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Gerbiamas kliente, 

 

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

Nano. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus. 

2021 m. gruodžio mėn. išleistas naujinys Nr. 045 „Darbuotojo PSD / VSD procentai“ Nano+ ir 

Nano+ Ūkininkams programos versijoms.  

Šiuo naujiniu įdiegiama galimybė užsieniečiams, dirbantiems pagal darbo sutartį ar vizą, taikyti 

tik VSD procentą; taip pat nebetaikyti VSD procento asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį ir 

pasiekusiems Sodros VSD įmokų lubas. 

Įdiegus naujinį Nr. 045, tais atvejais, kai darbuotojo kortelėje nenurodytas darbuotojo PSD 

arba VSD procentas, programa suskaičiuos Sodros mokestį pagal atliktus pakeitimus (žr. 1 pav.).  

 

1 pav. Nulinė stulpelio Darbuot. VSD proc. reikšmė 

 

Jei darbuotojo kortelėje nenurodytas darbuotojo PSD procentas (Žinynai -> Darbuotojai -> 

Mokesčiai -> Mokesčių pasikeitimai -> Darbuot. PSD proc.), programa skaičiuoja darbuotojo PSD 

procentą lygų nuliui. 
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Jei darbuotojo kortelėje nenurodytas darbuotojo VSD procentas (Žinynai -> Darbuotojai -> 

Mokesčiai -> Mokesčių pasikeitimai -> Darbuot. VSD proc.), programa skaičiuoja darbuotojo VSD 

procentą lygų nuliui (žr. 1 pav.). 

Jeigu darbuotojo kortelėje nenurodytas darbuotojo PSD procentas, turi būti užpildyti ir 

stulpelis Darbuot. Proc., ir stulpelis Darbuot VSD proc. Į abu šiuos stulpelius turi būti įrašyta ta pati 

reikšmė. Negali būti užpildytas tik stulpelis Darbuot. Proc. arba tik stulpelis Darbuot VSD proc. 

Jeigu darbuotojo kortelėje nenurodytas darbuotojo VSD procentas, turi būti užpildyti ir 

stulpelis Darbuot. Proc., ir stulpelis Darbuot PSD proc. Į abu šiuos stulpelius turi būti įrašyta ta pati 

reikšmė (žr. 1 pav.). 

Naujinio Nr. 045 „Darbuotojo PSD / VSD procentai“  kaina – 15,00 Eur + PVM.  

 

Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis programos Nano mygtuką 

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

 

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 

UAB „Būtenta” 

 

 

PASTABA. Naujinį užtenka įdiegti vienoje duomenų bazėje!  
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