;
2) Personāla modulis ir pieejams, bet netiek veikta maiņa no Amatu vietām (Pamatdati Personāla
uzskaite  Amatu vietu saraksti  Amatu vietas).
Lai veiktu konvertāciju, aktivizētajā logā Slodzes izmaiņu parametri nepieciešams:








atzīmēt iespēju Mainīt slodzi,
atzīmēt izvēles rūtiņu pie datuma No un ievada 01.01.2014.,
laukā Valūtas maiņa uz norādīt EUR (noklusēti jau tiek aizpildīts),
atzīmēt izvēles rūtiņu Avansu kartiņu piesaistīt jaunai slodzei,
atzīmēt izvēles rūtiņu Mainīt piemaksas summu,
ja nepieciešams, laukā Izmaiņu iemesls ievadīt vērtību no saraksta Izmaiņu iemesli,
ja nepieciešams, laukā Rīkojuma nr., dat. ievadīt rīkojuma numuru un datumu.

Konvertācijas procesā:











esošā Personas amatu datu kartiņa tiek noslēgta ar 31.12.2013.un izveidota jauna ar 01.01.2014.
lappusē Amata dati lauka Likme summa tiek konvertēta uz eiro valūtu.
Piemēram, ja pirms konvertācijas Likme = 500 LVL, tad pēc konvertācijas Likme = 711,44 EUR.
lappusē Darba vieta lauka Mēnešalga summa tiek konvertēta uz eiro valūtu pēc tā paša algoritma
kā Likme.
Lappuse Pedagoga amata dati summu laukiem summa tiek konvertēta uz eiro valūtu pēc tā paša
algoritma kā Likme.
ja Avansu kartiņa ir piesaistīta esošai Personas amatu datu kartiņai, tad šai pašai Avansu
kartiņai nomainās valūta uz EUR, avansu summa tiek konvertēta un Avansu kartiņa tiek
piesaistīta jaunai Personas amatu datu kartiņai.
ja Pastāvīgās piemaksas dokuments ir piesaistīts esošai Personas amatu datu kartiņai, tad
pastāvīgās piemaksas dokuments tiek noslēgts ar 31.12.2013. un izveidots jauns dokuments ar
01.01.2014., laukiem Summa/Def.summa summas tiek konvertētas un jaunais pastāvīgās
piemaksas dokuments tiek piesaistīts jaunai personas amatu datu kartiņai
ja esošai Personas amatu datu kartiņai ir piesaistīta Algas tarifa kategorija, tad Algas tarifa
kategorija tiek noslēgta ar 31.12.2013. un izveidota jauna no 01.01.2014., laukiem Tarifs/Likme
no/Likme līdz summas tiek konvertētas un jaunā Algas tarifa kategorija tiek piesaistīta jaunai
Personas amatu datu kartiņai
Ja esošai Algas tarifa kategorijai/ Pastāvīgai piemaksai beigu datums ir eiro periodā, tad
maiņas rezultātā esošā kartiņa tiek noslēgta ar 31.12.2013., izveidota jauna ar 01.01.2014. un
beigu datums norādīts tāds pats kā iepriekšējai kartiņai.
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4.1.2. Ja darbiniekiem likme tiek noteikta eiro valūtā veselos skaitļos
Likmes aprēķinam tiek izmantota darbība Iezīmēto slodžu maiņa.
Pamatdati  Personāla uzskaite  Personu amatu dati  Darbības  Iezīmēto slodžu maiņa
Lai veiktu darbību, aktivizētajā logā Slodzes izmaiņu parametri nepieciešams:










atzīmēt iespēju Mainīt slodzi.
atzīmēt izvēles rūtiņu pie datuma No un ievadīt 01.01.2014.
laukā Valūtas maiņa uz norādīt EUR (noklusēti jau tiek aizpildīts).
laukā Likmes maiņa izvēlas darbību Reizināt ar (noapaļojot veselos uz augšu) un norāda
vērtību, piem., 1,422872.
laukā Mēnešalgas maiņa jābūt tām pašām vērtībām kas Likmes maiņa (noklusēti tās tiek
aizpildītas).
atzīmē izvēles rūtiņu Avansu kartiņu piesaistīt jaunai slodzei.
atzīmē izvēles rūtiņu Mainīt piemaksas summu.
ja nepieciešams, laukā Izmaiņu iemesls ievadīt vērtību no saraksta Izmaiņu iemesli.
ja nepieciešams, laukā Rīkojuma nr., dat. ievadīt rīkojuma numuru un datumu.

Darbības procesā:
 esošā Personas amatu datu kartiņa tiek noslēgta ar 31.12.2013.un izveidota jauna ar 01.01.2014.
 lappusē Amata dati lauka Likme summa tiek pārrēķināta un noapaļota uz augšu līdz veselam
ciparam.
Piemēram, ja pirms darbības Likme = 500 LVL, pēc darbības Likme = 712,00 EUR
 lappusē Darba vieta lauka Mēnešalga summa tiek pārrēķināta pēc tā paša algoritma kā Likme.
 lappusē Pedagoga amata dati summu laukiem summa tiek pārrēķināta pēc tā paša algoritma kā
Likme.
 ja Avansu kartiņa ir piesaistīta esošai Personas amatu datu kartiņai, tad šai pašai Avansu
kartiņai nomainās valūta uz EUR, avansu summa tiek pārrēķināta pēc tā paša algoritma kā Likme
un Avansu kartiņa tiek piesaistīta jaunai Personas amatu datu kartiņai.

ja Pastāvīgās piemaksas dokuments ir piesaistīts esošai Personas amatu datu kartiņai, tad
Pastāvīgās piemaksas dokuments tiek noslēgts ar 31.12.2013. un izveidots jauns dokuments ar
01.01.2014., laukiem Summa/Def.summa summas tiek pārrēķinātas pēc tā paša algoritma kā
Likme un jaunais Pastāvīgās piemaksas dokuments tiek piesaistīts jaunai Personas amatu
datu kartiņai.
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ja esošai Personas amatu datu kartiņai ir piesaistīta Algas tarifa kategorija, tad Algas tarifa
kategorija tiek noslēgta ar 31.12.2013. un izveidota jauna no 01.01.2014., laukiem Tarifs/Likme
no/Likme līdz summas tiek pārrēķinātas pēc tā paša algoritma kā Likme un jaunā Algas tarifa
kategorija tiek piesaistīta jaunai Personas amatu datu kartiņai.
Ja esošai Algas tarifa kategorijai/ Pastāvīgai piemaksai beigu datums ir eiro periodā, tad
maiņas rezultātā esošā kartiņa tiek noslēgta ar 31.12.2013., izveidota jauna ar 01.01.2014. un
beigu datums norādīts tāds pats kā iepriekšējai kartiņai.

4.1.3. Ja darbiniekiem tiek noteikta jauna likme EUR valūtā
Pamatdati  Personāla uzskaite  Personu amatu dati  Darbības  Mainīt slodzi
Ja darbiniekam tiek noteikta jauna likme, tad var izmantot esošo darbību Mainīt slodzi.
Nomainot valūtu, likme nemainās, tā jālabo manuāli.
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4.1.4. Ja nepieciešams personu amatu datiem „izņemt” beigu datumu
Pamatdati  Personāla uzskaite  Personu amatu dati  Darbības  Iezīmēto slodžu maiņa
Ja nepieciešams vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi slodžu kartiņām (Personas amata dati) izņemt beigu
datumu, tad to var veikt ar Iezīmēto slodžu maiņu.
Aktivizētajā logā Slodzes izmaiņu parametri nepieciešams:




Atzīmēt iespēju Labot slodzi vai Labot slodzi (bez piemaksām),
Atzīmēt izvēles rūtiņu pie datuma Līdz un datuma laukam jābūt tukšam,
Atzīmēt izvēles rūtiņu Labot slēgtās slodzes.

Labošanas procesā:



iezīmētām Personas amatu datu kartiņām beigu datums tiks izņemts ārā, t.i., lauks būs tukšs.
ja ir norādīta iespēja Labot slodzi, tad piesaistītām Pastāvīgām piemaksām beigu datums tiks
izņemts ārā, t.i., lauks būs tukšs.

4.1.5. Ja nepieciešams personu amatu datiem „ielikt” beigu datumu
Pamatdati  Personāla uzskaite  Personu amatu dati  Darbības  Iezīmēto slodžu maiņa
Ja nepieciešams vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi slodžu kartiņām (Personas amata dati) ielikt beigu
datumu, tad to var veikt ar darbību Iezīmēto slodžu maiņa.
Aktivizētajā logā Slodzes izmaiņu parametri nepieciešams:



Atzīmēt iespēju Labot slodzi vai Labot slodzi (bez piemaksām).
Atzīmēt izvēles rūtiņu pie datuma Līdz un norādīt datumu.

Labošanas procesā:



iezīmētās Personas amatu datu kartiņas tiks noslēgtas ar norādīto datumu.
ja ir norādīta iespēja Labot slodzi, tad piesaistītās Pastāvīgās piemaksas tiks
norādīto datumu.

noslēgtas ar
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4.2.

Pastāvīgās piemaksas

Dokumenti  Algas  Aprēķina dokumenti  Pastāvīgās piemaksas
Dokumenti  Personāls  Pastāvīgās piemaksas

4.2.1. Piemaksu maiņa (vednis)
Dokumenti  Algas  Aprēķina dokumenti  Pastāvīgas piemaksas  Darbības  Piemaksu maiņa
(vednis)
Dokumenti  Personāla uzskaite  Pastāvīgas piemaksas  Darbības  Piemaksu maiņa (vednis)
Darbību Piemaksu maiņa (vednis) veic, ja pastāvīgā piemaksa nav piesaistīta Personu amatu datu
kartiņai.
Vednim ir izstrādātas jaunas iespējas: konvertēt summu lauku, ja jaunai kartiņai valūta atšķiras no
iepriekšējās.
Konvertācijas process:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lappusē Konfigurācija nospiest pogu Turpināt,
Lappusē Saraksts atzīmē ierakstus,
Pāriet uz lappusi Apstrādes parametri un norāda valūtu EUR laukā Mainīt valūtu uz,
Pāriet uz lappusi Maināmās vērtības un norāda datumu 01.01.2014. laukā Spēkā no,
Nospiest pogu Turpināt,
Nospiest pogu Mainīt.

Konvertācijas procesā:



Pastāvīgās piemaksas dokuments tiek noslēgts ar 31.12.2013. un izveidots jauns dokuments ar
01.01.2014.
laukiem Summa un Def.summa vērtības tiek konvertētas pēc konvertācijas kursa.
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5.

Sagatavošanās darbi modulī „Darba samaksa” (Algas)

5.1.

Nodokļu tabulas

Lai nodrošinātu pareizus darba samaksas aprēķinus 2014.gadā, jāveido jaunas nodokļu tabulas, atbilstoši
spēkā esošajai likumdošanai: Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem.

5.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)
Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem  IIN tabulas
IIN tabulas ievadformā pieejami valūtas lauki summu laukiem Par apgādājamo un tabulā.
Pašreizējā brīdī spēkā esošā likumdošana: MK noteikumi Nr.932 24.09.2013. „Noteikumi par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”
Peles kursoru novieto uz ieraksta, kas spēkā no 01.07.2013., noklikšķina ar peles labo pogu un izvēlas
darbību Kopēt. Nokopētajai IIN tabulai nomaina Spēkā no datumu uz 01.01.2014., izlabo summas
atbilstoši likumdošanai EUR un datus Saglabā.

5.1.2. Sociālais nodoklis (VSAOI)
Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem  VSAOI tabulas
VSAOI tabulas ievadformā pieejams valūtas lauks summas laukam Nodokļa objekta maksimālais
apmērs.
Peles kursoru novieto uz ieraksta, kas spēkā no 01.2013., noklikšķina ar peles labo pogu un izvēlas
darbību Kopēt. Nokopētajai VSAOI tabulai nomaina Spēkā no datumu uz 01.2014., nomaina procentu
likmes attiecīgajām kategorijām atbilstoši likumdošanai un izlabotos datus saglabā.
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5.1.3. Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva
Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem  VSAOI tabulas
VSAOI tabulas pieejams valūtas lauks summas laukam Iemaksu likme.
Peles kursoru novieto uz ieraksta, kas spēkā no 01.2013., noklikšķina ar peles labo pogu un izvēlas
darbību Kopēt. Nokopētajai VSAOI tabulai nomaina Spēkā no uz 01.2014.,nomaina summu atbilstoši
likumdošanai EUR un izlabotos datus saglabā.
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5.1.4. Algas konstanšu tabula
Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem  Algas konstanšu tabula
Algas konstanšu ievadformā pieejami valūtas lauki summu laukiem Minimālā alga un Min. stundu
likme.
Pašreizējā brīdī spēkā esošā likumdošana: MK noteikumi Nr.665 27.08.2013 „Noteikumi par minimālo
mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”.
Peles kursoru novieto uz ieraksta, kas spēkā no 01.2013., noklikšķina ar peles labo pogu un izvēlas
darbību Kopēt. Nokopētajai Algas konstanšu tabulai nomaina Spēkā no datumu uz 01.01.2014., nomaina
summas atbilstoši likumdošanai EUR un izlabotos datus saglabā.

5.1.5. Daļēji apliekamais ienākums
Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem  Daļēji apliekamais ienākums
Daļēji apliekamā ienākuma ievadformas lappusē Apraksts pieejams valūtas lauks summu laukam
Summa/procents.
Pašreizējā brīdī spēkā esošā likumdošana: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
19.09.2013.
Peles kursoru novieto uz spēkā esošā ieraksta, noklikšķina ar peles labo pogu un izvēlas darbību Kopēt.
Nokopētajam ierakstam nomaina nosaukumu, valūtu uz EUR un summu atbilstoši likumdošanai EUR un
izlabotos datus saglabā.
Izveidojot jaunu daļēji apliekamo ienākuma kartiņu, būtu vēlams izveidot jaunu samaksas veidu un tie
jāpiesaista pie nodokļu ieturējuma veidiem.
Nepieciešamās darbības:
1) Izveido jaunu Daļēji apliekamo ienākumu:
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2) izveido jaunu Samaksas veidu:

3) labo Ieturējuma veidu „IIN”:
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4) labo Ieturējuma veidu „Darba ņēmēja sociālais nodoklis”:

5) tiem Samaksas/Ieturējuma veidiem, kuriem summa nedrīkst būt atkarīga no šī jaunā Samaksas
veida, lappusē Rēķina no pie nosacījuma, ka atzīme ir pie iespējas Nerēķina, jauno Samaksas veidu
pārsūta no kreisās uz labo pusi.
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5.2.

Samaksas veidi

Pamatdati  Personāla uzskaite  Aprēķiniem  Samaksas veidi
Jaunais valūtas lauks Valūta tiek ņemts vērā, ja lappusē Aprēķins:
1) summas laukam Noklusētā vērtība vērtība tiek iekļauta aprēķinā, piem., samaksas veidam ar
aprēķina veidu Apmaksa par stundām un minūtēm.
2) Pastāvīgai piemaksai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Apmaksa atkarībā no stāža gados.
Šajos gadījumos jāizveido jauns Samaksas veids ar jaunām EUR vērtībām.
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5.3.

Algu dokumenti

5.3.1. Samaksa/ieturējumi periodā
Dokumenti  Algas  Aprēķina dokumenti  Samaksa/ieturējumi periodā
Samaksa/ ieturējumi periodā dokumentu ievadformai pieejams valūtas lauks Valūta. Noklusēti valūta tiek
uzrādīta, atkarībā no lauka No.
Ja šajos dokumentos ir summārās vērtības, tad nepieciešams veidot jaunus dokumentus ar EUR valūtu. To
veic, no esošā dokumenta Excel dokumentā izeksportē summas LVL valūtā, nokonvertē un jaunā
dokumentā ieeksportē no Excel veidnes.

5.3.2. Pastāvīgie ieturējumi
Dokumenti  Algas  Aprēķina dokumenti  Pastāvīgie ieturējumi
Pastāvīgos ieturējuma dokumentus jānoslēdz ar 31.12.2013. un jāizveido jaunus dokumentus ar
01.01.2014. ar EUR summām.
25
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6.

Sagatavošanās darbi modulī „Personāla vadība”

6.1.

Amatu vietas maiņas vednis

Pamatdati  Personāla uzskaite  Amatu vietu saraksti  Amatu vietas  Darbības  Amatu vietu
maiņa (vednis)
Darbības Amatu vietu maiņas procesam:
1) Amatu vietu sarakstā iezīmē Amata vietas, kurām jāveic maiņas process un izvēlas darbību Amatu
vietas maiņa (vednis).
2) Ja maiņas procesa rezultātā nepieciešams, lai izveidotos rīkojums, vedņa sadaļā Konfigurācija atstāj
atzīmētu izvēles rūtiņu Ģenerēt rīkojumu un norāda Rīkojuma dokumenta tipu. Pretējā gadījumā
noņemt atzīmi izvēles rūtiņai.
Pēc Eiro ieviešanas vadlīnijām nav nepieciešama Vienošanās, tāpēc neatzīmē izvēles rūtiņu Ģenerēt
vienošanās.
Nospiež pogu Turpināt.
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2) Sadaļā Amatu vietas lappusē Saraksts atzīmē ierakstus (Amata vietas).

3) Pāriet uz lappusi Maināmās vērtības un norāda datumu 01.01.2014. laukā Spēkā no.
Nospiež pogu Turpināt.

28

3) Sadaļā Amata dati lappusē Saraksts atzīmē ierakstus (Personas amata dati),

4) Pāriet uz lappusi Apstrādes parametri un norāda valūtu EUR laukā Mainīt valūtu uz.
Nospiež pogu Turpināt
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5) Sadaļā Maiņas nospiež pogu Mainīt.

6) Nospiež pogu Turpināt.
7) Lappusē Rīkojums norāda datumu laukā Datums.
Nospiež pogu Pabeigt.
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Maiņas procesa rezultātā:











6.2.

Amata vieta tiek noslēgta ar 31.12.2013. un izveidota jauna ar 01.01.2014.
Piesaistītā Personas amatu datu kartiņa tiek noslēgta ar 31.12.2013.un izveidota jauna ar
01.01.2014.
Personu amatu datu kartiņā lappusē Amata dati lauka Likme summa tiek konvertēta uz eiro
valūtu pēc konvertācijas kursa.
Piemēram, ja pirms konvertācijas Likme = 500 LVL, pēc konvertācijas Likme = 711,44 EUR
Personu amatu datu kartiņā lappusē Darba vieta lauka Mēnešalga summa tiek konvertēta uz
eiro valūtu pēc konvertācijas kursa
Personu amatu datu kartiņā lappusē Pedagoga amata dati summu laukiem summa tiek
konvertēta uz eiro valūtu pēc konvertācijas kursa
Ja Pastāvīgās piemaksas dokuments ir piesaistīts Personas amatu datu kartiņai, tad
Pastāvīgās piemaksas dokuments tiek noslēgts ar 31.12.2013. un izveidots jauns dokuments ar
01.01.2014., laukiem Summa/Def.summa summas tiek konvertētas pēc konvertācijas kursa un
jaunais Pastāvīgās piemaksas dokuments tiek piesaistīts jaunai Personas amatu datu kartiņai
ja esošai Amatu vietas kartiņai ir piesaistīta Algas tarifa kategorija, tad Algas tarifa kategorija
tiek noslēgta ar 31.12.2013. un izveidota jauna no 01.01.2014., laukiem Tarifs/Likme no/Likme
līdz summas tiek konvertētas pēc konvertācijas kursa un jaunā Algas tarifa kategorija tiek
piesaistīta jaunai Amatu vietas kartiņai,
Ja esošai Personu amatu datiem/ Algas tarifa kategorijai/ Pastāvīgai piemaksai beigu datums
ir eiro periodā, tad maiņas rezultātā esošā kartiņa tiek noslēgta ar 31.12.2013., izveidota jauna ar
01.01.2014. un beigu datums norādīts tāds pats kā iepriekšējai kartiņai.

Iezīmēto amatu vietu maiņa

Pamatdati  Personāla uzskaite  Amatu vietu saraksti  Amatu vietas  Darbības  Iezīmēto amatu
vietu maiņa
Situācijā, ja Personas amata datu kartiņas jau izveidotas no 01.01.2014. un pēc tam jāveido jaunas
Amatu vietas, tad izmanto darbību Iezīmēto amatu vietu maiņa.
Darbības Amatu vietu maiņai:
Norāda datumus Spēkā no 01.01.2014 un Spēkā līdz 31.12.2013,
Norāda izveidošanas Rīkojuma numuru un datumu,
Norāda likvidēšanas Rīkojuma numuru un datumu,
Ja nepieciešams, laukā Algas tarifs/Atalg.krit. norāda Esošais algas tarifs
val.konv.datuma,
5) Ja nepieciešams, ieliek atzīmi pie Piesaistīt personas amata datus jaunai amata vietai.
1)
2)
3)
4)

pēc

Amatu vietu maiņas procesā:






Amatu vieta tiek noslēgta ar 31.12.2013. un izveidota jauna Amatu vieta ar 01.01.2014.
Ja laukā Algas tarifs/Atalg.krit. ir norādīts Esošais algas tarifs pēc val.konv.datuma, tad Algas
tarifa kategorija tiek noslēgta ar 31.12.2013. un izveidota jauna no 01.01.2014., laukiem
Tarifs/Likme no/Likme līdz summas tiek konvertētas pēc konvertācijas kursa un jaunā Algas
tarifa kategorija tiek piesaistīta jaunai Amatu vietas kartiņai.
Ja ir atzīme pie Piesaistīt personas amata datus jaunai amata vietai, tad jaunā Amata vietas
kartiņa tiek ir piesaistīta pie Personas amata datiem, kas spēkā no 01.01.2014.
Ja Algas tarifa kategorijai beigu datums ir eiro periodā, tad maiņas rezultātā iepriekšējā kartiņa
tiek noslēgta ar 31.12.2013., izveidota jauna no 01.01.2014. un beigu datums tāds pats kā
iepriekšējai kartiņai.
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Atlikumu fiksācija virsgrāmatā

7.

Lai varētu veikt kontu atlikumu fiksāciju virsgrāmatā, ir jābūt:
-

Sagatavotam dokumentam „Kontu analītiskās dimensijas”(sk.3.nodaļu),

-

Precīzi zināmiem kontu atlikumiem virsgrāmatā latos,

-

Salīdzinātām moduļu atskaitēm ar kontu atlikumiem virsgrāmatā.

Kontu atlikumu summu fiksāciju virsgrāmatā eiro valūtā veic ar dokumentu „Kontu atlikumu fiksācija”.
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti
Vienā dokumentā var fiksēt atlikumus vienam vai vairākiem kontiem. Atlikuma fiksācija tiek veikta kontam
kopumā, tāpēc atlasot nav iespējama filtrēšana pēc kādas no detalizācijas pazīmēm. Saglabājot atlikumu
fiksācijas dokumentu, kurā ir vairāki konti, programma automātiski izveido:
-

Dokumentu, kurā ir apkopoti visi atzīmētie konti, kuriem nav norādīta detalizācija,

-

Katram kontam ar detalizāciju pa dimensijām, izveido savu dokumentu, kurā ietvertas visas
atlikumu veidojošās dimensiju kombinācijas,

-

Par katru klientu izveido atsevišķu dokumentu kontiem, kuriem ir norādīta arī detalizācija pa
klientiem.

Kontu atlikumu fiksācijas dokuments tiek automātiski iegrāmatots.
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7.1.

Atlikumu fiksācija slēgtiem kontiem

Ja slēgtiem kontiem, kam nav bijis atlikums latos, pēc vēsturisko datu aizpildes ir izveidojusies atlikuma
summa kolonās „DB b.s., EUR” vai „KR b.s., EUR”, tad tādiem kontiem ir jāveic atlikumu fiksācija.
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt dokumentus
Laukā „Datums” jāizvēlas otrais no eiro atlikuma fiksācijas starpperiodiem.
Jāatzīmē no kontu plāna kontus, kuriem tajā brīdī jāveic atlikumu fiksācija.
Slēgtiem kontiem atlikumu fiksācijas grāmatojums tiek veikts tā mēneša, kad konts ir slēgts, starpperiodā
ar numuru 99.
Pirms sākt fiksēt atlikumus slēgtiem kontiem, ir jāatver vajadzīgajos mēnešos starpperiods ar numuru 99.
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Ja slēgtajam kontam būs palicis atlikums arī latos, tad arī tādiem kontiem ir jāveic atlikumu fiksācija. Ar
atlikumu fiksācijas dokumentu programma veiks latu summas pārgrāmatošanu uz eiro summu, līdz ar to
slēgtā konta datums „Slēgts no” būs jāpārliek uz „01.2014”.

Atlikumu fiksācijas dokumenta labošana

7.2.

Kontu atlikumu fiksācijas dokumenti ir pieejami dokumentu sarakstā Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu
fiksācijas dokumenti.
Atlikumu fiksācijas dokumenti ar statusu „Grāmatots”, t.i., izveides brīdī automātiski tiek iegrāmatoti.
Grāmatojumā tiek izmantots konts, kura atlikums tiek fiksēts, un kā korespondējošais konts tiek ņemts
konts no dokuments „Kontu analītiskās dimensijas”.
1. Atlikumu fiksācijas dokumenta grāmatojumu nedrīkst manuāli labot.
2. Atceļot fiksācijas dokumenta izpildi, no lappuses „Atlikumi” automātiski tiek dzēsti summu aprēķini.
Atjaunot summu aprēķinu var izmantojot pogu
„Aprēķināt”. Pēc tam dokumentu liek „Izpildīt”
un „Kontēt”.
3. Kontēšanas logā noteikti ir jāveic dokumenta grāmatojuma pārrēķins. Kontējuma pārrēķinu veic
izmantojot pogu

„Pārģenerēt rindiņas” un izvēlas „Sistēmas shēma”.

8.

Atlikumu salīdzināšana

8.1.

Datu sagatavošana

Likuma par eiro ieviešanas prasības nosaka, ka primārais ir analītiskās uzskaites atlikumi. Tāpēc ir jāveic
kontu atlikumu salīdzināšana ar analītiskās uzskaites atlikumiem. To programmā var veikt ar dokumentu
Kontu atlikumu audits (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits ).
Virsgrāmatā visiem kontiem, kas attiecas uz darba samaksu, atlikumiem jābūt analītiskā dalījumā pa
darbiniekiem.
Atlikumus analītiskā dalījumā pa darbiniekiem var iegūt Algas modulī, kuri pēc tam tiek ielasīti dokumentā
Kontu atlikumu audits. Dati tiek sagatavoti xls veidnēs (Excel dokumentos).
Atlikumus analītiskā dalījumā pa darbiniekiem var iegūt:
Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam -> Darbības -> Kontu
atlikumu auditam
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Tiek atvērts logs Dati kontu atlikumu auditam.

Norāda nepieciešamos parametrus un nospiež pogu

- tiek atlasīti dati par

attiecīgo kontu. Nospiežot pogu
, tie tiek ielasīti MS Excel veidnē, kuru pēc saglabāšanas nodod
galvenai grāmatvedei vai atbildīgai personai, kas veic Kontu atlikumu auditu virsgrāmatā.
Piemērs Algu atlikumam analītikā pa darbiniekiem.
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva ir 0,25Ls katram darbiniekam.
Ja ir 2 darbinieki, tad kopā ir 0,50Ls.
Ja konvertē kopējo summu: 0,50Ls = 0,71 EUR
Ja konvertē summu katram darbiniekam: 0,25Ls = 0,36 EUR.
Sasummējot kopā pa darbiniekiem: 0,36 + 0,36 = 0,72 EUR
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Lai iegūtu kontu atlikumus, katram kontam tiek veikta atsevišķa datu atlase, t.i., katra konta atlikuma
iegūšanai tiek izmantots savs filtrs .
Katram kontam, kā veidot filtrus un atlasīt datus, ir izveidots savs apraksts.

8.2.

561 konta salīdzināšana pa darbiniekiem

561 konta atlikums veidojas no darbinieku aprēķināto, bet vēl neizmaksāto darba algām 2013.g. un
darbinieku aprēķināto pārmaksu (parādi) starpības. Katru šo summu iegūstam ar atsevišķu atlasi.
Darba algas salīdzināšanai (561 KR):





Atzīmē visus izmaksu sarakstus, no kuriem veikti darbinieku darba samaksas pārskaitījumi
2014.g.janvārī.
Atfiltrē izmaksas - atbilstošos ieturējuma veidus vai grupa „Izmaksa”
Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
- Lappusē ”Samaksas parametri” norāda ieturējuma veidu vai grupu, kas attiecas uz
izmaksu, piem., ieturējuma veids „Izmaksa”.
- Atfiltrētās summas ir latu valūtā
- Kopsummai jāsakrīt ar 561KR atlikumu uz 31.12.2013.

Darbības -> Kontu atlikumu auditam
-

Algas atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā atrodas nepieciešamais
konts Maksājuma sadalījumā. Šajā gadījumā tas ir Debeta atlikums.
VG atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā kontam ir atlikums
virsgrāmatā. 5611 kontam atlikums ir Kredīta slēgumā, tāpēc tiek norādīts Summa – KR
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Pārmaksu (parādu) salīdzināšanai (561 DB):







Lai varētu iegūt pārmaksu (parādu) summu pa darbiniekiem EUR valūtā, nepieciešams
01.2014. veikt darbiniekiem pilnu algas aprēķinu. Pie pilna algas aprēķina parāda summas tiek
aprēķinātas EUR valūtā. Aprēķinus jāielasa izmaksu sarakstos.
Atzīmē visus izmaksu sarakstus par 2014.g.janvāri.
Atfiltrē pārmaksas (parādus)
Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
- Lappusē ”Samaksas parametri” norāda ieturējuma veidu, kas attiecas uz parādu
(pārmaksu), piemēram, ieturējuma veids „Aprēķinātais parāds”.
- Atfiltrētās summas ir eiro valūtā.
- Kopsummai jāsakrīt ar atskaitē „Aprēķinu kopsavilkums” par 01.2014. uzrādītā ieturējuma
veidu summu, piem., „Aprēķinātā parāda” summu.
Darbības -> Kontu atlikumu auditam
- Algas atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā atrodas nepieciešamais
konts Maksājuma sadalījumā. Šajā gadījumā tas ir Debeta atlikums.
- VG atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā kontam ir atlikums
virsgrāmatā. Pārmaksas (parādi) samazina 5611 konta atlikumu, tāpēc tiek norādīts
Summa – DB
- Ja virsgrāmatā parādi (pārmaksas) 2013.gada beigās tiek pārgrāmatoti uz citu kontu
(piem., 238), tad izveidotā Excel dokumentā D konts tiek salabots uz citu kontu,
piemēram 238.
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8.3.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

57x konts  IIN
IIN nodokļu salīdzināšanai :



Atzīmē visus izmaksu sarakstus, no kuriem veikti nodokļu pārskaitījumi 2014.g.janvārī.
Atfiltrē nodokļus - vai nu atbilstošos ieturējuma veidus, vai grupu „Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis”.
Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
- Lappusē ”Samaksas parametri” norāda ieturējuma veidu vai grupu, kas attiecas uz nodokli
IIN, piem., ieturējuma veids „Algas nodoklis”.
- Atfiltrētās summas ir latu valūtā.
- Kopsummai jāsakrīt ar 57KR atlikumu uz 31.12.2013.



Darbības -> Kontu atlikumu auditam
-

Algas atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā atrodas nepieciešamais
konts Maksājuma sadalījumā. Šajā gadījumā tas ir Kredīta atlikums.
VG atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā kontam ir atlikums
virsgrāmatā. 57 kontam atlikums ir Kredīta slēgumā, tāpēc tiek norādīts Summa – KR
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8.4.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

57x konts  VSAOI
VSAOI nodokļu pārskaitījumus var veikt:

Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskatāmās summas (VSAOI nodokļa summas sakrīt ar atskaiti
„Ziņojums par VSAOI”).

Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam (tiek pārskaitīts viss mēnesī
aprēķinātais VSAOI nodoklis).
Līdz ar to datu atlase katram gadījumam ir sava.
1) Ja maksājumi veikti Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskatāmās summas
 Atzīmē visus izmaksu sarakstus tiem mēnešiem, no kuriem veidojas VSAOI pārskatāmās
summas par 2013. un 2014.gadu, un tām maksājuma uzdevumi tiek veidoti 2014.gadā.
 Atfiltrē VSAOI nodokļus - vai nu atbilstošos ieturējuma veidus, vai grupas „Sociālās iemaksas
DŅ ” un „Sociālās iemaksas DD”
Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
- Lappusē ”Samaksas parametri” norāda ieturējuma veidus vai grupas, kas attiecas uz
nodokli VSAOI, piem., ieturējuma veidus „DŅ sociālais nodoklis” un „DD sociālais
nodoklis”.
- Papildus kontējuma sarakstā vēl jāatfiltrē nodokļu summas.
Aprēķins.Dokumenta datums >= par kuriem mēnešiem tiks veikti maksājumi 2014.gadā,
piemēram, 01.12.2013, ja nodokļu pārskatījumi 2014.gadā būs par 12.2013. un 2014.gada
mēnešiem, ja aprēķinos iekļauti nākamie periodi.

-

Atfiltrētās summas ir latu valūtā
40

-

Kopsummai jāsakrīt ar 57KR atlikumu uz 31.12.2013.

2) Ja maksājumi veikti Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
 Atzīmē visus izmaksu sarakstus, no kuriem veikti nodokļu pārskaitījumi 2014.g.janvārī
 Atfiltrē VSAOI nodokļus - vai nu atbilstošos ieturējuma veidus, vai grupas „Sociālās iemaksas
DŅ ” un „Sociālās iemaksas DD”
Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
- Lappusē ”Samaksas parametri” norāda ieturējuma veidus vai grupas, kas attiecas uz
nodokli VSAOI, piem., ieturējuma veidus „DŅ sociālais nodoklis” un „DD sociālais
nodoklis”.
- Atfiltrētās summas ir latu valūtā
- Kopsummai jāsakrīt ar 57KR atlikumu uz 31.12.2013.
3) Darbības -> Kontu atlikumu auditam
-

8.5.

Algas atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā atrodas nepieciešamais
konts Maksājuma sadalījumā. Šajā gadījumā tas ir Kredīta atlikums.
VG atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā kontam ir atlikums
virsgrāmatā. 57 kontam atlikums ir Kredīta slēgumā, tāpēc tiek norādīts Summa – KR

Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva (RN)

57x konts  Riska nodeva
RN nodokļu salīdzināšanai :



Atzīmē visus izmaksu sarakstus, no kuriem veikti RN nodokļu pārskaitījumi 2014.g.janvārī.
Atfiltrē RN nodokļus - vai nu atbilstošos ieturējuma veidus, vai grupu „Uzņēmējdarbības riska
nodeva”
Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
- Lpp.”Samaksas parametri” norāda ieturējuma veidu vai grupu, kas attiecas uz nodokli RN,
piem., ieturējuma veidu „Uzņēmējdarbības riska nodeva”.
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Darbības -> Kontu atlikumu auditam
-

8.6.

Atfiltrētās summas ir latu valūtā
Kopsummai jāsakrīt ar 57KR atlikumu uz 31.12.2013.

Algas atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā atrodas nepieciešamais
konts Maksājuma sadalījumā. Šajā gadījumā tas ir Kredīta atlikums.
VG atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā kontam ir atlikums
virsgrāmatā. 57 kontam atlikums ir Kredīta slēgumā, tāpēc tiek norādīts Summa – KR.

Uzkrājumi atvaļinājumiem

541/431  Uzkrājumi atvaļinājumiem
Uzkrājumi atvaļinājumiem:




Atzīmē visus izmaksu sarakstus, kuros ir aprēķinātie uzkrājumi atvaļinājumiem.
Ja uzkrājumi atvaļinājumiem summas ir atsevišķā izmaksu sarakstā, tad papildus filtrs nav
vajadzīgs.
Ja uzkrājumi atvaļinājumiem summas ir izmaksu sarakstos kopā ar aprēķina summām, tad jāatfiltrē
uzkrājumi atvaļinājumiem atbilstošos samaksas veidus.
Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
- Lappusē ”Samaksas parametri” norāda samaksas veidu, kas attiecas uz uzkrājumiem
atvaļinājumiem, piem., samaksas veidu „Atvaļinājuma rezerve” un samaksas veidu, kas
attiecas uz DD sociālo nodokli uzkrājumiem atvaļinājumiem, piem., samaksas veidu „DD
soc.nodoklis atvaļinājuma rezervei”.
- Ja uzkrājumi atvaļinājumiem tiek aprēķināti katru mēnesi, tad kontējumu sarakstā
nepieciešams papildus filtrs:
Aprēķins.Dokumenta datums >= 01.12.2013.
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Darbības -> Kontu atlikumu auditam
-

8.7.

Atfiltrētās summas ir latu valūtā
Kopsummai jāsakrīt ar 541/431 KR atlikumu uz 31.12.2013.

Algas atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā atrodas nepieciešamais
konts Maksājuma sadalījumā. Šajā gadījumā tas ir Kredīta atlikums.
VG atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā kontam ir atlikums
virsgrāmatā. 541/431 kontam atlikums ir Kredīta slēgumā, tāpēc tiek norādīts Summa – KR

Nākamie periodi

241  nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumu salīdzināšanai :



Ja 12.2013. ir veikti aprēķini par 2014.g., tad atzīmē visus izmaksu sarakstus 12.2013. Ja
iepriekšējos mēnešos ir veikti aprēķini par 2014.g., tad jāiezīmē arī to mēnešu izmaksu saraksti.
Atfiltrē atbilstošos kontus un Aprēķins.Dokumenta datums >=01.01.2014.
Piemērs filtram:
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Atfiltrētās summas ir latu valūtā.
Kopsummai jāsakrīt ar 241DB atlikumu uz 31.12.2013.

Darbības -> Kontu atlikumu auditam
-

Algas atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā atrodas nepieciešamais
konts Maksājuma sadalījumā. Šajā gadījumā tas ir Debeta atlikums.
VG atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā kontam ir atlikums
virsgrāmatā. 241 kontam atlikums ir Debeta slēgumā, tāpēc tiek norādīts Summa – DB
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8.8.

Ieturējumi

562x  Ieturējumi
Ieturējumu salīdzināšanai :







Atzīmē visus izmaksu sarakstus 12.2013.
Atfiltrē ieturējuma veidus: var atfiltrēt visus ieturējuma veidus, kas kontējas uz vienu un to pašu
kontu un var atfiltrēt konkrētu ieturējuma veidu. Filtri jāveido tik reizes, lai kopā būtu atfiltrēti visi
ieturējuma veidi, kuriem ir kontu atlikums uz 31.12.2013.
Atfiltrē ieturējuma veidus - vai nu atbilstošos ieturējuma veidus, vai grupu „Citi ieturējumi”/
„Arodbiedrība”
Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam
- Lappusē ”Samaksas parametri” norāda ieturējuma veidu vai grupu, kas attiecas uz
ieturējumu, piem., ieturējuma veidus „Izpildraksti summa” un „Izpildraksti %”.
- Atfiltrētās summas ir latu valūtā.
- Kopsummai pa visiem filtriem jāsakrīt ar 562KR atlikumu uz 31.12.2013.
Darbības -> Kontu atlikumu auditam
-

8.9.

Algas atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā atrodas nepieciešamais
konts Maksājuma sadalījumā. Šajā gadījumā tas ir Kredīta atlikums.
VG atlikumi konta slēgumā – norāda to konta slēgumu, kurā kontam ir atlikums
virsgrāmatā. 562 kontam atlikums ir Kredīta slēgumā, tāpēc tiek norādīts Summa – KR

Deponenti

Deponentiem Excel dokuments tiek aizpildīts manuāli.
Excel veidne tiek iegūta Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits.

8.10. Konta atlikuma audita aizpilde no xls
Pēc tam, kad ir iegūti atlikumi analītiskā dalījumā pa darbiniekiem, tos jāsalīdzina ar virsgrāmatas datiem.
Šim nolūkam tiek izmantots dokuments Kontu atlikumu audits.
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Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits
Pamatā kontu atlikuma auditu veiks galvenie grāmatveži. Algu grāmatvežu pienākums ir sagatavot Excel
dokumentus un nosūtīt galveniem grāmatvežiem.
Nepieciešamās darbības kontu atlikumu salīdzināšanai ar atlikumiem Excel dokumentos:
Kontu atlikumu audita dokumentā ar iekrāsošanu atzīmē kontus, kurus ielasīt dokumentā. Automātiski tiek
ielasīti kontu atlikumi tādā detalizācijā, kāda norādīta dokumentā „Kontu analītiskās dimensijas”.

Pēc kontu atlikumu ielasīšanas tiek ielasīti atlikumi no Excel dokumentiem. Darbībai tiek izmantota ikona
.

Aizpildes rezultātā atlikumi tiek ielasīti kolonā DB–atlikums no Excel un/vai KR–atlikums no Excel, atkarībā
no tā, kurās kolonās šie atlikumi ir uzrādīti Excel dokumentā.
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Pēc atlikumu ielasīšanas no Excel dokumenta nepieciešams aizpildīt kolonu DB-mērķa atlikums un/vai KRmērķa atlikums. Ar peles labo pogu izvēlas „Aizpildīšanas operācijas” -> „Aizpildīt mērķa atlikumu ar
atlikumu no Excel”.

Ja atlikuma audita dokumentā ir starpības starp konta atlikumu un analītisko atlikumu no Excel dokumenta,
tad audita dokuments tiek izpildīts un grāmatots.
Ja atlikuma audita dokumentā nav starpības starp konta atlikumu un analītisko atlikumu no Excel
dokumenta, tad audita dokuments paliek statusā „Izpildīts” un grāmatojuma logs ir tukšs.
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