Cienījamie sistēmas Tildes Jumis lietotāji!
Esam sagatavojuši un nosūtām sistēmas Tildes Jumis 2016 Aprīļa izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi
atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar šo sistēmu.

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2016 Aprīļa izlaidumā:
1. Izmaiņas PVN deklarācijā;
2. ISO standarta ieviešana Valsts kases maksājumu uzdevumiem;
3. Uzlabota datu apmaiņa ar Telema;
Pārējās izmaiņas:


Dažādas citas izmaiņas datu ērtākai apstrādei.

IZMAIŅAS PVN DEKLARĀCIJĀ
Kods R4
Ar 01.04.2016. PVN deklarācijas pielikumā PVN1 ieviests jauns kods darījumu uzrādīšanai — R4 – nodokļa
summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.1 pantu.
Lai šādus darījumus iekļautu deklarācijas pielikumos un eksporta failā uz EDS tiktu uzrādīts kods R4,
jāizveido atsevišķs kreditoru (debitoru) vai izmaksu (ieņēmumu) konts, kā arī atsevišķi PVN konti un tie
jāpievieno specifikācijā atbilstošajās sadaļās pie koda R4

Sīkāks apraksts pieejams elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas lentes joslā vai mūsu mājaslapā
Nodokļu atskaites –> PVN –> PVN pārskati
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50% proporcijas aprēķins
Šajā izlaidumā PVN deklarācijā ieviests arī 50% proporcijas aprēķina princips.
Atgādinām — lai veidotos automātiski aprēķini, jāveido atsevišķi izvedumu un PVN konti!
Sīkāks apraksts pieejams elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas lentes joslā vai mūsu mājaslapā
Nodokļu atskaites –> PVN –> Proporciju automātisks aprēķins.



Proporciju automātisks aprēķins neveic grāmatojumu finanšu dokumentos!
Grāmatojums finanšu dokumentos jāveic manuāli!

ISO MAKSĀJUMI UZ VALSTS KASI
Ņemot vērā, ka, līdz ar pievienošanos vienotai eirovalūtas maksājumu zonai (SEPA - Single Euro Payment
Area), kurā ir likvidētas atšķirības starp iekšzemes un pārrobežu maksājumiem eirovalūtā, no 2016.gada
1.februāra Latvijā jāievēro Regulā (ES) Nr. 260/2012 ietvertās prasības par ISO20022 standarta obligātu
piemērošanu.
Tildes Jumī ir izveidota iespēja uz Valsts kasi sagatavot maksājumu uzdevumus pēc ISO standarta.
Maksājumu uzdevumu sagatavošana nav mainīta. Izsūtīšanas soļi arī nav mainīti, tikai jāizvēlas cits
sagatavošanas standarts:

Turpmākās darbības nemainās — fails jāsaglabā C diskā un pēc tam jāieimportē internetbankā.
Konta izraksta importēšana un apstrāde nemainās — konta izraksts jāsagatavo internetbankā ISO formātā,
jāsaglabā cietajā diskā un jāieimportē Tildes Jumī.
Konta izraksta apstrāde ir aprakstīta elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs:


Konta izraksta importēšana un apstrāde



Neapstrādāto bankas dokumentu apstrāde

PĀRĒJĀS IZMAIŅAS
Uzlabota datu apmaiņa ar Telema — iekļauti jauni lauki pavadzīmju importa-eksporta failā.
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