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Gerbiamas kliente, 

 

Džiaugiamės, kad esate UAB „Būtenta“ klientai ir naudojate buhalterinės apskaitos programą 

Nano. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus. 

Atsižvelgiant į 2018 m. birželio 28 d. priimtą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo Nr. IX-1007 2,6,16,20,21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1335 bei vėlesnius šio 

įstatymo pakeitimus ir pasikeitusius gyventojų pajamų mokesčių tarifus nuo 2019 metų, išleistas 

naujinys Nr. 036 „GPM312 praplėtimas“ Nano+ ir Nano+ ūkininkams programos versijoms. 

Šiuo naujiniu bus įdiegti šie pakeitimai: 

1. Kliento kortelėje (Žinynai -> Klientai -> V.L.) bus galima nurodyti kelis verslo liudijimus.  

2. Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams  mokesčių mokėtojo kodas automatiškai persikels į 

naujai suprogramuotą lauką „Mokėtojo kodas užsienio valstybėje“ (Žinynai -> Klientai-> Kiti 

duom. -> Mokėtojo kodas užsienio valstybėje).  

3. Apmokėjimų tiekėjams lange (Atsiskaitymai-> Apmokėjimas tiekėjams) bus galima matyti 

prekybos dokumento sumą be PVM.   

4. Tam pačiam pajamų rūšies kodui bus galima nurodyti kelis skirtingus pajamų mokesčio tarifus.  

5. Nuo 2019 m. finansinėse operacijose įvestoms gyventojų išmokoms, bus galima automatiniu 

būdu pakeisti pajamų rūšies kodą su kitu mokesčio tarifo dydžiu.  

6. Nauja GPM312 deklaracijoje įkeltų duomenų rūšiavimo tvarka. 

7. Kiti smulkūs GPM312 deklaracijos formavimo pakeitimai. 

 

SVARBU. Kad įdiegti naujinį Nr. 036, Nano+ ir Nano+ ūkininkams programoje BŪTINAI turi būti 

įdiegtas naujinys Nr. 030 kiekvienoje duomenų bazėje atskirai. Naujinį Nr. 036 užtenka įdiegti 

vienoje duomenų bazėje. 

Naujinio Nr. 036 „GPM312 praplėtimas“ kaina – 30,00 Eur + PVM.  

 

Jei turite klausimų dėl atnaujinimų prašome susisiekti su mumis per Nano programos 

„Pagalba“ mygtuką, telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką adresu info@nanoapskaita.lt.  

 

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 

UAB „Būtenta” 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
http://nanoapskaita.lt/
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VARTOTOJO INSTRUKCIJA  

GPM312 deklaracijos formavimo funkcijos praplėtimas 

 

 

Turinys 

1. GPM312 deklaracijos formavimo funkcijos praplėtimo pakeitimai ________________ 4 

1.1. Verslo liudijimai kliento kortelėje ______________________________________________ 4 

1.2. Mokėtojo kodo užsienio valstybėje perkėlimas ___________________________________ 4 

1.3. Suma be PVM apmokėjimų tiekėjams lange ______________________________________ 5 

1.4. Pajamų rūšies kodų žinyno pasikeitimai _________________________________________ 6 

1.5. Pajamų rūšies kodo keitimas pajamoms nuo 2019 m. ______________________________ 8 

1.6. Kiti smulkūs GPM312 deklaracijos formavimo pakeitimai __________________________ 11 
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1. GPM312 deklaracijos formavimo funkcijos praplėtimo pakeitimai  

 

1.1. Verslo liudijimai kliento kortelėje 

 
Kliento kortelėje (Žinynai -> Klientai -> V.L.) suprogramuotas naujas polangis V. L. , kuriame 

esančioje lentelėje Verslo liudijimai yra galimybė nurodyti kelis to paties kliento verslo liudijimų 

numerius (žr. 1 pav.).  

 

1 pav. Verslo liudijimai kliento kortelėje  

Į GPM312 deklaracijos L ir U priedų laukelius L1 ir U1 yra įtraukiamas verslo liudijimo numeris 

numeris nurodytas Kliento kortelės antraštės viršuje esančiame laukelyje  Kodas (Žinynai-> Klientai-

> Kodas). 

 

1.2. Mokėtojo kodo užsienio valstybėje perkėlimas 
 
 
Iki naujinio Nr. 036 įdiegimo į GPM312 deklaraciją nenuolatinio Lietuvos gyventojo kodas 

užsienio valstybėje buvo atkeliamas iš kliento kortelės lauko PVM mok. kodas. Įdiegus naujinį tų 

klientų kortelėse, kuriose yra parametras du_pmd_valstyb = [EE] (Žinynai -> Klientai -> Kiti 

duomenys -> Parametrai)  )  ir šiame parametre nurodytas užsienio valstybės kodas, informacija iš 

lauko PVM mok. Kodas automatiškai bus perkelta į naujai suprogramuotą lauką Mokėtojo kodas 

užsienio valstybėje, o laukas PVM mok. Kodas bus išvalytas.  

http://www.facebook.com/nanoapskaita
http://nanoapskaita.lt/
http://nanoapskaita.lt/
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2 pav. Kliento kortelė prieš naujinio Nr. 036 įdiegimą 

 

  
3 pav. Kliento kortelė po naujinio Nr. 036 įdiegimo 

Jeigu šių klientų kortelėse laukas PVM mok. Kodas neužpildytas, tai programa jokių veiksmų 

neatliks ir jokia informacija nebus perkeliama.  

Jeigu klientų kortelėse (Žinynai -> Klientai -> Kiti duomenys -> Parametrai) nėra parametro 

du_pmd_valstyb = [EE] arba jame nurodyta LT, tuomet duomenys neperkeliami. 

Iki naujinio Nr. 036 įdiegimo į kliento kortelės lauką Kodas turėjo būti įvedamas identifikavimo 

kodas (asmens kodas; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris, PVM kodas ar 

kt.), kad programa formuojant GPM312 užpildytų laukus L1, L2, U1, U2.  

Naujiniu Nr. 036 atlikti pakeitimai, kad pridėtinės vertės mokėtojo kodas iš lauko PVM mok. 

kodas būtų atkeliamas tiek į iSAF gaunamų ir išrašomų sąskaitų faktūrų rinkmeną, tiek į GPM312 

deklaraciją. Po naujinio įdiegimo kliento pridėtinės vertės mokėtojo kodą reikia nurodyti kliento 

kortelės lauke PVM mok. kodas (Žinynai -> Klientai -> PVM mok. Kodas). Kitos identifikacinio kodo 

rūšys, tokios, kaip asmens kodas, paso numeris, verslo liudijimo numeris ir kt., aprašomos 

standartiškai – t. y. informacija įvedama kliento kortelės lauke Kodas. 

 

1.3. Suma be PVM apmokėjimų tiekėjams lange 

 

Tam, kad vartotojams įvedant apmokėjimus tiekėjams būtų patogiau priskirti pajamų rūšies 

kodą tiekėjams (fiziniams asmenims, kurie yra kartu ir PVM mokėtojai) Apmokėjimų tiekėjams lange 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
http://nanoapskaita.lt/
http://nanoapskaita.lt/


                                                                                                                      6 

 

 

 

 
Visas su Nano apskaitos programa susijusias 
naujienas sekite Nanoapskaita Facebook paskyroje.  

 

UAB „Būtenta“ 
Klientų aptarnavimas: 8-37 491035 

www.nanoapskaita.lt 

 

(Atsiskaitymai -> Apmokėjimai tiekėjams) suprogramuotas naujas papildomas požymis Rodyti sumą 

be PVM (žr. 4 pav.).  

 

 
4 pav. Atsiskaitymai -> Apmokėjimas tiekėjams 

Apmokėjimų tiekėjams lange uždėjus požymį ant Rodyti sumą be PVM apmokėjimų tiekėjams 

lango lentelėje atsidaro papildomas stulpelis Suma be PVM (žr. 5 pav.).  

 

 
5 pav. Atsiskaitymai-> Apmokėjimas tiekėjams -> Rodyti sumą be PVM 

 

 

1.4. Pajamų rūšies kodų žinyno pasikeitimai 

 

Pajamų išmokų rūšies kodų žinyne atlikti šie pakeitimai: 

• Žinynas papildytas nauju stulpeliu Paž., kurio pagalba kiekvienam iš vartotojų galima nustatyti 

skirtingą išmokų kodų matomumą. Pažymėjus pasirinktą išmokų kodą ir paspaudus funkcinį 

klavišą F7, atidaromas programos vartotojų langas, kuriame atliekami sekantys veiksmai: jei 

vartotojas turi matyti sąraše pasirinktą išmokų rūšies kodą, tai tokio vartotojo vardas turi būti 

pažymėti žalia spalva, jei nuspręsta, kad vartotojas neturi matyti pasirinkto išmokų kodo, tai 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
http://nanoapskaita.lt/
http://nanoapskaita.lt/
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tokio vartotojo vardas turi būti pažymėtas raudona spalva (žr. 6 pav.). Norint pakeisti 

pasirinkto vartotojo vardo spalvą, užtenka kairiu pelės klavišu spustelti atitinkamą mygtuką.  

• Pajamų mokesčio tarifo dydis gali būti nurodytas dviejų skaitmenų po kableliu tikslumu. 

• Galimybė tam pačiam pajamų išmokų rūšies kodui taikyti skirtingus tarifus.  

 

6 pav. Pajamų rūšies kodų žinynas 

Programoje suprogramuota galimybė tam pačiam pajamų išmokų rūšies kodui priskirti 

skirtingus pajamų mokesčio tarifus (iki šiol programoje vienas pajamų išmokų rūšies kodas galėjo 

turėti tik vieną pajamų mokesčio tarifą).  

 Kuriant naują pajamų rūšies kodą su kitu pajamų mokesčio tarifu (Finansai-> pajamų rūšies 

kodai-> F9) atsidariusiame naujo įrašo kūrimo lange į lauką Kodas reikia nurodyti pajamų rūšies kodą 

ir pajamų rūšį (pvz.: 24A), tuomet įrašyti simbolį „/“ ir nurodyti pajamų mokesčio tarifą (pvz.: 

24A/20,00). Formuojant GPM312 deklaraciją pajamų rūšies kodo simboliai esantys už simbolio „/“ į 

GPM312 deklaraciją neatkeliami. Mokesčio tarifas į deklaraciją keliamas iš lauko Tarifas.

 

7 pav. Pajamų rūšies kodų žinyno papildymas 

Kuriant naują pajamų rūšies kodą pajamų mokesčio tarifas, kuris bus skaičiuojamas 

formuojant GMP312 deklaraciją, turi būti įvedamas lauke Tarifas (Finansai-> pajamų rūšies kodai -> 

F9) (žr. 7 pav.).  

 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
http://nanoapskaita.lt/
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1.5. Pajamų rūšies kodo keitimas pajamoms nuo 2019 m. 

 

Nuo 2019 m. pasikeitus gyventojų pajamų mokesčio apmokestinimo tvarkai, tam pačiam 

pajamų rūšies kodui pasikeitė pajamų mokesčio tarifas.  Naujiniu Nr. 036  suprogramuota galimybė 

pačiam vartotojui automatiniu būdu pakeisti pasirinktus pajamų rūšies kodus iš programoje jau 

suformuotų į naujai sukurtus. Pajamų rūšies kodai keičiami finansinėse operacijose ir atlyginimų 

modulyje nuo pasirinkto laikotarpio, pvz. nuo 2019 m. sausio mėnesio. 

Tam, kad pakeisti pajamų rūšies kodą reikia atlikti šiuos veiksmus: 

• Pajamų išmokų rūšies kodų žinyne turi būti sukuriamas naujas pajamų rūšies kodas su 

pasikeitusiu pajamų mokesčio tarifu (Finansai -> Pajamų išmokų rūšies kodai) (žr. 8 pav.). 

 

 

 

 

8 pav. Naujo pajamų rūšies kodo sukūrimas 
 

• Pajamų rūšies kodų žinyne pelyte pažymima pajamų rūšies kodo, kurio įrašus už 2019 m. bus 

norima pakeisti, ir paspaudžiamas mygtukas  „Perkelti“ . Tuomet atsidariusiame pajamų rūšies 

kodo lange reikia nurodyti kuriam laikotarpiui ir kokius pajamų rūšies kodus norima pakeisti (žr. 

9pav.) ir ir paspausti mygtuką Keisti. 

 

 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
http://nanoapskaita.lt/
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9 pav. Pajamų rūšies kodo keitimas už 2019 m. 

Programa pakeitus pajamų rūšies kodus parodo informacinį pranešimą kiek įrašų buvo 

pakeista (žr. 9pav.). Atlyginimų modulyje pajamų rūšies kodas yra pakeičiamas pajamų mokesčio 

lentelėje (Atlyginimai -> Pajamų mokestis ir Žinynai -> Darbuotojai -> Mokesčiai -> Pajamų mokestis). 

 

10 pav. Pajamų rūšies kodo keitimas už 2019 m. atlyginimų modulyje 

Priskaitymų – išskaitymų lentelėje (Atlyginimai -> Priskaitymų – išskaitymų kodai) vartotojai 

pajamų rūšies kodą turi pakeisti rankiniu būdu.  

Jeigu pajamų rūšies kodas buvo keičiamas Finansinėse operacijose, tuomet atnaujinant 

finansinių operacijų įrašą programa automatiškai atnaujins ir prekybinio dokumentų atsiskaitymų 

polangio stulpelio Paj. r. duomenis (žr. 11 ir 12 pav.). 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
http://nanoapskaita.lt/
http://nanoapskaita.lt/
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11 pav. Prekybos dokumentas prieš pajamų rūšies kodo keitimą 

 

 

 

12 pav. Pajamų rūšies kodo keitimas už 2019 m. finansinėse operacijose 

SVARBU. Pajamų rūšies kodo keitimo funkcija veikia neatsižvelgiant į Finansinėse operacijose 

(Finansai -> Finansinės operacijos -> Duomenų apsauga ir Prekyba -> Prekybos parametrai -> 

Duomenų apsauga) ir Atlyginimų modulyje (Atlyginimai -> Darbo užmokesčio parametrai) nurodytas 

įrašų koregavimo duomenų apsaugas. Rekomenduojama, jog prieš atliekant pajamų rūšies kodo 

keitimą būtų suformuotos visų prekybos dokumentų finansinės operacijos. 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
http://nanoapskaita.lt/
http://nanoapskaita.lt/
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1.6. Kiti smulkūs GPM312 deklaracijos formavimo pakeitimai 

 
Įdiegus naujinį Nr. 036 programoje papildomai dar bus atlikti šie pakeitimai: 

1. Formuojant GPM312 deklaraciją, duomenys į deklaraciją iš finansinių operacijų (Finansai-> 

Finansinės operacijos) bus atkeliami iš stulpelio Suma EUR, o ne Suma. 

2. Suformuotoje GPM312 metinėje pajamų deklaracijoje, papildant lentelę rankiniu būdu ir 

įvedus tabelio kodą, automatiškai iš darbuotojo kortelės bus atkeliamas Vardas, Pavardė,  

Asmens kodas arba Tapatybės kortelės numeris. Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 

užsieniečiams taip pat bus atkeliamas adresas užsienio valstybėje, Valstybės kodas, Gimimo 

data bei kodas užsienio valstybėje.  

3. Jeigu GPM312 deklaracijoje į laukus U3 arba L3 netelpa visi vardai ir pavardės, kai asmuo turi 

kelis vardus ir pavardes, tuomet formuojant deklaraciją į laukus U3 ir L3 iš darbuotojo kortelės 

bus atkeliamas pirmas vardas ir paskutinė pavardė (Žinynai -> Darbuotojai -> Vardas, Pavardė), 

o iš kliento kortelės pirmas ir paskutinis žodžiai kliento pavadinime (Žinynai -> Klientai -> 

Klientas). 

4. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį darbuotojui buvo skaičiuojamas darbo užmokestis ir tuo pačiu 

metu atlikti kitų pajamų rūšių išmokėjimai, kurie buvo įvesti per Prekybos ar Finansų modulius, 

tai  norint, kad šiuos išmokėjimus programa rūšiuotų eilės tvarka, darbuotojo kortelėje turi 

būti nurodytas  kliento pavadinimas, kuriam įmonė išmokėjo kitų rūšių pajamas (Žinynai -> 

Darbuotojai -> Soc. Fin. -> Klientas) (žr. 13 pav.).  

 
13 pav. Trumpo pavadinimo užpildymas kliento kortelėje 

 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
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Būtina atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kai duomenys į GPM312 deklaraciją traukiami iš kliento 

kortelės lauko Klientas (Žinynai-> Klientai-> Klientas). Kadangi kliento kortelės lauke Klientas vardas 

ir pavardė yra rašomi viename lauke (skirtingai nei darbuotojo kortelėje), tai programa visą šiame 

lauke suvestą informaciją traktuoja kaip vieną elementą - pavardę t.y. pirmas žodis lauke 

suprantamas, kaip asmens pavardė. Atitinkamai sukėlus duomenis į deklaraciją, jie visada bus 

rūšiuojami pagal pirmą žodį esantį kliento pavadinimo aprašyme, nepriklausomai nuo to, kokia 

tvarka aprašytas kliento pavadinimas. Todėl norint, kad į GPM312 deklaraciją atkeliami duomenis 

būtų išrūšiuoti pagal pavardę, aprašant kliento pavadinimą rekomenduojame pirma nurodyti 

pavardę, paskui vardą. Jei dėl tam tikrų priežasčių nenorite keisti jau aprašytų klientų pavadinimų, 

siūlome kitą alternatyvą - kliento kortelėje Į lauką Trumpas pavad. įvesti kliento pavadinimą, kur 

pavardė būtų pirmas žodis, o vardas būtų rašomas po kablelio kaip antras žodis (Žinynai -> Klientai 

-> Papild. Info -> Trumpas pavad.) (žr. 14 pav.). 

 
14 pav. Trumpo pavadinimo užpildymas kliento kortelėje 

 

 

http://www.facebook.com/nanoapskaita
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