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1 PIRKIMAI 

1.1 PIRKIMAS 
Pasirinkus meniu punktą Pirkimai  Pirkimas, kuriant pirkimo operaciją, vietoj standartinės 
operacijos - kainos įvedimo - galima įvesti tik sumą. Taip pat galima pasirinkti kitą pinigų gavėją nei 
prekių ar paslaugų tiekėjas, pvz., atskaitingam asmeniui. Tai  galima pasirinkti skyrelyje Papildomas 
(1 pav.). 
 

 
1 pav. Naujo įrašo kūrimo papildomų laukų užpildymas 

 
1. Pin. gavėjas – pinigų gavėjas. Pildoma, kai pardavėjas ir pinigų gavėjas – skirtingi asmenys. 

Įsiskolinimas už nupirktas prekes atsiranda pinigų gavėjui. 
2. Įvesti – kas bus vedama detalinėje eilutėje: prekės kaina ar suma. 
3. Nuolaida – kaip skaičiuoti nuolaidą: nuo kainos/nuo sumos. 
4. PVM – PVM skaičiavimo metodas: nėra kainoje/yra kainoje. Pirkimo operaciją galima atlikti 

kita valiuta, pasirenkant skyrelyje Papildomas. 
 
Pirkimo dokumente galima įvesti papildomas paslaugas, didinančias arba mažinančias savikainą (2 
pav.).  
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2 pav. Paslauga didinanti arba mažinanti savikainą 

 

Dokumento detalinėse eilutėse laukai Tiekėjas ir Blanko nr. pildomi tik tada, jei viename pirkimo 
dokumente vedamos skirtingų tiekėjų suteiktos prekės/paslaugos. Pavyzdžiui, iš vieno tiekėjo 
nupirktos prekės, kurias pristatė kitas tiekėjas. Tokiu atveju prekių tiekėjas nurodomas dokumento 
antgalvėje, o transportavimo paslaugos detalinėje eilutėje nurodomas šios paslaugos Tiekėjas ir 
Blanko numeris (3 pav.). 
 

 
3 pav. Papildomų eil. įvedimas 
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1.2 SAVIKAINOS PERSKAIČIAVIMAS  
Jei pirkimo dokumente yra paslaugų, didinančių arba mažinančių prekių savikainą (tipai 4 arba 5), 
prieš išsaugant dokumentą reikia perskaičiuoti prekių savikainą. Savikaina perskaičiuojama 

paspaudus mygtuką  (Patvirtinti). Eilučių, kurių savikaina perskaičiuota, redaguoti negalima. 
Norint eilutę redaguoti iš naujo, reikia savikainą atstatyti. Savikaina atstatoma paspaudus mygtuką 

 (Atšaukti). 

1.3 PVM VEDIMAS  
PVM gali būti vedamas dviem būdais: 

1) skaičiuoti PVM nuo kiekvienos prekės, kiekvienoje eilutėje. Tokiu atveju vartotojo 
parametruose (Sistema  Vartotojo parametrai) turi būti pažymėta varnelė Skaičiuoti 
pirkimo PVM (4 pav.). Tuomet vedant kiekvieną detalinę eilutę, programa pati įskaičiuos 
PVM procentą iš prekės kortelės taip suskaičiuodama PVM, tačiau vedant PVM šiuo būdu, 
galutinis PVM gali nesutapti su esančiu PVM sąskaitoje faktūroje, nes joje PVM gali būti 
paskaičiuotas nuo bendros sumos. 
 

 
4 pav. Skaičiuoti pirkimo PVM 

 
2) skaičiuoti PVM nuo bendros sumos, atskira eilute. Tokiu atveju vartotojo parametruose 

(Sistema  Vartotojo parametrai) turi nebūti varnelės Skaičiuoti pirkimo PVM (5 pav.). 
 

 
5 pav. Neskaičiuoti pirkimo PVM 
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Tada vedant kiekvieną detalinę eilutę, programa PVM neskaičiuos ir reikės rankiniu būdu įvesti 
atskirą eilutę su PVM suma. Norėdami įvesti šią eilutę, pirmiausiai turi būti sukurta paslaugos kortelė, 
kurios kodas – PVM (galite įrašyti tiesiog PVM), o tipas – 3 (6 pav.). 
 

  
6 pav. PVM sumos įvedimas 

 
Vėliau galima įvesti naują eilutę, joje pasirinkti šią PVM paslaugą, o pirkimo kainos lauke įrašyti visą 
dokumento PVM sumą (7 pav.). Sukurti naują paslaugą ir įrašyti jos kodą į sisteminius parametrus 
reikia tik vieną kartą. 
 

 
7 pav. PVM paslaugos pasirinkimas 
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PVM skaičiavimo būdą galima pakeisti automatiškai, paspaudus mygtuką PVM. Pasirinkus 
Perskaičiuoti PVM nuo eilutės, programa paskaičiuos ir įrašys PVM kiekvienai įvestai eilutei, o atskirą 
PVM eilutę ištrins. Pasirinkus Perskaičiuoti PVM nuo bendros sumos, programa ištrins PVM sumą 
kiekvienoje eilutėje, paskaičiuos PVM nuo bendros sumos ir sukurs atskirą eilutę su bendra PVM 
suma (8 pav.). 
 

 
8 pav. PVM automatinis perskaičiavimas 

1.4 AUTOMATINIS PIRKIMO GRĄŽINIMAS 
Norint grąžinti pirkimą, reikia įvesti pirkimo grąžinimo dokumentą. Šį dokumentą galima sugeneruoti 
automatiškai: Pirkimai  Pirkimas. Pele spustelkite pasirinktą pirkimo įrašą ir pasirinkite Kopijavimo 
į grąžinimą veiksmą: Veiksmai  Kopijuoti į grąžinimą. Atsidariusiame užklausos lange reikia 
nurodyti grąžinimo datą, grąžinimo dokumento buhalterinį šabloną ir metodą (9 pav.). 
 

 
9 pav. Pirkimo grąžinimo automatinis sukūrimas 
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Metodas gali būti FIFO, LIFO arba konkretus. Jei pasirinktas konkretus metodas, pirkimo grąžinimo 
dokumente bus pasirinkti būtent tie prekių likučiai, kurie atsirado įvedus pirkimo dokumentą. Kad 
būtų galima naudoti konkretų metodą, grąžinamas pirkimo dokumentas turi būti patvirtintas.  


