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Gerbiamas kliente,  

 

Džiaugiamės, kad esate UAB „B-NOVO Technologies“ klientai ir naudojate buhalterinės 

apskaitos programos NANO, NANO+, NANO ūkininkams ir NANO+ ūkininkams versijas. Norime 

atkreipti Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus.  

 

Atsižvelgiant į 2017 m. vasario mėn. 1 d. VMI pakeistą FR0573 deklaracijos formą bei 

pasikeitusias nuostatas, išleistas naujinys nr. 015: NANO + ir NANO + ūkininkams programos 

versijoms: FR0573 formos  koregavimas. 

Šiuo naujiniu pakoreguotas FR0573 formos laukų užpildymas: „jei mokestis nebuvo 

išskaičiuotas, sumokėtas ir/ar grąžintas, A12, A13, A17, A18 bei U14, U15, U19, U20 laukeliuose 

įrašomas 0. (žr. 1 pav.) 

 

 

 

 

1 pav. FR0573 formos laukų užpildymas 
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Naujiniu nr. 015, numatyta galimybė neapmokestinamas A kl. pajamas skaičiuoti Atlyginimų 

modulyje, bet nenumatyta galimybė A kl. neapmokestinamas pajamas skaičiuoti Finansų 

modulyje. 

Klientai, norintys A klasės neapmokestinamas išmokas skaičiuoti Atlyginimų ir Finansų 

moduliuose, turi papildomai įsigyti atnaujinimą nr. 021 „FR0573 atnaujinimas“. 

 

A klasės neapmokestinamų pajamų išmokų vedimas Atlyginimų modulyje 
 

Norint neapmokestinamąsias A klasės pajamų išmokų rūšis vesti Atlyginimai modulyje, 

pirmiausia reikia sukonfigūruoti priskaitymų kodus. 

Pavyzdyje naudojamas 25 kodas. Jūs galite susikurti naują priskaitymo kodą (Atlyginimai -> 

Priskaitymų/Išskaitymų kodai) su aprašytomis reikšmėmis: 

 Stulpelyje „Paj.r.“ nurodoma kokiu pajamų rūšies išmokos kodu sumos turės būti 

deklaruojamos metinėje FR0573 deklaracijoje.  

 Stulpelyje „Pažyma“ nurodoma į kokį pažymos stulpelį turi patekti suma. Nenurodžius 

nieko, į pažymą dienpinigiai nepateks.  

 Stulpelyje „P.nr“ nurodoma į kokį D2 ataskaitos stulpelį pateks suma. Nenurodžius 

nieko, suma pateks į 1 priskaitymų stulpelį.  

 Jeigu norima, galima mokėtiniems dienpinigiams naudoti atskirą buhalterinę sąskaitą, 

kurią būtų galima nurodyti stulpelyje „Kreditas“ (pvz.  4465 - mokėtini dienpinigiai).  

 

2 pav. 

  Priskaitymų informaciją galima įvesti „Pastovūs priskaitymai – išskaitymai“ naudojant 

konkrečias sumas arba skaičiavimo formules, arba „Einamojoje informacijoje“. Tarkim darbuotojo 

kortelėje suvesta informacija: 

 

3 pav. 

Toliau pateikiami gaunami rezultatai: 
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4 pav. 

 

Matoma, kad pagal pateiktą aprašymą sukonfigūruotų neapmokestinami A klasės išmokų 

kodų skaičiavimas neturi įtakos išskaičiuojamiems mokesčiams: 

 

 

 
5 pav. 

 

Į metinę pajamų mokesčio deklaraciją FR0573 duomenys apie A klasės neapmokestinamąsias 

pajamų išmokas pateks iš Atlyginimai -> Skaičiavimo rezultatai. Programa tikrins priskaitymų 

kodo sukonfigūravimą ir jeigu priskaitymo kodas Atlyginimai -> Priskaitymų/Išskaitymų kodai  

-> stulpelyje „Paj.r.“ turės nurodytą pajamų išmokų rūšį, o stulpelis „PM“ bus tuščias. Tuomet 

programa iš Atlyginimai -> Skaičiavimo rezultatai -> stulpelio „Suma“ atkels duomenis į 

FR0573 A priedo FR0573 stulpelį A10 (išmokėtų apmokestinamų arba neapmokestinamų išmokų 

suma) arba į U priedo stulpelį U12 (išmokėta apmokestinamųjų išmokų suma). O A priedo 

stulpeliuose A12 (Išskaičiuota pajamų mokesčio suma) ir A13 (į biudžetą sumokėta pajamų 

mokesčio suma) arba į U priedo stulpeliuose U14 (Išskaičiuota pajamų mokesčio suma) ir U15 (į 

biudžeto sumokėta pajamų mokesčio suma) bus įrašyta 0. 
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PASTABA. Primename, kad Atlyginimai –> Priskaitymo išskaitymo kodai –> Stulpelyje 

„Paj.r.“ tiek apmokestinamom, tiek neapmokestinamom pajamom turi būti nurodoma kokiu 

pajamų rūšies išmokos kodu sumos turės būti deklaruojamos metinėje FR0573 deklaracijoje. 
 

 
 

6 pav. 

 

Naujinio įdiegimas vykdomas Servisas –> Nano  atnaujinimas. Atidaromas naujinių sąrašas, 

kuriame reikia pažymėti norima įdiegti naujinį, tuomet spaudžiamas mygtukas „OK“.  

 

Įdiegus atnaujinimą reikia išjungti ir vėl iš naujo įjungti NANO programą. 

PASTABA. Naujinys nr. 015 turi būti įdiegiamas kiekvienoje duomenų bazėje atskirai. 

Duomenų bazė turi būti pasirenkama programos įjungimo metu. 

 

 

Naujinio nr. 015 „FR0573 formos  koregavimas“, skirto „NANO+ ir NANO+ ūkininkams 

programos versijoms, kaina 35,00 Eur + PVM. 

 

 

Jei turite klausimų dėl atnaujinimų prašome susisiekti su mumis telefonu 8 37 491035 arba 

rašyti laišką adresu info@nanoapskaita.lt.  

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 

UAB „B-NOVO Technologies“ 


