Naujos galimybės programinėje įrangoje FINVALDA FOX/WFX bei MIKRO ryšium
su VMI reikalavimais nuo 2016-10-01
Kliento kortelė
Klieno kortelėje atsirado laukas „Valstybės kodas“. Jei klientas nėra iš ES šalies, arba jis neturi PVM mokėtojo kodo,
tai pateikiant dokumentus į i.SAF šį lauką būtina pildyti. Įvedant prekę ar paslaugą pirkimo/pardavimo operacijose arba
grąžinimuose, iš šios kortelės imama lauko „PVM kodas“ reikšmė, jei ji nėra nurodyta prekės ar paslaugos kortelėje.

PVM mokestis
PVM mokesčio kortelėje atsirado du nauji laukai. Tai „PVM klasifikatorius“ ir „Papildoma info“. Jau esamose PVM
mokesčio kortelėse šis laukas turi būti pakoreguotas pagal VMI pateiktą klasifikatorių. Atnaujinus programą PVM
mokesčio klasifikatorius papildomas pagal VMI reikalavimus.

Prekių kortelė
Prekių kortelėje atsirado laukas „Vedama tiekimo/gavimo data“. Pažymėjus šį lauką, pirkimo/pardavimo operacijose
arba grąžinimuose galėsite įvesti tiekimo/gavimo datą. „PVM kodas“ - laukas iš šios kortelės - turi pirmenybę prieš
atitinkamą lauką iš kliento kortelės. Jis bus siūlomas pirkimo/pardavimo operacijose arba grąžinimuose.

Paslaugų kortelė
Paslaugų kortelėje atsirado laukas „Vedama tiekimo/gavimo data“. Pažymėjus šį lauką, pirkimo/pardavimo operacijose
arba grąžinimuose galėsite įvesti tiekimo/gavimo datą. „PVM kodas“ - laukas iš šios kortelės - turi pirmenybę prieš
atitinkamą lauką iš kliento kortelės. Jis bus siūlomas pirkimo/pardavimo operacijose arba grąžinimuose

Operacijų langas
Pirkimų, pardavimų, grąžinimų, pirkimų užsakymų ir pardavimų rezervavimų operacijose atsirado naujas laukas
„Op.registravimo data“. Ši data gali skirtis nuo lauko „Op.data“. Pvz., važtaraštis (pas Pardavėją) yra išrašomas viena
data (tai pas Pirkėją nurodoma laukelyje „Op.data“), tačiau Pirkėją jis pasiekė jau kita data (tai pas Pirkėją nurodoma
laukelyje “Op.registravimo data“). Primename, kad korespondencija i DK atliekama tokia data, kuri nurodyta laukelyje
„Op.data“

Operacijų pagrindiniame lange atsirado laukas „Įtraukti į registrus“. Nepažymėjus šio lauko, visa operacija į registrus
nepatenka. Pirkimų ir pardavimų grąžinimuose galima pasirinkti, į kurį registrą norite įtraukti operaciją.

Operacijų lango detalios eilutės
Pirkimų, pardavimų, grąžinimų, pirkimų užsakymų ir pardavimų rezervavimų operacijose atsirado naujas laukas „PVM
kodas“. Jį pildyti yra būtina. Šio lauko reikšmė yra siūloma iš prekių/paslaugų kortelių, o jei ten jo nėra, tai iš kliento
kortelės. Šis laukas naudojamas teikiant į VMI gaunamas/išrašomas PVM sąskaitas faktūras.

PVM sąskaitų-faktūrų ir krovinių važtaraščių teikimas į i.MAS
Įšrašomų PVM sąskaitų-faktūrų registro duomenys teikiami taip: meniu <Ataskaitos>  <Statistika / registrai> 
<i.MAS...formos>.

 <Gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų duomenų teikimas (i.SAF)>.

 <Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimas (i.SAF)> .

 <Krovinių važtaraščių duomenų teikimas (i.VAZ)> .

Šiose formose pasirinkite dokumentų įvedimo datą, nurodykite, kur bus talpinamas paruoštas failas įkėlimui į i.MAS.
Paspaudus klavišą <Užrašyti į *xml failą>, yra sukuriamas failas, kuris reikia perduoti į i.MAS sistemą

SUFORMUOTŲ FINVALDOJE DUOMENŲ PATEIKIMAS Į i.MAS
Dabar jau galima paimti sugeneruotą naujausią failą/failus ir rankiniu būdu jį pateikti VMI per iVAZ sistemą.
1. Tam reikia prisijungti prie i.MAS (https://imas.vmi.lt) ir įkelti paruoštą informaciją taip, kaip nurodyta žemiau (pavyzdys
iliustruoja krovinio važtaraščių įkėlimą, todėl renkamas meniu „i.VAZ“):

2. Pasirinkite FINVALDOJE sukurtą atitinkamą failą ir spauskite „Open:

2. Spauskite klavišą F5 (Refresh), ir tuomet jau matysite įkeltą rezultatą, kurį galite Peržiūrėti:

Pateiktame pavyzdyje matote informaciją apie krovinio važtaraščius. Su sąskaitomis-faktūromis viskas daroma
analogiškai, tik prisijungus prie i.MAS pasirenkamas kitas meniu punktas - „i.SAF“ - ir toliau viskas daroma taip pat,
kaip aprašyta nuo 2. punkto.

