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Tirdzniecības un Preču zīmes
Visas tekstā izmantotās preču zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā
atsauces.
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Ievads
Dokumentā aprakstītas darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu pareizus darba samaksas
aprēķinus 2015.gadā, izmantojot resursu vadības sistēmu Horizon.

Izmaiņas no 01.01.2015
1.Tabula sociālajam nodoklim
Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem  VSAOI tabulas  Grupa „VSA
obligātās iemaksas”
Peles kursoru novieto uz ieraksta, kas spēkā no 01.2014., noklikšķina ar peles labo pogu un
izvēlas darbību „Kopēt”. Nokopētajai VSAOI tabulai nomaina Spēkā no uz 01.2015.,
nomaina vērtību laukā Nodokļu objekta maksimālais apmērs un likmes. Izlabotos datus
saglabā.

Ieturējuma veidam „Darba ņēmēja sociālais nodoklis” nav nepieciešams veidot jaunu
ierakstu 2015.gadam.
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2,Tabula uzņēmējdarbības valsts riska nodevai
Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem  VSAOI tabulas  Grupa
„Uzņēmējdarbības riska nodeva”
Tiem klientiem, kuriem ir riska nodeva.
Peles kursoru novieto uz ieraksta, kas spēkā no 01.2014., noklikšķina ar peles labo pogu un
izvēlas darbību „Kopēt”. Nokopētajai tabulai nomaina Spēkā no uz 01.2015. Summa
nemainās.

3. Izmaiņu tabula algu konstanšu tabulai
Pamatdati  Personāla uzskaite  Nodokļiem  Algu konstanšu tabula
Peles kursoru novieto uz ieraksta 01.01.2014., noklikšķina ar peles labo pogu un izvēlas
darbību „Kopēt”. Nomaina Spēkā no datumu uz 01.01.2015 un izlabo summas uz jaunajām
vērtībām un izlabotos datus saglabā. Ja ir aktivizēta ieturējumu kontrole, tad aizpilda jaunās
vērtības pie ieturējumu piedziņās kārtām.

4

4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23%
Pamatdati  Personāla uzskaite  Aprēķiniem  Ieturējuma veidi
Ņemot vērā, ka ar jauno gadu mainās procentu likme no 24% uz 23%, tad Ieturējuma veidam
„Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” veido jaunu ierakstu: kopē esošo, laukā Spēkā no ievada
datumu 01.01.2015 un lappusē Aprēķins nomaina procentus no 24 uz 23.
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Pievērsiet uzmanību:
1) Jāatceras, ka izveidojot jauno ieturējuma veidu „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015”,
jāveic izmaiņas ieturējuma veidos „Uzturnauda %” un „Izpildraksti %”, kā arī visos pārējos
ieturējuma veidos, ko ietur procentuāli. Šos ieturējuma veidus labo, lappusē Rēķināšanas
kārtība no kreisās uz labo pusi pārsūtot „Ienākuma nodoklis 23% 2015.g”, labajā pusē
atstājot arī visus esošos ieturējuma veidus.

6

2) Iestādēs, kurās ir centralizēti samaksas un ieturējuma veidi, izveidojot jaunus ieturējuma
veidus ienākuma nodoklim vienā firmā, pēc tam ir jāieiet katrā firmā atsevišķi un jāsakārto
nepieciešamā informācija lappusēs Apraksts, Rēķināšanas kārtība, Rēķina no, Daļēji.
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5. Kalendārs
Pamatdati  Uzņēmums  Kalendārs
Ar kursoru noklikšķina uz konkrētā kalendāra nosaukuma. Nospiež pogu Pievienot jaunu
un izvēlas dokumenta tipu Jauns gads dotajam kalendāram.
Izveidotajā kalendārā norāda svētku dienas un citu nepieciešamo informāciju, piemēram,
pirmssvētku dienās samazina stundu skaitu uz 7. Uz konkrētā datuma izpilda dubultklikšķi,
Dienas tipi sarakstā ar peles kreiso pogu izvēlas vajadzīgo dienas tipu (piem. Svētku diena)
un apstiprina izvēli.
Izvēlas nākamo mēnesi un atzīmē nepieciešamos dienas tipus.
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