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1 Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi

Līdz ar nepieciešamību daļu izdevumu/ieņēmumu par pakalpojumiem, kas attiecas uz nākamajiem periodiem,
nevis tekošo periodu, reģistrēt nākamo periodu izdevumu/ieņēmumu kontos, Krājumu (Noliktavas) modulim ir
izveidots papildmodulis "Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi". 
Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu dokumenti pieejami izvēlnē: Dokumenti -> Noliktava;
atskaites pieejamas izvēlnē: Atskaites -> Nākamo periodu izdevumi/ieņēmumi.
 
Modulis nodrošina funkcionalitāti, kas uzskaita visus nepieciešamos, nākotnes periodos paredzētos,
izdevumus un ieņēmumus, kas ir uz līgumu vai rēķinu pamata, piemēram, abonēšanas pakalpojumi, kuros
paredzēta pakāpeniska pārgrāmatošana no nākamajiem periodiem.

Modulī pieejamās instrukcijas:

Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu FINANŠU UZSKAITE un NORĒĶINI

1.1 NPI/I uzskaitei nepieciešamie uzstādījumi

Pirms nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu (NPI/I) uzskaites sākšanas jāveic sistēmas konfigurācija.

1) Jāapraksta dokumentu tipi, kas nepieciešami uzskaites veikšanai (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu
tipi).
Jāizveido šādi tipi:
- NPI/I pozīcij as kartiņa - vismaz viens dokumenta tips izdevumiem un viens - ieņēmumiem;
- NPI/I sākuma atlikums - dokuments sākuma atlikuma ievadīšanai;
- NPI/I izveidošana - dokuments NPI/I pozīcijas nodibināšanai;
- NPI/I pārgrāmatošana - dokuments NPI/I summas periodiskai pārgrāmatošanai (norakstīšanai);
- NPI/I iekšējā kustība - dokuments NPI/I iekšējai kustībai;
- NPI/I norakstīšana - dokuments NPI/I pozīcijas slēgšanai.

2)  Nomenklatūru  grupām  (Pamatdati  ->  Noliktava  ->  Kartiņām  ->  Grupas),  kuras  tiks  izmantotas  NPI/I
uzskaitē, jānorāda NPI/I konti.

3)  Jāpapildina  apgādes/realizācijas  rēķinu  dokumentu  tipi,  kuri  piedalīsies  NPI/I uzskaitē.  Dokumentu  tipa
aprakstā, lappusē "Lauku atribūti" jāpievieno vērtība Nākamo periodu pozīcijas dokumentu tips. Šī pazīme
nodrošinās automātisku NPI/I pozīcijas kartiņu ģenerēšanu no Saņemtā/  Izejošā rēķina. Saņemtais rēķins tiek
izmantots  nākamo periodu izdevumu uzskaitei,  izejošais  rēķins  tiek  izmantots  nākamo  periodu  ieņēmumu
uzskaitei.

4) NPI/I pozīciju veidošanai var izmantot esošās pakalpojumu kartiņas vai arī ievadīt nomenklatūru/pakalpojumu
sarakstā (Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras) jaunus pakalpojumus, kas atbilst NPI/I.

5)  Programmā  nav iekļautas  speciāli  NPI/I uzskaitei  izveidotas  sistēmas  kontējumu  shēmas.  Dokumentu
kontēšanai vajadzīgo dokumentu kontējumu shēmas ir jāpapildina lietotājam.

1.2 Iepriekšējo periodu izdevumu uzskaite

Iepriekšējo periodu izdevumu uzskaites funkcionalitāte nodrošina iespēju dokumentā iekļautos izdevumus  par
pakalpojumiem  attiecināt  uz  iepriekšējiem  periodiem,  kā  arī  izveidot  kontējumu  shēmas  automātiskai
iepriekšējo periodu izdevumu grāmatošanai.
Funkcionalitāte pieejama kā papildinājums Nākamo periodu ieņēmumu/ izdevumu moduļa funkcionalitātei.
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Funkcionalitātes izmantošanai nepieciešamie uzstādījumi

Jāpapildina dokumentu tipi - apgādes rēķins, saņemšanas pavadzīme, kuri piedalīsies Iepriekšējo periodu
izdevumu uzskaitē. 
Dokumentu tipa aprakstā, lappusē Lauku atribūti jāpievieno vērtība Nākamo periodu pozīcijas dokumentu
tips un jānorāda noklusētā vērtība NPI pozīcija.

Izdevumus par pakalpojumiem uz iepriekšējiem periodiem attiecina, rēķinā aizpildot kolonnu Periodu tips. Pēc
noklusējuma tā tiek  aizpildīts  ar vērtību Tekošais.  Ja  rēķina  dokumenta  tipā  piesaistīts  Nākamo  periodu
pozīcijas dokumentu tips, kolonnas vērtību iespējams mainīt uz Iepriekšējais vai Nākamais.

Iepriekšējo periodu izdevumu ievade rēķinā

Rēķinā  ievada  saņemtos  pakalpojumus  un  pakalpojuma  rindas  kolonnā  Periodu  tips  izvēlas  vērtību
Iepriekšējais.
Rindām ar perioda tipu Iepriekšējais, netiek ģenerēta NPI/I pozīcijas kartiņa.

Iepriekšējo periodu izdevumu iekļaušana kontējumu shēmā

Pakalpojumu  rindas,  kuras  attiecināmas  uz  iepriekšējo  periodu  izdevumiem  (perioda  tips  ir  iepriekšējais),
kontējumu shēmā iespējams iekļaut kā atsevišķas grāmatošanas rindas.
Tā  veikšanai  atbilstošā  dokumentu  veida  kontējumu  shēmā  jānorāda  Rindas tips  -  jāizvēlas  vērtība  Iepr.
perioda rinda. 
Iepriekšējā perioda pakalpojuma rinda tiek kontēta tāpat kā Pakalpojuma rinda.
Rindai iespējams norādīt Grāmatošanas datumu:
- @Grāmatošanas datums - dokumenta grāmatošanas datums;
- ^Datums - pakalpojuma rindas datums, kas norādīts dokumenta kolonnā Datums.
Iepriekšējā perioda rindas kontē ar pakalpojuma rindas datumu (̂ Datums).

Iepriekšējo periodu izdevumu rindu pieejamība atskaitēs

Pēc pakalpojumu rindas datuma iespējams filtrēt pakalpojumu atskaites:
- Sniegto pakalpojumu kopsavilkums;
- Saņemto pakalpojumu kopsavilkums;
- Ieņēmumi no pakalpojumiem;
- Izdevumi par pakalpojumiem.
Tā veikšanai atskaišu atlases parametru logā pieejama pazīme  Aprēķins pēc rindas datuma. To
atzīmējot, atskaitē iekļautie pakalpojumi tiek atlasīti pēc pakalpojuma rindā norādītā datuma.

1.3 Dokumenti

1.3.1 NPI/I pozīciju saraksts un tā veidošanās

NPI/I pozīciju saraksts pieejams izvēlnē Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I pozīcij u
saraksts.
Saraksts pēc noklusējuma tiek atvērts filtrēts - tajā skatāmas neslēgtās NPI/I pozīcijas. Visas NPI/I pozīcijas
pieejamas, noņemot filtru.

Jaunu NPI/I pozīciju iespējams izveidot ar diviem paņēmieniem:
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1) manuāli - ar NPI/I izveidošanas dokumenta palīdzību;
NPI/I izveidošanas dokumenta ievade pieejama izvēlnē Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi  ->

NPI/I dokumenti -> Pievienot  -> NPI/I  izveidošana  vai Dokumenti  -> Noliktava -> Jauns  dokuments  ->
NPI/I  izveidošana. Dokumenta veidošanas  gaitā  manuāli  ir  jāveido  NPI/I pozīcijas  kartiņa,  kurai  piesaistīts
pakalpojums no nomenklatūru/pakalpojumu saraksta. NPI/I pozīcijas kartiņā jāievada vajadzīgā informācija un

lappusē  "Plānotie  dokumenti",  nospiežot  pogu  ,  jāaprēķina  summas  sadalījums  pa  plānotajiem
pārgrāmatošanas dokumentiem.

2) automātiski - veidojot jaunu saistību dokumentu (apgādes/realizācijas rēķinu);
NPI/I pozīcijas kartiņa veidosies, pamatojoties uz rēķinā norādīto informāciju. Pozīcijas aprakstā tiks iekļauti
rēķina rekvizīti (datums, klients, līgums, projekts, piezīmes) un izvēlētā pakalpojuma kartiņa.

Rēķina ievade jāveic kā ierasts, bet aizpildot nomenklatūru/pakalpojumu tabulu, jāpievērš uzmanība atsevišķām
ailēm:

Periodu tips jānorāda Nākošais;

Datums no
Datums līdz

jānorāda periods, kad NPI/I ir spēkā;

Dimensiju ailēs jānorāda nepieciešamās dimensijas, ja vēlas, lai tās tiktu pārnestas uz NPI/I
pozīciju. Automātiski programma tās aizpilda atbilstoši nomenklatūru grupas
dimensijām.

Izveidoto rēķinu izpilda un grāmato, tā rezultātā izveidojas un aktivizējas attiecīgās NPI/I pozīcijas.

Izveidotās NPI/I pozīciju kartiņas var apskatīt NPI/I pozīciju sarakstā (Dokumenti -> Nākamo periodu izdevumi/
ieņēmumi -> NPI/I pozīcij u saraksts). 

Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu pozīciju saraksta izskata objekta „Saņēmējs” informācija tika aizpildīta no
realizācijas rēķinu veidotajām NP ieņēmumu kartītēm un NPI/I iekšējo kustību dokumentu veidotajām NP
ieņēmumu kartītēm. Informācija pieejama arī NPI/I atskaitēs (Atskaites -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi ->
NPI/I apgrozīj ums / NPI/I atlikumi / NPI/I norakstīšanas sadalīj ums).

Funkcijas un papildus informācija izvēlnē 

Aktivizēt

Stornēt

Dokumentu
ģenerācija

Iespējams ģenerēt dokumentus:
- NPI/I izveidošana - par neaktīvām NPI/I pozīcijām.
- NPI/I pārgrāmatošana - veicot pārgrāmatošanu, tiek norakstīta attiecīgā
izdevumu/ieņēmumu perioda summa;
- NPI/I iekšējā kustība - izmanto, lai NPI/I kartiņā veiktu izmaiņas (mainītu
dimensijas, kontus, periodiskumu, u.c.);
- NPI/I norakstīšana - izmanto, lai slēgtu NPI/I pozīciju;
- NPI/I sākuma atlikums - par neaktīvām NPI/I pozīcijām.

NPI/I dokumentu ģenerēšanas parametru logā, kas tiek atvērts, izvēloties NPI/
I izveidošana, pievienots lauks Kontējumu shēma, kurā iespējams piesaistīt
kontējuma shēmu, ar kādu tiks grāmatots uzģenerētais dokuments. 

Notikumu saraksts

Dokumentu
saraksts

Rēķins
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NPI/I atlikumu
fiksācija

Iespējams veikt kartiņu atlikumu fiksāciju, ja ir licence "Darbs divās uzskaites
valūtās". Sīkāk sk. Finanšu uzskaites un Norēķinu instrukciju.

Ārējo datu ielāde
Excel datu struktūras veidne
Aizpilde no Excel faila

Lauku labošana
iezīmētajām
rindām

Iespējams labot dimensijas un objektu dimensijas NPI pozīcijām, kas ir
statusā Sagatave.

1.3.1.1 NPI/I pozīcijas kartiņa

NPI/I pozīcijas kartiņu veido:
1. manuāli no NPI/I izveidošanas dokumenta;
2. automātiski līdz ar saistību dokumenta (apgādes/realizācijas rēķina) veidošanu;
3. manuāli tieši no pozīciju saraksta (Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I pozīcij u

saraksts-> Pievienot ).

Ievadot NPI/I pozīcijas kartiņu, jāaizpilda galvenes lauki:

Numurs brīvi izvēlēts numurs (līdz 20 simboliem);

Statuss - Sagatave – manuāli no jauna izveidotas pozīcijas kartiņas statuss. Iekļaujot
dokumentā,  iegūst  statusus  Aktīvas.  Lauku  labošana  iespējama  tikai
Sagataves statusā. Nepieciešamības gadījumā  statusu Aktīvs  uz  Sagatave
iespējams nomainīt NPI/I pozīciju sarakstā: Darbības ->Stornēt);
- Aktīvs – tikai ar šādu statusu iespējama dokumentu apstrāde;
-  Slēgts  –  izmanto  pozīcijas  slēgšanai,  kad  nākamo  periodu  izdevumi  ir
norakstīti.

Periods no, līdz periods,  kura  laikā  tiks  uzskaitīti  konkrētie  nākamo  periodu  izdevumi/
ieņēmumi;

ar  pogu  var  pārrēķināt  datumu  "Līdz"  atbilstoši  tam,  kas  ievadīts  datuma
laukā.  Pārrēķinot  datumu,  programma  vadās  pēc  tā,  lai  tiktu  iegūti  pilni
periodi iespējami tuvu norādītajam datumam "Līdz".

Periodiskums iespējams izvēlēties norakstīšanas biežumu: Mēnesis, Ceturksnis, Pusgads,
Gads, Manuālais (iespēja brīvi norādīt periodiskumu);

Tips: - Izdevumi - nākamo periodu izdevumu uzskaitei;
- Ieņēmumi – nākamo periodu ieņēmumu uzskaitei.

 

Lappuse Dati

Lappusē "Dati" tiek norādīta vai automātiski pievienota šāda informācija:

Pakalpojums piesaista  vajadzīgo  „Pakalpojuma”  kartiņu  no  nomenklatūru/
pakalpojumu saraksta. Nomenklatūru kartiņas nepiesaistīt!

Nākamo periodu
konts 

NPI/I uzskaites konts no kontu plāna.

Izdevumu/
ieņēmumu konts

NPI/I izdevumu vai ieņēmumu norakstīšanas konts no kontu plāna.

Sākotnējā summa NPI/I pozīcijas uzskaites sākotnējā summa.

Atliktā summa uzkrātā norakstītā summa; šo summu programma ģenerē automātiski,
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vadoties no tā, cik liela summa ir pārgrāmatota (norakstīta).

Klients izvēlas klientu-pakalpojuma sniedzēju/saņēmēju no saraksta.

Līgums laukā iespējams norādīt klienta līgumu, ja nepieciešams.

Projekts iespējams piesaistīt projektu, ja nepieciešams.

Atbildīgais iespējams piesaistīt atbildīgo, ja nepieciešams.

Iestāde iestādes norādīšana.

Piezīmes piezīmes brīvā formā, ja nepieciešams.

Rēķins/ pvz pozīcijai piesaistītais rēķins (redzams automātiski).

Dokumenta tips programma ģenerē automātiski.

Datums programma ģenerē automātiski.

Lappuse Dimensijas

Iespējams piesaistīt NPI pozīcijas kartiņai dimensijas.
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Lappuse Objektu dimensijas
Lappusē "Objektu dimensijas" iespējams norādīt objektu dimensijas, kuru skaits atkarīgs no uzskaites
parametros norādītā. Virsgrāmatas līmenī NPI uzskaiti pa objektu dimensijām var nodrošināt, ja attiecīgā
konta aprakstā norādīta dalīšanās pazīme.
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Lappuse Plānotie dokumenti

Lappusē  "Plānotie  dokumenti"  ir  jāievada  informācija  par  plānotajiem  pārgrāmatošanas
dokumentiem, ar kuriem pakāpeniski tiks norakstīta NPI/I summa. Plānotos dokumentus var izveidot

automātiski,  izmantojot  pogu  lappuses  labajā  malā.  Dokumenti  tiks  izveidoti  atbilstoši  tam,
kāds  ir  NPI/I  periodiskums.  Ja  periodiskums  norādīts  kā  "Manuāls",  tad  automātisku  plānoto
dokumentu veidošanu izmantot nevar, bet informācija par šiem dokumentiem jāievada manuāli.

1.3.2 NPI/I dokumentu saraksts

NPI/I  dokumentu  saraksts  pieejams  izvēlnē  Dokumenti  ->  Nākamo  periodu  ieņēmumi/izdevumi  ->  NPI/I
dokumenti. 
Atkarībā no uzstādītajiem atlases nosacījumiem dokumentu sarakstā ir redzami izveidotie NPI/I dokumenti. No
dokumentu saraksta loga ir pieejamas dokumenta pievienošanas, labošanas, apskates, izskata uzstādīšanas,
drukāšanas darbības, saraksta atlasīšana.

No saraksta loga iespējams pievienot šādus dokumentus:
NPI/I izveidošana
NPI/I pārgrāmatošana
NPI/I norakstīšana
NPI/I iekšējās kustība
NPI/I sākuma atlikums

Izvēlnē  pieejamās funkcijas:

Izpildīt izpildīt izvēlēto dokumentu;

Izpildīt un grāmatot
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Grāmatot

Stornēt izpildi

Stornēt
grāmatojumus

Skatīt kontēšanas
logu

skatīt dokumenta kontēšanas logu;

Dokumenta
notikumi

skatīt dokumenta notikumu informāciju;

Grāmatojumi skatīt dokumenta grāmatojumus;

Dokumenta
struktūrvienības

Pievienot
struktūrvienību

Noņemt
struktūrvienību

Ārējo datu ielāde
Excel datu struktūras veidne
Aizpilde no Excel faila

1.3.2.1 NPI/I izveidošanas dokuments

Šo dokumentu izmanto jaunas NPI/I kartiņas aktivizēšanai. 

Izvēlne: Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumiNPI/I dokumenti -> Pievienot -> NPI/I
izveidošana vai Dokumenti -> Noliktava -> Jauns dokuments.

NPI/I izveidošanas dokumentā jānorāda:

Datums dokumenta datums;
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Numurs dokumenta numurs;

Pamatojums dokumenta pamatojums;

NPI/I pozīcija nākamo  periodu  ieņēmumu  vai  izdevumu  pozīcija  -  ja  atbilstošā  pozīcija  nav
izveidota, tad iespējams to ievadīt, piesaistot nomenklatūras/pakalpojuma kartiņu;

Summa NPI/I kopsumma dokumenta izveidošanas brīdī;

Sākuma summa NPI/I kopsumma;

Nomenklatūra/
pakalpojums

NPI/I  pozīcijai  piesaistītā  nomenklatūra/pakalpojums  (programma  nosaka
automātiski atbilstoši piesaistītajai NPI/I kartiņai);

Izdevumu/
ieņēmumu konts

izdevumu vai ieņēmumu konts, kurā tiks veikta attiecīgi izdevumu vai ieņēmumu
uzskaite un kas ir piesaistīts NPI/I pozīcijas kartiņai;

Nākamo periodu
konts

NPI/I konts, kas piesaistīts NPI/I pozīcijai;

Klients līguma klients;

Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšana
nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN deklarācijā.
Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I),
ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vai trešās
teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana no ES (F),
Citi darīj umi (C), Pakalpojumi ārpus ES (S). Darījuma vietas izvēle pamatojas
“Likumā par PVN”.

Līgums iespējams norādīt klienta līgumu, ja tas ir ievadīts sistēmā;

Projekts iespējams norādīt darījuma projektu;

Atbildīgais iespējams norādīt atbildīgo par darījumu;

Iestāde iestādes norādīšana;

Izpildes datums dokumenta izpildes datums.

 
Dokumentu izpilda un grāmato.

Izpildot NPI/I izveidošanas dokumentu, tiek aktivizēta NPI/I pozīcijas kartiņa.

1.3.2.2 NPI/I pārgrāmatošanas dokuments

Šo dokumentu izmanto, lai veiktu periodisku NPI/I norakstīšanu uz faktiskajiem izdevumiem vai ienākumiem.
Dokumenta  summa  automātiski  tiek  noteikta  atbilstoši  NPI/I  pozīcijas  kartiņā  izveidotajiem  plānotajiem
dokumentiem. 

Izvēlne: Dokumenti  -> Nākamo periodu  ieņēmumi/izdevumi  ->  NPI/I  dokumenti  ->  Pievienot   ->  NPI/I
pārgrāmatošana vai Dokumenti -> Noliktava -> Jauns dokuments.
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NPI/I pārgrāmatošanas dokumentā jānorāda:

Datums dokumenta datums;

Numurs dokumenta numurs;

Pamatojums dokumenta pamatojums;

NPI/I pozīcija nākamo periodu ieņēmumu vai izdevumu pozīcija;

Summa pārgrāmatojamā summa (tiek noteikta automātiski atbilstoši pozīcijas  kartiņā
izveidotajiem plānotajiem dokumentiem);

Sākuma summa NPI/I  sākotnējā  summa  (tiek  noteikta  automātiski  atbilstoši  piesaistītajai
pozīcijai);

Nomenklatūra/
pakalpojums

NPI/I  pozīcijai  piesaistītā  nomenklatūra/  pakalpojums  (tiek  noteikta
automātiski atbilstoši piesaistītajai NPI/I kartiņai);

Izdevumu/ ieņēmumu
konts

izdevumu  vai  ieņēmumu  konts,  kurā  tiks  veikta  attiecīgi  izdevumu  vai
ieņēmumu uzskaite un kas ir piesaistīts NPI/I pozīcijas kartiņai;

Nākamo periodu
konts

NPI/I konts, kas piesaistīts NPI/I pozīcijai;

Klients līguma klients;

Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšana
nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN
deklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: 
Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vai
trešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana
no ES (F), Citi darīj umi (C), Pakalpojumi ārpus ES (S). Darījuma vietas izvēle
pamatojas “Likumā par PVN”.

Līgums iespējams norādīt klienta līgumu, ja tas ir ievadīts sistēmā;

Projekts iespējams norādīt darījuma projektu;

Atbildīgais iespējams norādīt atbildīgo par darījumu;

Iestāde iestādes norādīšana;

Izpildes datums dokumenta izpildes datums.
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Dokumentu izpilda un grāmato.

NPI/I pārgrāmatošanas operācijas iespējams veikt procesu serverī kā automātisko darbu, izmantojot Horizon 
Darbu plānotāju. 
Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi un jānorāda Izpildāmā objekta klase - NPI/I
pārgrāmatošana.
Lappusē Palaišanas uzstādījumi norāda automātiskā darba palaišanas un procesa atkārtošanās nosacījumus
(sk.Darbu plānotāja aprakstu).
Lappusē Objekta konfigurācij a jāpiesaista pārgrāmatošanas dokumenta tips.

1.3.2.3 NPI/I norakstīšanas dokuments

NPI/I norakstīšanas  dokumentu izmanto, lai priekšlaicīgi slēgtu NPI/I pozīcijas  kartiņu par atlikušo  summu.
Pēc dokumenta izpildes NPI/I pozīcija ir statusā „Slēgts”.

Izvēlne:  Dokumenti  ->  Noliktava  ->  NPI/I  dokumenti  ->  Pievienot   ->  NPI/I  iekšējā  norakstīšana  vai
Dokumenti -> Noliktava -> Jauns dokuments.

NPI/I norakstīšanas dokumentā ir šādi lauki:

Datums dokumenta datums;

Numurs dokumenta numurs;

Pamatojums dokumenta pamatojums;

NPI/I pozīcija nākamo periodu ieņēmumu vai izdevumu pozīcija;

Summa NPI/I pozīcijas atlikusī summa, kas jānoraksta;

Sākuma summa NPI/I sākotnējā summa;

Nomenklatūra/
pakalpojums

NPI/I  pozīcijai  piesaistītā  nomenklatūra/pakalpojums  (tiek  noteikta  automātiski
atbilstoši piesaistītajai NPI/I kartiņai);

Izdevumu/
ieņēmumu
konts

izdevumu  vai  ieņēmumu  konts,  kurā  tiks  veikta  attiecīgi  izdevumu  vai  ieņēmumu
uzskaite un kas ir piesaistīts NPI/I pozīcijas kartiņai;
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Nākamo
periodu konts

NPI/I konts, kas piesaistīts NPI/I pozīcijai;

Klients līguma klients;

Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšana
nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN deklarācijā.
Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES
preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vai trešās teritorijas,
Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi
(C), Pakalpojumi ārpus ES (S). Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā par PVN”.

Līgums iespējams norādīt klienta līgumu, ja tas ir ievadīts sistēmā;

Projekts iespējams norādīt darījuma projektu;

Atbildīgais iespējams norādīt atbildīgo par darījumu;

Iestāde iestādes norādīšana;

Izpildes datums dokumenta izpildes datums.

1.3.2.4 NPI/I iekšējās kustības dokuments

Iekšējās  kustības  dokumentu  izmanto,  ja  NPI/I  pozīcijas  kartiņā  nepieciešams  kaut  ko  mainīt,  piem.,
dimensijas, kontus u.tml. Izpildot iekšējās kustības dokumentu, programma automātiski slēdz attiecīgo NPI/I
pozīcijas  kartiņu  un  izveido  jaunu  kartiņu  „Sagataves”  statusā,  kurā  jāievada  jaunās  vērtības  un  pēc  tam
jānomaina statusu uz „Aktīvs”.

Izvēlne: Dokumenti -> Noliktava -> NPI/I dokumenti -> Pievienot  -> NPI/I iekšējā kustība vai Dokumenti -
> Noliktava -> Jauns dokuments.

NPI/I iekšējās kustības dokumentā jānorāda:

Datums dokumenta datums;

Numurs dokumenta numurs;

Pamatojums dokumenta pamatojums;
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NPI/I pozīcija nākamo periodu ieņēmumu vai izdevumu pozīcija;

Summa NPI/I pozīcijas atlikusī summa dokumenta izveidošanas brīdī;

Sākuma
summa

NPI/I sākotnējā summa;

Nomenklatūra/
pakalpojums

NPI/I  pozīcijai  piesaistītā  nomenklatūra/  pakalpojums  (tiek  noteikta  automātiski
atbilstoši piesaistītajai NPI/I kartiņai);

Izdevumu/
ieņēmumu
konts

izdevumu  vai  ieņēmumu  konts,  kurā  tiks  veikta  attiecīgi  izdevumu  vai  ieņēmumu
uzskaite un kas ir piesaistīts NPI/I pozīcijas kartiņai;

Nākamo
periodu konts

NPI/I konts, kas piesaistīts NPI/I pozīcijai;

Klients līguma klients;

Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšana
nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN deklarācijā.
Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES
preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vai trešās teritorijas,
Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi
(C), Pakalpojumi ārpus ES (S). Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā par PVN”.

Līgums iespējams norādīt klienta līgumu, ja tas ir ievadīts sistēmā;

Projekts iespējams norādīt darījuma projektu;

Atbildīgais iespējams norādīt atbildīgo par darījumu;

Iestāde iestādes norādīšana;

Izpildes datums dokumenta izpildes datums.

1.3.2.5 NPI/I sākuma atlikums

NPI/I sākuma atlikuma dokumentu izmanto tikai tajā gadījumā, ja lietotājs sāk darbu ar HORIZON no jauna. Ja
lietotājs jau strādā ar sistēmu, tad NPI/I sākuma atlikumu fiksēšanai jāizmanto NPI/I izveidošanas dokumenti:
jāievada NPI/I izveidošanas dokumenti ar dokumenta datumu pirms tā mēneša, kurā vēlas uzsākt NPI/I
uzskaiti.

Ja uzskaite ar sistēmu HORIZON tiek tikko sākta, tad sākuma atlikuma dokumentus ievada no izvēlnēm 
Dokumenti -> Noliktava -> NPI/I dokumenti -> Pievienot NPI/I sākuma atlikumu vai Jauns dokuments -> NPI/
I sākuma atlikums.
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NPI/I Sākuma atlikuma dokumentā jāievada:

Numurs dokumenta numurs;

Pamatojums dokumenta pamatojums;

NPI/I pozīcija NPI/I pozīcija, kurai ievadīsiet sākuma atlikumu. Ja pozīcija nav ievadīta sistēmā,
tad to var paralēli veikt;

Summa laukā automātiski redzama pozīcijas kartiņā norādītā NPI/I atlikusī summa;

Sākuma summa laukā automātiski redzama pozīcijas kartiņā norādītā NPI/I sākotnējā summa;

Nomenklatūra/
pakalpojums

laukā automātiski redzams pozīcijas kartiņai piesaistītais pakalpojums;

Izdevumu/
ieņēmumu konts

laukā automātiski redzams pozīcijas kartiņai piesaistītais izdevumu/ieņēmumu
konts, kuru var mainīt;

Nākamo periodu
konts

laukā automātiski redzams pozīcijas kartiņai piesaistītais nākamo periodu konts;

Klients laukā automātiski redzams pozīcijas kartiņai piesaistītais klients;

Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšana
nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN deklarācijā.
Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām:  Iekšzeme(I), ES
preces (E), Ārpus ES preces (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vai trešās
teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana no ES (F),
Citi darīj umi (C), Pakalpojumi ārpus ES (S). Darījuma vietas izvēle pamatojas
“Likumā par PVN”.

Līgums laukā iespējams norādīt klienta līgumu, ja nepieciešams;

Projekts iespējams piesaistīt projektu, ja nepieciešams;

Atbildīgais iespējams piesaistīt atbildīgo, ja nepieciešams;

Iestāde Iestādes norādīšana.

 
Sākuma atlikuma dokumentu izpilda un grāmato.
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1.4 Atskaites

1.4.1 Nākamo periodu kopsavilkums

Izvēlne Atskaites -> Noliktava -> Nākamo periodu izdevumi/ieņēmumi -> Nākamo periodu kopsavilkums
paredzēta pārskata iegūšanai par nākamo periodu izdevumu vai ieņēmumu iekļaušanu attiecīgā perioda
ieņēmumos vai izdevumos atbilstoši NPI/I dokumentiem.

Parametru ievadlogs

Atskaites parametru ievadlogā jānorāda:

Sākuma datums pārskata perioda sākuma datums;

Beigu datums pārskata perioda beigu datums;

Tips NPI/I tips - Izdevumi vai Ieņēmumi;

Dokumenta veids NPI/I dokumenta veids - NPI/I pārgrāmatošana, NPI/I norakstīšana, NPI/I iekšējā
kustība;

Iestāde iestādes norādīšana.

Nospiežot  pogu  ,  tiek  atlasīta  informācija  atbilstoši  norādītajiem  parametriem  un  parādīta
saraksta logā.

Nospiežot pogu , bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības
logs atskaites izdrukāšanai.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga

Saraksta logā ir pieejamas šādas darbības: saraksta izskata uzstādīšana (redzamo kolonnu stāvokļa un
sakārtojuma maiņa), datu pārlasīšana, atskaites izdrukāšana.

Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt  - tiek atvērts drukas vadības  logs, kurā var
izvēlēties  atskaites  formu, kā arī  iespējams  izsaukt  atskaites  izdrukas  priekšapskates  logu  uz  ekrāna,  lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.
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Sk.arī Drukas vadības logs

1.4.2 NPI/I apgrozījums

Izvēlne Atskaites -> Noliktava -> Nākamo periodu izdevumi/ieņēmumi -> NPI/I apgrozīj ums paredzēta
pārskata izveidošanai par nākamo periodu izdevumu vai ieņēmumu apgrozījumu noteiktā laika periodā.

Parametru ievadlogs

Atskaites parametru ievadlogā jānorāda:

Sākuma datums pārskata perioda sākuma datums;

Beigu datums pārskata perioda beigu datums;

 pēc NPI kartiņas
perioda sākuma
datuma

izvēles rūtiņa, kas nosaka datu atlasi pēc NPI kartiņas perioda sākuma
datuma;

Tips NPI/I tips - Izdevumi vai Ieņēmumi;

Pakalpojums pakalpojums, kurš veido NPI/I;

Klients pakalpojuma piegādātājs vai pircējs;

Iestāde iestādes norādīšana.

Nospiežot  pogu  ,  tiek  atlasīta  informācija  atbilstoši  norādītajiem  parametriem  un  parādīta
saraksta logā.

Nospiežot pogu , bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības
logs atskaites izdrukāšanai.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga

Saraksta logā ir pieejamas šādas darbības: saraksta izskata uzstādīšana (redzamo kolonnu stāvokļa un
sakārtojuma maiņa), datu pārlasīšana, atskaites izdrukāšana.
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Atskaites izvēlnē  pieejamās funkcijas:

Dokumentu
saraksts

atvērt apgrozījumu veidojošo dokumentu sarakstu;

Rādīt kartiņu atvēt NPI/I pozīcijas kartiņu.

Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt  - tiek atvērts drukas vadības  logs, kurā var
izvēlēties  atskaites  formu, kā arī  iespējams  izsaukt  atskaites  izdrukas  priekšapskates  logu  uz  ekrāna,  lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.

Sk.arī Drukas vadības logs

1.4.3 NPI/I atlikumi

Izvēlne Atskaites -> Noliktava -> Nākamo periodu izdevumi/ieņēmumi -> NPI/I atlikumi paredzēta pārskata
izveidošanai par nākamo periodu izdevumu vai ieņēmumu atlikumiem uz noteiktu datumu.

Parametru ievadlogs

Atskaites parametru ievadlogā jānorāda:

Uz  datums, uz kuru sagatavot pārskatu;

Tips NPI/I tips - Izdevumi vai Ieņēmumi;

 pēc NPI kartiņas
perioda sākuma
datuma

izvēles rūtiņa, kas nosaka datu atlasi pēc NPI kartiņas perioda sākuma
datuma;

Iestāde iestādes norādīšana.

Nospiežot  pogu  ,  tiek  atlasīta  informācija  atbilstoši  norādītajiem  parametriem  un  parādīta
saraksta logā.

Nospiežot pogu , bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības
logs atskaites izdrukāšanai.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.
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Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga

Saraksta logā ir pieejamas šādas darbības: saraksta izskata uzstādīšana (redzamo kolonnu stāvokļa un
sakārtojuma maiņa), datu pārlasīšana, atskaites izdrukāšana.

Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt  - tiek atvērts drukas vadības  logs, kurā var
izvēlēties  atskaites  formu, kā arī  iespējams  izsaukt  atskaites  izdrukas  priekšapskates  logu  uz  ekrāna,  lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.

Sk.arī Drukas vadības logs

1.4.4 NPI/I norakstīšanas sadalījums

Izvēlne Atskaites -> Noliktava -> Nākamo periodu izdevumi/ieņēmumi -> NPI/I norakstīšanas sadalīj ums
paredzēta pārskata sastādīšanai par nākamo periodu izdevumu vai ieņēmumu pārgrāmatoto (norakstīto)
summu sadalījumu pa periodiem.

Parametru ievadlogs

Atskaites parametru ievadlogā jānorāda:

Uz mēnesis, uz kuru sagatavot pārskatu;

Tips NPI/I tips - Izdevumi vai Ieņēmumi;

 pēc NPI kartiņas
perioda sākuma
datuma

izvēles rūtiņa, kas nosaka datu atlasi pēc NPI kartiņas perioda sākuma
datuma;

Iestāde Iestādes norādīšana;

Periodiskums NPI/I norakstīšanas periodiskums - Mēnesis, Ceturksnis, Pusgads, Gads,
Manuāls, Jebkurš;
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ja norādīts manuālais periodiskums, tad atskaitē norakstīšanas sadalījums
netiek dalīts atsevišķos intervālos, un visa NPI/I kopsumma tiek uzrādīta
vienā kolonnā;
„Jebkurš” - sniedz iespēju vienā atskaitē iegūt visu NPI kartīšu informāciju,
ja tām ir norādīti atšķirīgi periodu veidi. Kritērijiem „Manuāls” un „Jebkurš”
iespējams arī norādīt konkrētu atskaites intervālu perioda veidu
„Mēnesis” (ievadot intervālu skaitu un periodu). NPI/I norakstīšanas
sadalījuma summas attiecīgajā intervālā ieskaita pēc plānoto dokumentu
datumiem, kas pieejami NPI/I pozīcijas kartītē (Dokumenti -> Nākamo
periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I pozīcij u saraksts -> izvēlētā NPI/I kartīte -
> lappuse "Plānotie dokumenti").

Intervālu skaits intervālu skaits atbilstoši NPI/I periodiskumam;

Pakalpojums pakalpojums, kurš veido NPI/I;

Klients pakalpojuma piegādātājs vai pircējs.

Nospiežot  pogu  ,  tiek  atlasīta  informācija  atbilstoši  norādītajiem  parametriem  un  parādīta
saraksta logā.

Nospiežot pogu , bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadības
logs atskaites izdrukāšanai.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga

Saraksta logā ir pieejamas šādas darbības: saraksta izskata uzstādīšana (redzamo kolonnu stāvokļa un
sakārtojuma maiņa), datu pārlasīšana, atskaites izdrukāšana.

Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt  - tiek atvērts drukas vadības  logs, kurā var
izvēlēties  atskaites  formu, kā arī  iespējams  izsaukt  atskaites  izdrukas  priekšapskates  logu  uz  ekrāna,  lai
pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.

Sk.arī Drukas vadības logs
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1.5 Izmaiņu lapa

Datums Versijas numurs Izmaiņu apraksts Autors

15.12.2008. 2.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.115.250. versijai. M.Kvedere

20.02.2009. 3.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.120.260. versijai. M.Kvedere

26.02.2009. 4.0
Papildināts Intrastat atskaišu sagatavošanas
apraksts.

M.Kvedere

16.06.2009. 5.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.124.265. versijai. M.Kvedere

23.04.2010. 6.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.150.300. versijai. M.Kvedere

01.10.2010. 7.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.168.325.versijai. M.Kvedere

30.09.2010. 8.0 Apraksts atbilstoši 3.195.360. versijai. M.Kvedere

23.12.2011. 9.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.210.370. versijai. A.Ozoliņa

05.04.2013. 10.0 Apraksts atbilstoši 3.250.410. versijai. L. Salnāja

12.02.2014. 11.0 Apraksts atbilstoši 3.270.430. versijai. L. Salnāja

17.10.2014. 12.0 Apraksts atbilstoši 3.445.445. versijai. S. Svikliņa

29.06.2015. 13.0 Apraksts atbilstoši 3.460.460. versijai. I.Freimane
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