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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. 

2020 m. sausio mėn. išleistas naujinys Nr. 037 „Socialinio draudimo procentų detalizacija“, 

Nano+ ir Nano+ ūkininkams programos versijoms. 

Suprogramuota nauja socialinio draudimo mokesčių procentų detalizacijos ataskaita 

(Atlyginimai -> Ataskaitos -> 11 ataskaita – Soc.  draudimas -> Forma Nr. 1), kurioje pateikiama detali 

informacija apie darbuotojams taikytus skirtingus socialinio draudimo įmokų tarifus (darbuotojų 

PSD ir VSD mokesčių bendras procentas, papildomo pensijų kaupimo procentas bei darbdavio 

mokamas socialinio draudimo procentas).   

 
1 pav. Atlyginimų socialinio draudimo procentų detalizacijos ataskaita 

SVARBU. Kad įdiegti naujinį Nr. 037, Nano+ ir Nano+ ūkininkams programoje BŪTINAI turi būti 

įdiegti naujiniai Nr. 033  „Atlyginimų lapelių su pensijų kaupimo (PK) suma ir asmens kortelės 

spausdinimo formos“, Nr. 029 „Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2019 m.“   

Naujinio Nr. 037 „Socialinio draudimo procentų detalizacija“ kaina – 18,00 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” 

PASTABA. Naujinį užtenka įdiegti vienoje duomenų bazėje! 
 

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


                                                                                                                      3 

 

 

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

 

UAB „Būtenta“ 
Klientų aptarnavimas: 8-37 491035 

www.nanoapskaita.lt 

 

 

VARTOTOJO INSTRUKCIJA  

Atlyginimų socialinio draudimo mokesčių procentų detalizacijos 
ataskaita 

 

 

Turinys 

1. Duomenų, reikalingų atlyginimų socialinio draudimo mokesčių procentų detalizacijos 
ataskaitos formavimui, užpildymas ___________________________________________________ 4 

2. Atlyginimų socialinio draudimo mokesčių procentų detalizacijos ataskaitos formavimas ____ 5 
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1. Duomenų, reikalingų atlyginimų socialinio draudimo mokesčių procentų 

detalizacijos ataskaitos formavimui, užpildymas 

 
Naujai suprogramuotoje atlyginimų socialinio draudimo mokesčių procentų detalizacijos 

ataskaitos formoje skirtinguose stulpeliuose išskiriami socialinio draudimo PSD ir VSD procentų 

sumos, papildomo pensijų kaupimo bei darbdavio socialinio draudimo mokesčio procentai (žr. 1 

pav.) 

 
2 pav. Atlyginimų socialinio draudimo mokesčių procentų detalizacijos ataskaita 

 

Tam, kad atlyginimų socialinio draudimo procentų detalizacijos spausdinimo formoje būtų 

užpildomas stulpelis Darbuot. PK proc., mokesčių pasikeitimo lentelės stulpelyje PK proc. reikia 

nurodyti darbuotojui taikomą papildomą pensijų kaupimo procentą, kurį turi mokėti darbuotojas.  

 
3 pav. PK proc. stulpelis 

 

Mokesčių pasikeitimų lentelėje stulpelį PK proc. vartotojai turi užsipildyti rankiniu būdu. 

Kiti atlyginimų socialinio draudimo mokesčio procentų detalizacijos ataskaitos stulpeliai 

užsipildo automatiškai. 

Atkreipiame dėmesį, kad į stulpelius: 
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• Apmokest. Soc. Draud. – atkeliama atlyginimų priskaitymų suma, kuri apmokestinama 

socialiniu draudimu; 

• Neapmokest. Soc. Draud. – atkeliamas ligos pašalpos priskaitymas; 

• Mokėtina suma pagal DS – atkeliama reikšmė kuri lygi Apmokest. Soc. Draud. + Neapmokest. 

Soc. Draud.  – GPM – Soc. Draud.   

 

2. Atlyginimų socialinio draudimo mokesčių procentų detalizacijos ataskaitos 

formavimas  

 

Atlyginimų socialinio draudimo mokesčių procentų detalizacijos ataskaita formuojama darbo 

užmokesčio ataskaitų formavimo lange (Atlyginimai -> Ataskaitos -> 11|Soc. draudimas, forma Nr. 

1). 

Kai ataskaitos formavimo lange į lauką Parametrai nėra įvestas joks parametras (Atlyginimai-

> Ataskaitos-> Pagrindiniai duomenys -> Parametrai -> laukas tuščias) (žr. 4 pav.), formuojant 

ataskaitą duomenys neskaidomi į atskiras eilutes, kai skiriasi skaičiavimo ir priskaitymo mėnesiai (žr. 

5 pav.) 

 
4 pav. Atlyginimai -> Ataskaitos -> 11 ataskaitos „Soc. draudimas“ formos Nr. 1 formavimas nenurodant 

parametrų  
 

PASTABA. Į atlyginimų socialinio draudimo procentų detalizacijos ataskaitą kiti 

išskaitymai, išskyrus GPM ir socialinio draudimo mokesčius, nėra atkeliami. 
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5 pav. Atlyginimų socialinio draudimo procentų detalizacijos ataskaita, kai formuojant ataskaitą nenurodyti 

parametrai 
 

Kai ataskaitos formavimo lange į lauką Parametras įrašyta raidė m (Atlyginimai-> Ataskaitos-> 

Pagrindiniai duomenys -> Parametrai -> įrašyta m) (žr. 6 pav.), formuojant ataskaitą, jei skiriasi 

atlyginimo skaičiavimo ir priskaitymo mėnesiai, duomenys išskaidomi atskiromis eilutėmis. Pvz. tuo 

atveju, kai darbuotojas atostogavo dalį sausio ir dalį vasario mėnesio, tačiau vasario mėn. 

atostoginių dalis buvo priskaityta su sausio mėnesio darbo užmokesčiu (žr. 7 pav.). 

 

 

6 pav. Atlyginimai-> Ataskaitos-> 11 ataskaitos „Soc. draudimas“ formos Nr. 1 formavimas su parametru m 
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7 pav. Atlyginimų socialinio draudimo procentų detalizacijos ataskaita, kai formuojant ataskaitą nurodytas parametras 

m 
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