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KAIP SKAIČIUOTI AVANSO SUMAS 

Jeigu darbuotojams kas mėnesį yra išmokamos tos pačios avanso sumos. Tuomet jos yra suvedamos 

darbuotojų paskyrimuose ir apskaičiuojamos Bendrajame ar Darbuotojų PI žurnale. 

Veiksmų juostoje parinkite Personalas → Paskyrimai atidarykite darbuotojo paskyrimą, kuriame 

norėsite įvesti avanso sumą. Lauke Avanso tipas – parinkite avanso tipą. Galimos reikšmės:  

• Suma – darbuotojui mokama fiksuota avanso suma, nurodyta paskyrimo kortelės lauke Avansas; 

• Išmok. sum. proc. – darbuotojui mokama fiksuota avanso suma, apskaičiuota pagal paskyrimo 

kortelės lauke Avansas nurodytą procentą nuo darbuotojo priskaitymo bazės; 

• Prisk. bazės proc. – darbuotojui mokama fiksuota avanso suma, apskaičiuota pagal paskyrimo 

kortelės lauke Avansas nurodytą procentą nuo darbuotojo priskaitymo bazės. Bazė 

neperskaičiuojama proporcingai dirbtam laikui. 

Bei lauke Avansas – įveskite avanso sumą arba procentą nuo priskaitymo bazės, priklausomai nuo to, 

kokia reikšmę parinkote ankstesniame lauke. 

 
1 pav. Darbuotojo paskyrimo kortelės pavyzdys  

Veiksmų juostoje parinkite Skaičiavimai  →  Žurnalai  → Bendrasis PI žurnalas. Parinkite skaičiavimo 

parametrus: 

• Skaičiavimo tipas – parenkama Avansas; 

• Skaičiuoti nuo – nurodoma skaičiavimo periodo pradžios data; 
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• Skaičiuoti iki – nurodoma skaičiavimo periodo pabaigos data; 

• Mokėjimo mėnuo – nurodomas mėnuo, kada darbuotojui bus išmokėta suskaičiuota suma; 

• Registravimo data – nurodoma data, kuria turi būti registruoti skaičiavimo metu sukurti PI 

žurnalo bei DK įrašai. 

Veiksmų srityje spauskite mygtuką Skaičiuoti. Apskaičiuotos sumos parodomos eilutėse ties tais 

darbuotojais, kuriems Paskyrimo kortelėse buvo įvestos avanso sumos. 

 
2 pav. Bendrojo PI žurnalo su apskaičiuotais avansais pavyzdys 
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KAIP SKAIČIUOTI VIENKARTINES AVANSO SUMAS 

Jeigu darbuotojams norima išmokėti vienkartinę avanso sumą, tuomet šios sumos yra registruojamos 

per sumų žurnalą ir apskaičiuojamos Bendrajame ar Darbuotojo PI žurnale. 

Veiksmų juostoje parinkite Skaičiavimai → Žurnalai → Sumų žurnalas parinkite norimą paketą, 

paspausdami ant pavadinimo. Tuščioje eilutėje įveskite duomenis: 

• Darbuotojo Nr. – nurodomas, darbuotojo, kuriam vedama suma, kortelės numeris; 

• PI kodas – nurodomas avanso PI kodas AVANSAS. 

• Mėnuo – nurodoma mėnesio, už kurį darbuotojui turi būti priskaitoma suma, pabaigos data; 

• Suma – įvedama darbuotojui išmokamo avanso suma. 

Veiksmų srityje spauskite mygtuką Apdoroti → Registruoti. Parodomas veiksmo patvirtinimo 

pranešimas. Spauskite mygtuką Taip. Vykdomas sumų žurnalo įrašų registravimas. Sumų žurnalo įrašai 

perkelti į sumų įrašų sąrašą. Juos galima peržiūrėti veiksmų srityje pasirinkus Skaičiavimai → Sumų įrašai 

arba Veiksmų juostoje pasirinkus Skaičiavimai → Istorija → Sumų įrašai.  

3 pav. Sumų žurnalo su įvestu avanso įrašu pavyzdys 
 

Veiksmų juostoje pasirinkite Skaičiavimai  →  Žurnalai  → Bendrasis PI žurnalas. Parinkite skaičiavimo 

parametrus: 

• Skaičiavimo tipas – parenkama Avansinis; 

• Skaičiuoti nuo – nurodoma skaičiavimo periodo pradžios data; 

• Skaičiuoti iki – nurodoma skaičiavimo periodo pabaigos data; 
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• Mokėjimo mėnuo – nurodomas mėnuo, kada darbuotojui bus išmokėta suskaičiuota suma; 

• Registravimo data – nurodoma data, kuria turi būti registruoti skaičiavimo metu sukurti PI 

žurnalo bei DK įrašai. 

Veiksmų srityje spauskite mygtuką Skaičiuoti. Apskaičiuota avanso suma bus parodoma eilutėje. 

 
 4 pav. Bendrojo PI žurnalo su apskaičiuotais avansais pavyzdys 

 

 

 

 

 

 


