DINETA.web naudotojo instrukcija:
Savikainos didinimas

Telefonas: +370 37 234437
Mobilus: +370 659 09039
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Olimpiečių g. 1, Vilnius
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Norėdami padidinti prekių savikainą (kai transporto paslaugas suteikia kitas tiekėjas, nei prekių
tiekėjas) papildomų paslaugų išlaidomis, reikia:
1. Aprašyti DK šabloną, kuriame nurodytumėte, kad paslaugos didinančios savikainą suma
nueitų į sąskaitą, nurodytą paslaugos kortelėje, pvz 4486, bet ne formuotų skolą už transportą
prekių tiekėjui (1 pav.).

1 pav. DK šablono aprašymas

2. Sukurkite paslaugą su tipu 4, paslauga didinanti savikaina, paslaugos korteleje nurodydami

saskaitą, pvz 4486 (2 pav.). Ši paslauga yra naudojama pirkime.

2 pav. Paslaugos sukūrimas
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3. Gautą sąskaitą už transportą, pajamuokite su paslauga, tipas-2, su tuo pačiu DK šablonu savikainos
didinimas, kurioje sąskaita nurodoma taip pat 4486, nes didinant savikainą suma „išsibarsto“ į prekių
savikainą ir lieka kredito pusėje, o su paslauga (tipas 2) šią sąskaita 4486 debetuojate.
4. Jeigu prekių ir paslaugų tiekėjas tas pats, tai prekės su savikaina didinančia paslauga pajamuojate
su standartiniu DK šablonu, kuriame už transportą taip pat formuojasi skola.
Kai transporto sąskaita yra iš karto:


DK šablone, ties paslauga didinanti savikaina nurodomas kintamasis „@prek“ (3 pav.):

3 pav. Nurodomas kintamasis



Balansinė sąskaita pap. išlaidų kortelėje (4 pav.).

4 pav. Balansinės sąskaitos įvedimas

Turi būti dvi kortelės:
1) kai prekių tiekėjas ir transporto tas pats kaip ir prekių
2) kai transporto tiekėjas yra ne prekių tiekėjas, bet turimas dokumentas kartu su prekių įsigijimo
dokumentu. Tokioje kortelėje nurodoma sąskaita 443...
Kai tiekėjai prekių ir pap.išlaidų skirtingi ir neturite išlaidų dokumento, naudokite kitą paslaugos
kortelę, kurioje nurodysite tarpinę sąskaitą, jog gavus dokumentą, uždarytumėte tarpinę sąskaitą.
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Įvedant kito tiekėjo pap.išlaidas pagal PVM sf, papildomame dokumente (5 pav.),

5 pav. Papildomas dokumentas

nurodykite jo Nr., tiekėją bei valiutą, jeigu ji skiriasi nuo prekių įsigijimo valiutos (6 pav.).

6 pav. Papildomo dokumento eilučių pildymas
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