Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu uzskaite sistēmā Tildes Jumis izveidota balstoties uz LGS Nr.7 Pamatlīdzekļi un MK noteikumiem
Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi. Nodokļu nolietojuma uzskaite, savukārt balstīta uz MK
noteikumu Nr.556 Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi prasībām.

Kartīte
Pamatlīdzekļa kartīte ir sadalīta divās daļās. Pirmajā atrodama vispārēja informācija, kas saistīta ar
pamatlīdzekļa iegādi un datiem, kuri nepieciešami nolietojuma aprēķināšanai, kā arī materiāli atbildīgās personas.
Otrā kartītes daļa arī ir sadalīta divos logos. Kreisajā pusē varat izvēlēties ātrai apskatei pamatlīdzekļu
notikumus, labajā pusē – ievadīt ar pamatlīdzekļiem saistītās darbības.

Otrās daļas labās puses logā ir cilnes:
 Nolietojums, kurā tiek uzrādīts aprēķinātais nolietojums;
 Notikumi nolietojuma aprēķinam, kurā tiek uzrādīti/ievadīti visi tie notikumi (darbības, operācijas), kas
ietekmē pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķinus;
 Amortizētās aizstāšanas izmaksas, kurā uzrāda uzskaitītās un aprēķinātās amortizētās aizstāšanas izmaksas;
 Izveidošanas izmaksas, kurā uzrāda un uzskaita izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļa izveidošanu;
 Dokumenti, kurā var izdrukāt rīkojumus un aktus par pamatlīdzekļa ieņemšanu ekspluatācijā un izslēgšanu;
 Citi notikumi, kurā varat uzrādīt visus pārējos ar pamatlīdzekļa ekspluatāciju saistītos notikumus —
apdrošināšanas, garantijas, kārtējos remontus, atbildīgo personu nomaiņu un citus. Šajā sadaļā ar
pamatlīdzekļu ekspluatāciju saistītos notikumus varat papildināt un veidot paši.
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Ievadot datus par pamatlīdzekli, vērtība laukā Kartītes numurs Nr. tiek piešķirta automātiski, ja esat to
paredzējis un uzstādījis autonumerāciju. Šo vērtību var ierakstīt arī manuāli, taču ņemiet vērā, ka ievadītajam
numuram jābūt unikālam; pretējā gadījumā informāciju nevarēs saglabāt. Varat darīt arī tā: kad laukiem
Kategorija, Nosaukums, Iegādes datums, Summa un Nolietojuma likme ir piešķirtas vērtības, noklikšķiniet uz
pogas pa labi no lauka Kartītes Nr., lai pamatlīdzekļa numuru izveidotu sistēma.
Kartītē var ievadīt divas atšķirīgas amortizācijas procentu likmes:
 finanšu - paredzēta nolietojuma aprēķinam uzņēmuma vajadzībām jeb finanšu uzskaitei;
 kategorijas - šī procentu likme atbilst konkrētajai pamatlīdzekļu kategorijai noteiktajai procentu vērtībai. To
izmanto, aprēķinot nolietojumu izmantošanai nodokļu atskaitēs. Ja nolietojums tiek rēķināts visai
pamatlīdzekļu kategorijai kopā, pēc kategorijas norādīšanas šis lauks kartītē tiek aizpildīts automātiski, un to
nevar izmainīt.
Kad esat norādījis amortizācijas procentu likmi, varat ievadīt, kurai nozarei pamatlīdzeklis atbilst. Šis lauks nav
obligāts, taču, piesaistot pamatlīdzekļus noteiktai nozarei, ir vieglāk sameklēt nepieciešamo informāciju. Tas arī
dod iespēju aprēķināt nolietojumu tikai konkrētai nozarei piesaistītajiem pamatlīdzekļiem.
Iegādes datums - jānorāda datums, kad iegādāts pamatlīdzeklis;
Iegādes vērtība - iegādes vai bilances vērtība, ja pamatlīdzeklis pašu izveidots;
Iegādes pamatojums - dokuments, uz kā mata pamatlīdzeklis ņemts uzskaitē;
Ekspluatācijas sākuma laiks - datums, ar kuru pamatlīdzeklis pieņemts ekspluatācijā. No šī brīža tiks sākts rēķināt
nolietojums;
Nenolietojamā (likvidācijas) vērtība - aplēstā vērtība, kuru uzņēmums varētu iegūt, pārdodot pamatlīdzekli tā
lietderīgās lietošanas laika beigās, un no kuras atskaitītas gaidāmās atsavināšanas izmaksas. Ikvienam
pamatlīdzeklim ir jānosaka likvidācijas vērtība, kura ir vai nu būtiska, vai nebūtiska pret finanšu nolietojuma
aprēķinu. Ja vērtība ir būtiska, šī pazīme jānorāda, pamatlīdzekļa kartītē atzīmējot izvēles rūtiņu. Ja vērtība ir
nebūtiska, izvēles rūtiņa jāatstāj tukša.

Atbilstoši likuma Par uzņēmuma ienākuma nodokli 13. pantam pamatlīdzekļa kartītē var norādīt koeficientu,
kas pielietojams nolietojuma aprēķināšanai nodokļiem

Katram pamatlīdzeklim ir lietderīgās izmantošanas laiks, ko pamatlīdzekļu kartītē var izvēlēties atbilstoši
uzņēmuma metodikai — vai finanšu nolietojums tiks aprēķināts pēc procentuālā nolietojuma vai mēnešos
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Lai nodrošinātu automatizētu un precīzu nolietojuma aprēķinu iesakām lietderīgās izmantošanas laiku
noteikts mēnešos!

Atbilstoši LR likumdošanas prasībām katram pamatlīdzeklim ir jāpiesaista atbildīgā persona. Lai to izdarītu,
noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta Materiāli atbildīgais un izvēlieties to no darbinieku saraksta.
Kartītes apakšējā daļā ir norādītas dažādas pamatlīdzekļa vērtības:
 Nolietojamā vērtība – vērtība, no kuras tiek aprēķināts finanšu nolietojums;
 Uzkrātais finanšu nolietojums;
 Atlikusī vērtība nolietojamai vērtība – uz noteiktu periodu atlikusī vērtība nolietojamai vērtībai;
 Bilances vērtība

Ja konkrētais pamatlīdzeklis ietilpst kategorijā, kurā nolietojums tiek rēķināts par visu kategoriju kopā, atlikusī
vērtība nodokļu aprēķinam nav norādīta.

Ņemiet vērā!
Ja pamatlīdzeklim tiek veikts kapitālais remonts vai pārvērtēšana, iesakām turpmāko nolietojumu noteikt
mēnešos, lai nodrošinātu precīzu nolietojuma aprēķinu par atlikušo laiku, kartītē ierakstot atlikušo ekspluatācijas
mēnešu skaitu.
Lai mainītu nolietojuma veidu no procentuālā nolietojuma uz mēnešiem,

noklikšķiniet uz pogas

, kas atvērs logu.

Šajā logā norādiet nepieciešamo informāciju par izmaiņām pamatlīdzekļa vēsturē, šajā gadījumā — likmi
mēnešos un datums, ar kuru sākot, aprēķinot nolietojumu, jāpiemēro jaunā likme.
Pēc tam noklikšķiniet uz apstiprinājuma pogas

, lai izmainīto informāciju saglabātu pamatlīdzekļa

kartītē kā vēstures notikumu.
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Pēc finanšu nolietojuma likmes nomainīšanas jānorāda, ar kuru datumu stājas spēkā jaunā nolietojuma
likme:
. Šo informāciju var izveidot un labot arī sadaļā Notikumi nolietojuma
aprēķinam.
Atverot jaunu pamatlīdzekļa kartīti un norādot finanšu nolietojuma likmi, zīmnē Notikumi nolietojuma
aprēķinam automātiski tiks izveidots ieraksts Finanšu nolietojuma likme, kur ailē Datums no tiks
norādīts pamatlīdzekļa iegādes datums. Tas nozīmē, ka šajā datumā, iekārtojot pamatlīdzekļa kartīti,
tam tiek noteikta norādītā nolietojuma likme. Nolietojuma likme finanšu uzskaitē stājas spēkā ar
pamatlīdzekļa ekspluatācijas sākuma datumu

Ņemiet vērā!
Lai ērtāk būtu sekot līdzi ar pamatlīdzekli veiktajām darbībām, visu informāciju ieteicams uzkrāt kartītē

atbilstošajā cilnē.

Nolietojums
Pamatlīdzekļu nolietojums uzņēmumā tiek aprēķināts finanšu un nodokļu uzskaitei. Aprēķins var atšķirties pēc
nolietojuma likmes, pēc biežuma un metodes, tāpēc nolietojumu katrai uzskaitei rēķina atsevišķi.
Pamatlīdzekļu amortizāciju finanšu uzskaitei var aprēķināt ne biežāk kā reizi mēnesī un ne retāk kā reizi gadā
atkarībā no nepieciešamības. Nolietojums tiek aprēķināts par laika periodu no iepriekšējā amortizācijas
aprēķina brīža līdz norādītajam datumam. Ja pamatlīdzeklim nolietojums jārēķina par katru mēnesi atsevišķi,
nedrīkst sajaukt mēnešu kārtību.
Pamatlīdzekļu amortizāciju nodokļu uzskaitei atbilstoši LR likumdošanai aprēķina reizi gadā ar ģeometrisko
metodi.

© SIA „TILDE”

Lappuse 4

Ņemiet vērā!
Ja pamatlīdzekļi atrodas kategorijā, kurā nolietojumu nodokļiem rēķina kopā pa kategoriju — nolietojums
nodokļiem pamatlīdzekļa kartītē netiks ierakstīts!
Nolietojums nodokļiem pamatlīdzekļa kartītē tiek ierakstīts tikai tiem pamatlīdzekļiem, kuriem, saskaņā ar
likumdošanu, nolietojumu aprēķina atsevišķi katram pamatlīdzeklim!



Lai jaundibinātiem vai likvidējamiem uzņēmumiem atvieglotu pamatlīdzekļu nolietojuma
aprēķināšanu, sistēmā var ievadīt uzņēmuma dibināšanas un likvidācijas datumus. Šie dati ievadāmi
lentes joslas cilnē Konfigurēšana – Konfigurācija – Uzņēmums. Līdz ar to pamatlīdzekļu nolietojumus
gan finanšu uzskaitei, gan nodokļiem tiks aprēķināts proporcionāli uzņēmuma darbības mēnešiem.

Automatizēts nolietojuma aprēķins
Noklikšķiniet uz pogas Nolietojums pamatlīdzekļu saraksta vai pamatlīdzekļu kategoriju nolietojuma loga
rīkjoslā, lai pamatlīdzekļiem veiktu automātisku nolietojuma aprēķinu.
Tiek parādīts nolietojuma aprēķina ievada logs. Noklikšķiniet uz pogas Tālāk, lai pārietu pie pirmā apstrādes
soļa.
Vedņa pirmajā solī izvēlieties, vai pamatlīdzekļu nolietojums jāaprēķina vai aprēķins jāizdzēš.

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Tālāk, lai precizētu aprēķina veikšanas parametrus. Tiek parādīts vedņa otrais
solis, kurā jānorāda apstrādes nosacījumi

Vispirms jānorāda, uz kuru datumu nolietojuma aprēķins tiks veikts. Ja pamatlīdzeklim, kurš atbilst pārējiem
apstrādes nosacījumiem, amortizācija uz šo datumu jau ir aprēķināta, sistēma vēlreiz nolietojuma aprēķinu
neveiks.
Pēc tam opciju grupā Amortizācijas aprēķins izvēlieties, vai nolietojums jāaprēķina nodokļiem vai finanšu
uzskaitei. Atkarībā no uzņēmumā pieņemtās prakses, aprēķinot nolietojumu finanšu uzskaitei, var izvēlēties
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lineāro vai ģeometrisko aprēķina metodi. Ievērojiet, ka nolietojumu pēc ģeometriskās metodes sistēma aprēķina,
divkāršojot amortizācijas likmi.
Opciju grupā Nolietojuma procents nosakiet, pēc kādas procentu likmes amortizācija jāveic.
Šajā pašā logā zemāk var norādīt pamatlīdzekļu atlases nosacījumus

Nolietojumu var rēķināt konkrētam pamatlīdzeklim, kā arī noteiktai pamatlīdzekļu kategorijai un/vai nozarei.
Izvēloties veikt amortizāciju pēc kategorijas un nozares, var norādīt, ka aprēķinā jāietver arī apakškategorijām vai
apakšnozarēm atbilstošie pamatlīdzekļi. Aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu, izvēli grupā Atlases nosacījumi
nevar veikt.
Kad esat norādījis visus nepieciešamos nosacījumus, varat noklikšķināt uz pogas Pabeigt, lai liktu sistēmai
nekavējoties veikt nolietojuma aprēķinu, vai Tālāk, lai vispirms apskatītu izvēlētos nosacījumus un nolietojumu
aprēķinātu pēc tam.
Kad nolietojums ir aprēķināts, tiek parādīts paziņojums par apstrādāto pamatlīdzekļu skaitu. Pēc tam jūs varat
turpināt darbu vednī vai aizvērt to.
Lai ērtāk varētu aprēķināt nolietojumu, iespējams izsaukt nolietojuma aprēķinu no pamatlīdzekļa kartītes roku
joslas. Pogai Rīki ir izsaukšanas opcija Nolietojuma aprēķins

Manuāls nolietojuma aprēķins
Pamatlīdzekļu nolietojumu var aprēķināt arī manuāli. Lai to izdarītu, vispirms jāatver vajadzīgā pamatlīdzekļa
kartīte. Pievienojiet kartītes daļai Notikumi jaunas rindiņas, norādot datumu, summu un operācijas tipu. Ņemiet
vērā, ka visi skaitļi jāievada pašam; sistēma neko neaprēķina. Var arī dzēst iepriekš veidotās rindiņas, ja tās satur
nepareizu informāciju.

Nolietojums nodokļiem visai kategorijai kopā
Dati par nolietojumu kategorijai pieejami sadaļā Pamatlīdzekļu kategorijas
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Nospiežot pogu Nolietojums tiks atvērta tabula, kurā no nolaižamā saraksta jāizvēlas atbilstošā kategorija

Datums: datums, uz kuru aprēķināts nolietojums nodokļiem;
Summa: aprēķinātā nolietojuma summa;
Atlikums: kategorijas atlikusī vērtība uz datumu pēc nolietojuma atskaitīšanas;
Likme: nolietojuma likme procentos



Ja konstatēts, ka nepieciešams pārrēķināt nolietojumu, tad iepriekš aprēķinātā nolietojuma summas ir
jāizdzēš un nolietojums jāaprēķina no jauna! Esošais nolietojums netiek pārrēķināst!

Notikumi nolietojuma aprēķinam
Cilnē Notikumi nolietojuma aprēķinam — uzkrāta informācija par notikumiem, kas ietekmē nolietojuma
aprēķinu — pārvērtēšana, lietošanas laika nomaiņa, kapitālās izmaksas, pārtraukšana izmantot saimnieciskajā
darbībā, atsākšana izmantot saimnieciskajā darbībā
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Pārvērtēšana
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana sistēmā ir atbilstoša likumdošanā norādītajai pārvērtēšanas metodei —
pamatlīdzeklis tiek uzskaitīts pārvērtētajā summā, kas ir vienāda ar tā patieso vērtību pārvērtēšanas datumā,
atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās. Nolietojuma aprēķinu nodokļiem
pārvērtēšana neiespaido.
Lai ievadītu pārvērtēšanu, jāveic finanšu nolietojuma uzskaites aprēķins līdz pārvērtēšanas dienai.
Cilnē Notikumi nolietojuma aprēķinam jāveic ieraksts par pārvērtēšanu laukā Summa norādot starpību starp
jauno vērtību un bilances atlikušo vērtību, bet laukā Datums no norādot datumu, ar kuru stājas spēkā
pārvērtēšana

Ja pēc pārvērtēšanas tiek mainīts nolietojuma laiks, zīmnē jāveic ieraksts, norādot turpmāko lietošanas laiku.

Visi ieraksti, saistītā ar pārvērtēšanu, nolietojuma likmes nomaiņu, dažādu vērtību palielināšanu, tiks uzrādīti
pamatlīdzekļa kartītē
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Kapitālās izmaksas
Kapitālā remonta vai renovācijas izmaksu uzskaitīšanai – pamatlīdzekļa vai tās daļas
remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu pamatlīdzekli vai tās daļu, nomainot
nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai
tehnisku uzlabojumu ieviešana pamatlīdzeklī, nemainot tās apjomu un funkciju. Kapitālo
izmaksu summa palielina nolietojamo vērtību gan finansēm, gan nodokļiem.
Amortizētās aizstāšanas izmaksas
Cilne Amortizētās aizstāšanas izmaksas — paredzēta amortizēto aizstāšanas izmaksu uzrādīšanai un
aprēķinam

Šajā zīmnē jāievada nepieciešamā informācija:
 Dokumenta datums;
 Dokumenta numurs un partneris (nav obligātie lauki);
 Iegādes vērtība — nomaināmās detaļas vērtība latos un santīmos;
 Nolietojuma summa — nomaināmās detaļas nolietojums. Aizpildāms manuāli vai automātiski;
 Atlikusī vērtība — nomaināmās detaļas atlikusī vērtība. Lauks tiek aizpildīts automātiski pēc nolietojuma
ievadīšanas;
 Datums no — datums, no kura detaļa tiek iekļauta pamatlīdzeklī;
 Piezīmes — aizpildās automātiski, ja nolietojuma aprēķins notiek automātiski. Ja nolietojuma aprēķins tiek
veikts manuāli, laukā „Piezīmes” ieraksti jāveic manuāli (pēc nepieciešamības).

Detaļas nolietojuma automātisks aprēķins
Ievadot detaļas iegādes vērtību nolietojumu var aprēķināt automātiski nospiežot summas laukam blakus
esošo pogu

.

Tiks atvērts aprēķina logs
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kurā uzrādīta sekojoša informācija:
 Iegādes datums — datums, no kura detaļa tiek iekļauta pamatlīdzeklī;
 Jaunās detaļas vērtība — detaļas iegādes vērtība (latos, santīmos);
 Finanšu nolietojuma likme — finanšu nolietojuma likme pamatlīdzeklim;
 Nolietojuma laiks — pamatlīdzekļa lietošanas laiks līdz detaļas nomaiņai;
 Atlikušais lietošanas laiks — pamatlīdzekļa atlikušais lietošanas laiks;
 Nolietojums detaļai — aprēķinātais finanšu nolietojums detaļai par tik ilgu laika periodu, cik ilgi uzņēmums
izmantojis pamatlīdzekli;
 Atlikusī vērtība detaļai — detaļas atlikusī vērtība atskaitot detaļas nolietojumu.
Laukā Nolietojums detaļai summu var ierakstīt manuāli. Lauks Atlikusī vērtība detaļai tiks aprēķināts
automātiski.
Pazīme Aprēķināt PL nolietojumu finanšu uzskaitē līdz 30.06.2010 nozīmē, ka nolietojums tiks aprēķināts līdz
detaļas nomaiņas brīdim. Datums paziņojumā tiek, ielikts atbilstoši zīmnē uzrādītajam datumam, no kura detaļa
tiek iekļauta pamatlīdzeklī. Izņemot atzīmi pazīmē, nolietojums netiks aprēķināts, bet tas radīs problēmas
nolietojumu masveida aprēķinā.



Nolietojumus masveidā nebūs iespējams aprēķināt, ja aizstājamai detaļai izmaksām nebūs veikts
nolietojuma aprēķins.

Atvērtajā aprēķina logā nospiežot pogu Labi, tiek veikts nolietojuma aprēķins. Pēc aprēķina veikšanas tiek
atvērts paziņojums

Nospiežot pogu Atcelt — aprēķins tiek atcelts.
Ja amortizētās aizstāšanas izmaksas tiek ievadītas pamatlīdzeklim, kuram jau ir aprēķināts nolietojums,
atvērtajā paziņojuma logā būs atbilstošs brīdinājums
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Amortizēto aizstāšanas izmaksu aprēķins tiek atspoguļots pamatlīdzekļu nodokļu nolietojuma atskaitēs:


vērtības izmaiņas ar + (detaļas iegādes vērtība);



vērtības izmaiņas ar – (detaļas atlikusī vērtība);



koriģētā vērtība;



vērtība no, kuras tiek aprēķināts taksācijas perioda nolietojums.

Visa informācija par amortizētās aizstāšanas izmaksām tiek iekļauta arī pamatlīdzekļa kartītē



Automātisks amortizēto aizstāšanas izmaksu aprēķins netiks veikts, ja pamatlīdzeklim mainīts
nolietojuma periods un/vai princips

Citi notikumi
Cilnē Citi notikumi — uzkrāta informācija par notikumiem, kas neietekmē nolietojuma aprēķinu, — norādīti
papilddati par pamatlīdzekli: materiālo personu nomaiņa, remonti, garantijas laika termiņš, kā arī ar pamatlīdzekļa
apdrošināšanu saistīta informācija: apdrošināšanas organizācija, polises numurs u.tml.



Šī informācija (summas) pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķinus neietekmēs — tā ir tikai informatīva un
ļaus jums sekot līdzi katra pamatlīdzekļa vēsturei. Notikumus katrs lietotājs var veidot atbilstoši
nepieciešamībai. Šo informāciju var iekļaut pamatlīdzekļu atskaitēs un izdrukāt.

Katram notikumam obligāti jāaizpilda lauks Datums. Lielākajai daļai notikumu ir jānorāda arī summa, bet
procentu likmes vērtība - tikai nolietojuma aprēķina operācijām. Laukā Piezīmes var ierakstīt komentārus. Veicot
automātisku nolietojuma aprēķinu, laukā automātiski tiek ievietota vērtība Nolietojums, kam blakus iekavās tiek
norādīts, vai nolietojuma aprēķins paredzēts finanšu uzskaitei vai nodokļiem. Nolietojums nodokļiem
pamatlīdzekļa kartītē parādīsies tikai tad, ja tas tiek aprēķināts katram pamatlīdzeklim atsevišķi.
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Laukā Summa jāievada tikai pozitīvas vērtības

Pamatlīdzekļa kartīti var izdrukāt, norādot, kādu informāciju vēlaties redzēt kartītes izdrukā, — tikai
nolietojuma aprēķinu ietekmējošos notikumus un, protams, arī pašu nolietojumu vai visu kartītē uzkrāto
informāciju.

Izveidošanas izmaksas
Atbilstoši likumdošanas prasībām, iegādes izmaksās iekļauj:
 pirkšanas cenu, ieskaitot ievedmuitas nodevas un neatskaitāmos nodokļus, atskaitot saņemtās atlaides;
 tieši attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļa piegādi līdz tā izmantošanas vietai, kā arī izmaksas,
kas nepieciešamas, lai pamatlīdzekli sagatavotu izmantošanai paredzētajiem mērķiem līdz brīdim, kad to
nodod ekspluatācijā.
Pamatlīdzekļa iegādes izmaksās iekļauj arī tieši attiecināmās izmaksas:
 darba samaksu, kas tieši radusies noteiktā pamatlīdzekļa izveidošanas vai iegādes dēļ;
 pamatlīdzekļa izvietošanas vietas sagatavošanas izmaksas;
 piegādes un pārvietošanas izmaksas;
 uzstādīšanas un montāžas izmaksas;
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 pārbaužu, kas ļauj pārliecināties, vai pamatlīdzeklis darbojas tā, kā tas paredzēts, izmaksas, atskaitot
ieņēmumus no šādu pārbaužu rezultātā saražoto preču pārdošanas;
 profesionālo pakalpojumu izmaksas.
Nepieciešamās izveidošanas izmaksas pamatlīdzekļa kartītē jānorāda cilnē Izveidošanas izmaksas.



Izveidošanas izmaksas var uzrādīt tikai jaunam pamatlīdzeklim, kuram nav veikts nolietojuma aprēķins.

Lai ievadītu izveidošanas izmaksas, jāaizpilda pamatlīdzekļa kartītes „galviņas” obligātie lauki:
 Numurs;
 Nosaukums;
 Pirmā iegādes vai izveidošanas attaisnojuma dokumenta datums;
 Kategorija;
 Nolietojuma laiks (ieteicams mēnešos).
Pārējie ieraksti jāveic cilnē Izveidošanas izmaksas.

Pēc pamatlīdzekļa izveidošanas, lai tas tiktu atzīts pamatlīdzekļu sastāvā (iekļauts nolietojuma aprēķinos),
jāieliek atzīme Pamatlīdzeklis ir izveidots (aprēķināt nolietojumu un iekļaut oficiālajās atskaitēs)

Pēc pazīmes ielikšanas, tiks atvērts paziņojums ar piedāvājumu nomainīt iegādes un ekspluatācijas datumus
atbilstoši pēdējam iegādes datumam

Ekspluatācijas sākuma datumu pēc tam var mainīt manuāli.
Ja izveidotajam un ekspluatācijā nodotajam pamatlīdzeklim mēģinot pievienot izveidošanas izmaksas, tiks
atvērts paziņojums
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Lai izveidotajam un ekspluatācijā nodotajam pamatlīdzeklim pievienotu izveidošanas izmaksas, jāizņem
iepriekš aprakstītā pazīme.

Dokumenti
Sistēma piedāvā sekojošas veidlapas:
 Rīkojumi
o par pamatlīdzekļa pieņemšanu ekspluatācijā;
o par pamatlīdzekļa izslēgšanu;
 Akti:
o par pamatlīdzekļa pieņemšanu ekspluatācijā (3 veidi);
o par pamatlīdzekļa izslēgšanu (4 veidi).
Dati veidlapu aizpildīšanai tiek iegūti no atbilstošā pamatlīdzekļa kartītes, parakstu zonas – no atbilstošām
cilnēm Konfigurācijā (Komisijas)

Lai tiktu aizpildīts atrašanās vietas lauks aktos, pamatlīdzekļa kartītē jābūt norādītai pamatlīdzekļa atrašanās
vietai (Nozarei) un nozarei jābūt norādītai adresei

Veidlapas var izdrukāt no pamatlīdzekļa kartītes cilnē Dokumenti norādot atbilstošo notikuma veidu un
nospiežot uz saites Izdrukāt

Tiek atvērts izvēlnes logs, kurā no nolaižamā saraksta var izvēlēties nepieciešamo akta vai rīkojuma veidu
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Ja aktos ietvertā informācija ir pārāk plaša – nevajadzīgo var izdzēst. Pirms lieko datu dzēšanas – izlasiet
informāciju par veidlapu rediģēšanu!
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Dokumentu veidņu rediģēšanas iespējas
Sistēmā izveidotas veidlapu veidnes var rediģēt un veidota jaunas.
Veidņu rediģēšana pieejama sistēmas sadaļā Konfigurēšana — Noformēšana

Atvērto rīkojumu var saglabāt datu nesējā kā Word dokumentu (DOC., DOCX) vai PDF formātā





Sistēmas izveidotās veidnes nevar rediģēt vai izdzēst.
Rediģēt un dzēst var tikai pašu veidotās veidnes.
Par veidņu rediģēšanu interesēties sūtot e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv vai pie sistēmas
izplatītājiem.
Sistēmas izplatītājus, kas nodarbosies ar veidņu veidošanu var noskaidrot sūtot e-pasta vēstuli uz
jumis@tilde.lv
Sīkāka informācija, par veidņu rediģēšanu pieejama elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas rīku
joslā vai mūsu mājas lapā Rīkojuma veidņu rediģēšana.

2006. gada 4. jūlijā izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli
normu piemērošanas noteikumi, kas stājušies spēkā ar 2006. gada 1. jūliju. Šajos noteikumos apstiprinātas
8 veidlapas, kuras jāaizpilda, uzskaitot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu nodokļiem.
Veidlapas iekļautas pamatlīdzekļu sadaļā Pamatlīdzekļu atskaites
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