22.01.2019 — Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts:


Ieviestas likumdošanas izmaiņas saistībā ar IIN aprēķinu



Izveidota atskaite par Vēstures notikumiem



Algu aprēķinā izveidota tabula, kurā detalizēti atspoguļots saglabājamās algas un pēc vidējās izpeļņas
aprēķinātās algas aprēķins



Paplašinātais Excel par aprēķinātajām algām:
o

papildināts ar jauniem laukiem

o

Izveidota iespēja eksportēt uz Excel paplašināto algu sarakstu par noteiktu periodu, ne tikai vienu
mēnesi



Izveidota iespēja eksportēt uz Excel Piemaksas un Atvilkumus par noteiktu periodu



Veikti citi funkcionāli uzlabojumi sistēmas ātrdarbības uzlabošanā un datu apstrādē:
o

Uzlabota atskaites “Pārskats par IIN summām nerezidentiem (4. pielikums)” izdruka

o

Pilnveidota atskaite “Gada atskaite par fiziskajām personām izmaksātajām summām pa kodiem”

o

Algu kartīte papildināta ar jauniem laukiem

Likumdošanas izmaiņas saistībā ar IIN aprēķinu
Izveidota iespēja nerezidentiem veikt aprēķinu ar 31.4% likmi ienākumiem virs 5233 EUR.

Saglabāta iespēja par 2018. gadu aprēķinu veikt piemērojot iepriekšējo robežvērtību 4583 EUR.
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Vēstures notikumu atskaite
Atskaišu sadaļā izveidota atskaite par darbinieka kartītē norādītajiem vēstures notikumiem.
Atvērtajā atskaitē ir iekļauti visi lauki, kas pieejami darbinieka kartītes vēstures notikumu sadaļā un
vēstures notikumu pievienošanas modālajā logā.

Atskaitē kolonnas var pievienot vai noņemt, kā jebkurā sarakstā un izmantojot meklēšanas joslu atlasīt
datus pēc noteiktiem nosacījumiem. Meklēšanas/atlases nosacījumi ir atšķirīgi datumu, skaitļu un teksta
laukos.
Datuma un skaitļa laukos:

Teksta laukos

Izmantojot atlasi
Ar peles labo taustiņu

Kombinējot atlases nosacījumus, var veikt dažādu vēstures notikumu atlasi.
Piemēram nepieciešams atlasīt darbiniekus, kuru atvaļinājums sākās 2018. gada jūnijā un beidzās 2018.
gada augustā.
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Lai atlasītu darbiniekus pēc iepriekš aprakstītiem nosacījumiem:
1) Jāizvēlas notikums “Atvaļinājums” —> tiks atlasīti visi darbinieki, kuriem ir reģistrēts notikums
“Atvaļinājums”
2) Jānorāda, ka atvaļinājums sākuma datums ir 2018. gada jūnijs, izmantojot atlases nosacījumu “>”
(Vairāk nekā) —> tiks atlasīti visi atvaļinājuma notikumi, kuru sākuma datums ir pēc 01.06.2018

3) Norādot nepieciešamo atvaļinājuma beigu termiņu ar atlases nosacījumu “<” (Mazāk nekā) —> tiks
atlasīti visi atvaļinājuma notikumi, kuru beigu datums ir līdz 31.08.2018
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Cits piemērs – nepieciešams saraksts ar darbiniekiem, kuri ir atbrīvoti no darba pēdējā ceturksnī.
Visvienkāršāk - izmantot datumu atlasi “Starp” (“–“)

Atgādinām! Gandrīz visos sarakstos ir iespējama noteiktas grupēšanas iespējas. Vēstures notikumu sarakstā
var grupēt visos laukos.
Piemēram, izvēloties atlasē notikuma veidošanas gadu 2018 un grupēt pēc notikuma veida

Visi notikumi tiks grupēti pa notikumu veidiem,
kādi izmantoti darbinieku kartītēs 2018.gadā

Eksportējot sagrupēto sarakstu uz Excel, grupēšana
tiks saglabāta

Atgrupēt sarakstu var atverot logu (ar peles labo pogu) un norādot “Atgrupēt visu”
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Saglabājamās darba algas un algas pēc vidējās izpeļņas aprēķinu atšifrējums
Personālā ir virkne attaisnotās prombūtnes notikumu, kuri vai nu – atbilstoši Darba likuma
nosacījumiem – nav jāapmaksā vai arī jāapmaksā pēc vidējās izpeļņas vai saglabājot darba algu. Tabulā
apkopoti vēstures notikumi un to apmaksas principi noteiktiem algas veidiem. Aprēķins vienmēr būs par
tām dienām, kuras būtu jāstrādā (tabelē plānotajā jābūt norādītam D–darba diena jebkuram darba laika
uzskaites principam).

Jāatceras, ka arī mēnešalgas gadījumā var būt atšķirīgs aprēķina veids, kas atkarīgs no Iestatījumos
norādītā: vai nu pa dienām vai pa stundām. Ja apmaksa norādīta pa dienām, tad apmaksātas vienmēr būs
pilnas dienas, kaut arī plānots nostrādāt 8 stundas, bet nostrādātas tikai 2. Savukārt norādot “pa
stundām”– alga tiks aprēķināta pa nostrādātajām stundām dienā.
Īslaicīgās prombūtnes laikā faktiskajā tabelē vienmēr jābūt norādītām stundām! Ja stundas
notikumam nebūs norādītas, tad aprēķinā netiks iekļautas ne dienas, ne stundas un algas aprēķins par šīm
dienām/stundām netiks veikts!
Atgādinām – ikgadējais atvaļinājums nav īslaicīgā prombūtne Darba likuma izpratnē. Uz īslaicīgu
prombūtni neattiecas arī darbnespēja. Šiem notikumiem faktiskajā tabelē stundas nav jānorāda.
Notikums “Komandējums” – nav attaisnotā prombūtne, bet darbs ārpus darba vietas, tāpēc aprēķinātā
alga tiek norādīta algas laukā, nevis saglabātās algas laukā. Tāpat tiek apstrādāts notikums “Dīkstāve”.
Lai redzētu, kādas dienas/stundas/summas ir aprēķinātas, ir izveidota tabula, kurā visi notikumi ir
atšifrēti. Tabulu var atvērt, nospiežot uz saites uz tabulu (skaitļi zaļā krāsā)

© Tilde, SIA – Tildes Jumis Personāls

5

Labojumi veicami darba laika tabelē, norādot nepieciešamos notikumus u n dienas un stundas, vai
atvērtajā tabulā.
Arī gabaldarba aprēķina gadījumā ir pieejama tāda pat tabula, tikai, ņemot vērā algas aprēķina
specifiku, nav saglabājamās algas vietā ir alga, kas aprēķināta pēc vidējās izpeļņas (Komandējums un
Dīkstāve) un vidējās izpeļņas dienas

Jāpievērš uzmanība, ka gabaldarba tabelē ir šāda matemātika:
Faktiski apmaksāto dienu/stundu kopsummā netiek ieskaitīta rinda “t.sk.alga, kas aprēķināta pēc vidējās
izpeļņas”, jo šīs dienas un stundas ir ieskaitītas laukā “t.sk.faktiski nostrādāts”, saglabājot vienādu principu,
kā tas ir mēnešalgas vai stundu likmes aprēķinu gadījumos. Savukārt, summa, kas norādīta laukā “t.sk.alga,
kas aprēķināta pēc vidējās izpeļņas”, tiek ieskaitīta lauka “Faktiski apmaksāts, summa” kopsummā, jo laukā
“t.sk.faktiski nostrādāts” ir uzrādītas tikai tās summas, kas norādītas gabaldarba apmaksas tabulā, jo abiem
laukiem ir atšķirīgi apmaksas principi

Paplašinātais Excel par aprēķinātajām algām
Jauni lauki
Algu aprēķins ir ļoti komplicēts, tas sastāv no ļoti daudz pozīcijām: datiem par darba laiku, prombūtnes
laiku, aprēķināto darba samaksu, prombūtnes laika apmaksu, piemaksām un atvilkumiem. Visus
nepieciešamos datus iekļaut algu aprēķinā iekļaut nav iespējams, tāpēc Personālā pieejams algas aprēķina
eksports uz Excel (paplašinātais), kurā iekļauti visi lauki, kas piedalās aprēķinos. Šajā versijā esam tabulu
papildinājuši ar jaunajiem laukiem, kas iekļauti algu aprēķinā: saglabājamās darba algas un algas pēc vidējās
izpeļņas aprēķinu atšifrējumu.
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Eksports par noteiktu laika periodu
Pēc jūsu lūguma esam izveidojuši iespēju eksportēt uz Excel paplašināto algu sarakstu par noteiktu
periodu, iekļaujot eksportā datus par visiem darbiniekiem no norādītajiem sarakstiem, pa visām
aprēķinātajām summām.
Atskaite pieejama atskaišu sadaļā

Lai izveidotu atskaiti, jānorāda atskaites periods

Nospiežot pogas “Tālāk” un “Pabeigt” dati par norādīto periodu tiks apkopoti Excel tabulā.

Piemaksas un Atvilkumi uz Excel par periodu
Uzklausot jūsu ieteikumus, izveidota iespēja uz Excel eksportēt Piemaksas un Atvilkumus, kas iekļauti
algu sarakstos. Šīs atskaites arī pieejamas atskaišu sadaļā.

Šīs atskaites atšķiras no algu kopsummu eksporta. Atskaites un perioda izvēle ir analoga, bet dati uzreiz uz
Excel eksportēti netiek. Tiek atvērts atlasīto datu saraksts. Sarakstā ir norādīta katra piemaksa atsevišķā
rindā pa darbiniekiem, algu sarakstiem, piemaksu veidiem utml.
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Datus var eksportēt uz Excel gan tādā formā, kāds ir sākotnējais atainojums, bet datus var dažādi atlasīt
un grupēt, izmantojot atlases un grupēšanas iespējas.



Instrukcija, kā strādāt ar meklēšanas rindā iekļautajiem parametriem pieejama mājaslapā
https://www.tilde.lv/sites/tilde.lv/files/jumis_downloads/atlasemeklesanagrupesana.pdf

Atgādinām, ka grupēšanai var izmantot dažādas kolonnas. šajā piemēra sagrupējot pēc darbiniekiem +
Nodokļu tipiem, tiek iegūta atskaite, kurā redzamas kopsummas pa darbiniekam izmaksātajām piemaksām
un pa piemaksu tipiem.
Piemērā, Juhanam Arbaiteram kopējais piemaksu apjoms: 1315.00.
Sadalījumā pa nodokļu tipiem:


Apliek ar nodokļiem (2 piemaksas) 1000.00



Neapliek ar SAI (1 piemaksa) 215.00



Neapliek ar nodokļiem (1 piemaksa) 100.00
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