SAŅEMTO AVANSU UZRĀDĪŠANA PAVADZĪMĒS UN RĒĶINOS
Likuma Par pievienotās vērtības nodokli 8.pants Pievienotās vērtības nodokļa rēķins nosaka: (51) Par nodokļa
rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija: 7) …, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir
zināms un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma. Lai izrakstītā pavadzīme vai rēķins atbilstu arī nodokļa rēķina
prasībām, izveidota jauna iespēja – norādīt saņemtos avansus.
Saņemtajiem avansiem pārdošanas pavadzīmes (standarta, degvielas) un rēķinu formās izveidota jauna zīmne
Saņemtie avansi

Šajā zīmnē, manuāli (izvēloties no Partneru saraksta) iespējams norādīt saņemtos avansus un PVN tai skaitā.
Saņemto avansu summas tiks uzrādītas pavadzīmes un rēķina izdrukā.
Lai izdrukās tiktu uzrādīti korekti dati jāievēro sekojoši nosacījumi:


Zīmnē Saņemtie avansi kā avansa maksātāju var uzrādīt atšķirīgu partneri kā pavaddokumentā;



Saņemto avansu PVN summa tiek aprēķināta tai skaitā;



Saņemto avansu summas, kas uzrādītas pavaddokumentā, automātiski netiks kontētas;



Ja zīmnē Saņemtie avansi būs uzrādītas citas PVN likmes kā pavaddokumentā, sistēma uzrādīs
paziņojumu



Ja saņemto avansu datums ir citā mēnesī kā izrakstītais pavaddokuments un saņemto avansu summai
nav norādīts PVN, sistēma uzrādīs paziņojumu
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Ja saņemtie avansi būs tajā pat mēnesī kā pavaddokuments, sistēma atļaus izdrukāt pavaddokumentu
nenorādot PVN saņemtajam avansam.

Piemēri:
1. Avansa datums (mēnesis) sakrīt ar pavadzīmes datumu, PVN avansam nav norādīts

Izdrukā

2. Avansa datums (mēnesis) sakrīt ar pavadzīmes datumu, PVN avansam ir norādīts
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Izdrukā tiek uzrādītas summas:





Saņemtais avanss;
PVN, tai skaitā;
Summa apmaksai;
PVN summai apmaksai, tai skaitā;

3. Avansa datums (mēnesis) nesakrīt ar pavadzīmes datumu, PVN avansam ir norādīts

Izdrukā tiek uzrādītas summas:
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Saņemtais avanss;
PVN, tai skaitā;
Summa apmaksai;
PVN summai apmaksai, tai skaitā;

Lappuse 3

4. Saņemtiem avansi un pavadzīme ar vairākām PVN likmēm

Izdrukā tiek uzrādītas summas:
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Saņemtais avanss kopsumma;
PVN pa likmēm, tai skaitā;
Summa apmaksai;
PVN summai apmaksai pa likmēm, tai skaitā;
Ar PVN neapliekamā summa
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Ja saņemto avansu summas pavadzīmes izdrukā uzrādīt nevēlaties, pirmsizdrukas logā attīriet lauku Rādīt
saņemtos avansus

PAVADZĪMĒS UZRĀDĪTO SAŅEMTO AVANSU KONTĒŠANAS VEIDNES
Kontēšanas veidņu logā jāizveido (vai jāpapildina esošās veidnes ar jauniem parametriem) kontēšanas veidne,
kurā jānorāda:


Saņemtais avanss (pa PVN likmēm)



PVN summa saņemtajam avansam (pa PVN likmēm)

Atbilstoši izveidotajam kontēšanas veidnēm dokumentā norādītās summas tiks sagrāmatotas
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