Noliktavas dokumenti
Sistēmā Tildes Jumis ir iespēja izveidot un izdrukāt pavadzīmes atbilstoši 27.12.2005.
MK noteikumiem Nr. 1038 Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta
piešķirtiem numuriem. Lai aizpildītu pavadzīmi ar VID piešķirtajiem numuriem, izvēloties
pavadzīmi, norādiet dokumenta veidu Standarta. Tā kā šīm pavadzīmēm ir papildu rekvizīti,
tie jāieraksta zīmnē Cita dokumenta informācija.

Lai izdrukātu pavadzīmi ar VID piešķirtajiem numuriem, izdrukas uzstādīšanas logā
norādiet Drukāt uz Standartveidlapas.
Esam saglabājuši iespēju izdrukāt stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus.
Var izveidot un izdrukāt rēķinus ar jums nepieciešamiem nosaukumiem, piemēram,
“Kredītrēķins”, “Avansa rēķins”, kā arī var izveidot tādus rēķinu nosaukumus, kādi
nepieciešami jūsu grāmatvedībā. Izvēloties dokumentu izdrukāšanai, laukā Virsraksts varat
norādīt sev nepieciešamo dokumenta virsrakstu.

, kas atrodas blakus laukam Virsraksts, tiks atvērts logs, kurā varat
Noklikšķinot uz pogas
izveidot nepieciešamos uzrakstus pavaddokumentiem. Standartvariantā tiek piedāvāti
dokumentu nosaukumi “Avansa rēķins”, “Kredītrēķins” un “Rēķins”.
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Vēlamies atgādināt, ka sistēma ļauj pievienot un noņemt kolonnas (derīguma termiņi,
svītrkods u.c.) pavaddokumentos, tā izveidojot tos atbilstoši jūsu saimnieciskās darbības
blakus laukam Saraksta
specifikai. Lai pievienotu vai noņemtu kolonnas, jāizmanto poga
kolonnu skaits.

Noklikšķinot uz šīs pogas, tiks atvērts logs, kurā varat izveidot sev nepieciešamo
pavaddokumentu un rediģēt to atbilstoši savām vēlmēm.

Ar pogu

loga kreisajā pusē dokumentu var nokopēt, bet loga labajā pusē izvietotās pogas

) vai dzēšanai (
). Noklikšķinot uz pogas
, tiks
paredzētas kolonnu pievienošanai (
atvērts logs Pieejamās kolonnas, ko varat izmantot, veidojot savu pavadzīmi vai rēķinu.
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Jūsu ērtībai esam radījuši iespēju pavadzīmes rindā Piezīmes ierakstīt tekstu,

kas pavaddokumentā būs redzams preces rindā, tas ir, ja jums jāizraksta pavaddokuments ar
vienreizēju pakalpojumu, nav nepieciešamības nomenklatūrā veidot preces/pakalpojuma
kartīti. Tāpat kā parastam ierakstam, arī šeit varat norādīt daudzumu un cenu. Izdrukājot šo
dokumentu, rindā Piezīmes ierakstītā informācija tiks iekļauta kolonnā Nosaukums.
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Ja esat norādījis pakalpojuma sniegšanas vai piegādes datumus, tagad tie tiks iedrukāti
dokumentā.
Esam veikuši izmaiņas arī kokmateriālu pavadzīmēs, pievienojot nepieciešamos laukus
atbilstoši MK noteikumiem. Tagad pavadzīmē uzrādāma kokmateriālu izcelsmes vieta,
atsauce uz likumu Par PVN u.c. izmaiņas. Līdz ar to nedaudz mainījusies informācijas
ievades kārtība pavadzīmēs. Informācija par kravas pārvadātāju jānorāda zīmnē Cita
dokumenta informācija (sk. informāciju par to, kā aizpildīt pavadzīmes ar VID piešķirtajiem
numuriem). Savukārt, lai norādītu informāciju par kokmateriālu izcelsmi, izmantojiet zīmni
Kokmateriālu uzskaite. Šeit varat norādīt arī sev nepieciešamo informāciju par atsauci uz
likumu Par PVN.
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Papildus pavadzīmē esam ievietojuši laukus kopējā izsniegtā un saņemtā kokmateriālu
daudzuma uzrādīšanai.
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