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გადასახადები
1. დღგ-ის გადასახადის აღრიცხვის მოდიფიკაცია
აღრიცხვის აწყობებში დაემატა ფუნქციონალური ოფცია „დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა“.
დღგ-ის
გაფართოებული აღრიცხვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება დარიცხული დღგ-ის დეტალური აღრიცხვა დღგ-ის
დეკლარაციის მუხლების მიხედვით, ფუნქციონალური ოფცია ასევე უზრუნველყოფს ავანსის დღგ-ის აღრიცხვის
ავტომატიზაციას. ასევე მხოლოდ გაფართოებული აღრიცხვის შემთხვევაშია შესაძლებელი მიღებული ანგარიშფაქტურების მიხედვით ჩათვლის რეგისტრაციის ფუნქციონალის გამოყენება.
პროგრამის წინა ვერსიაში დღგ-ის აღრიცხვის ფუნქციონალი შეესაბამება დღგ-ის გაფართოებულ აღრიცხვას.
გამორთული ალმის შემთხვევაში დღგ-ის აღრიცხვა გამარტივებულია. თუ ალამი გამორთულია იგულისმება, რომ
ფასი ყოველთვის შეიცვას დღგ-ს, შესაბამისად ფასის ტიპის ბარათზე, ასევე შესყიდვის და რეალიზაციის
დოკუმენტებში „ფასი შეიცავს დღგ-ს“ ალამი არ ჩანს.

დარიცხული დღგ
აღნიშნულ ალამზეა დამოკიდებული რეალიზაციისა და საქონლის ჩამოწერის დოკუმენტებში დღგ-ის მუხლების
ცნობარის ხელმისაწვდომობა და გამოყენების შესაძლებლობა. მომხმარებელს შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ
დაამატოს დღგ-ის მუხლი, რაც დარიცხული დღგ-ის დეტალური ანალიზის შესაძლებლობას მისცემს. ხოლო თუ
მოხდება დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვის გამორთვა, რეალიზაციისა და საქონლის ჩამოწერის დოკუმენტებში
მისაწვდომი აღარ იქნება დღგ-ის მუხლების ცნობარი. ამ შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს დღგ-ით
დაბეგვრის ფორმიდან ერთ-ერთი:
•

იბეგრება დღგ-ით

•

არ იბეგრება დღგ-ით

•

ექსპორტი

•

დიპლომატზე რეალიზაცია

რეალიზაციის დოკუმენტში დღგ-ით დაბეგვრის ველის მნიშვნელობა ავტომატურად ივსება არჩეული მყიდველის
(ხელშეკრულების) დღგ-ით დაბეგვრის ველის მნიშვნელობაზე, თუმცა მისი შეცვლა შესაძლებელია საჭიროების
შემთხვევაში.
აღნიშნული ველის მნიშვნელობის მიხედვით პროგრამა დოკუმენტის დღგ-ს ავტომატურად მიაკუთვნებს დღგ-ის
მუხლის წინასწარგანსაზღვრულ მნიშვნელობას. ასევე ბუღალტრული ოპერაცია შემოსავლების და დღგ-ის კლასის
ანგარიშზე გატარებისას აღარ მოითხოვს დღგ-ის მუხლს და შეივსება ის ავტომატური მნიშვნელობით.

მიღებული ანგარიშ-ფაქტურები
როდესაც ბაზაში ჩართულია „დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა“, შემოსავლების სამსახურის პორტალის (rs.ge)
თითოეული ანგარიშ-ფაქტურისთვის, სინქრონიზაციის შედეგად, „ბალანსში“ შეიქმნება მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის
დოკუმენტი, პროგრამიდან გაუსვლელად იქნება შესაძლებელი მასზე ყველა მოქმედების შესრულება, მათ შორის
დღგ-ის დეკლარაციაზე მიბმა. შესაბამისად, მომხმარებელი შეძლებს არა მარტო შესყიდვასა და რეალიზაციაზე
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გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურების მართვას, არამედ მიღებულ და გაცემულ ავანსზე გამოწერილი ანგარიშფაქტურების მართვასაც. კერძოდ, შესაძლებელი გახდება:
•

შეიქმნას და შემოსავლების სამსახურის პორტალზე (rs.ge ) აიტვირთოს ანგარიშ-ფაქტურა მიღებულ ავანსზე,
დაერიცხოს დღგ მიღებულ ავანსზე. ხოლო რეალიზაციის გაფორმების შემდეგ რეალიზაციაზე გამოწერილი
ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტზე გაჩნდეს ავანსის ფაქტურის ლინკი და რეალიზაციაზე დარიცხული დღგ
შემცირდეს ავანსზე დარიცხული დღგ-ის თანხით.

•

ჩამოიტვირთოს გადახდილ ავანსზე მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა შემოსავლების სამსახურის პორტალიდან
(rs.ge) და შეიქმნას ავანსის ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტი, რომელიც ავტომატურად შეასრულებს გადახდილი
ავანსის დღგ-ის გატარება. ხოლო ამ ავანსის თანხაზე გაფორმებული შესყიდვის ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტზე
გაჩნდეს ავანსის ფაქტურის ლინკი და შესყიდვაზე მიღებული დღგ შემცირდეს შესაბამის ავანსზე მიღებული დღგის თანხით.

ასევე ამ ფუნქციის გამოყენების დროს, აწყობებში მისაწვდომი ხდება ალამი „ჩასათვლელი დღგ-ის აღრიცხვა
ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით“. ასეთ შემთხვევაში ადგილობრივი მომწოდებლისგან მიღებული დღგ-ის ჩათვლა
შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს ამ შესყიდვაზე გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტი.
ამგვარად მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა გახდება დღგ-ის ჩათვლის საფუძველი.
თუ ალამი „დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა“ არაა ჩართული შესყიდვის დოკუმენტების მიბმა შესაძლებელია
მიღებულ ანგარიშ-ფაქტურებთან. ასევე შესაძლებელია ანალიზური ინფორმაციის მიღება ბაზაში არსებულ
შესყიდვებსა და საიტზე არსებულ ანგარიშ-ფაქტურებს შორის. შესყიდვის დოკუმენტის „ანგარიშ-ფაქტურა“ ლინკზე
დაჭერით გამოდის ფანჯარა, სადაც მომხმარებელი დაინახავს არჩეული მომწოდებლის ანგარიშ-ფაქტურებს და
რომელიმეს მონიშვნით მოხდება შესყიდვის მიბმა ანგარიშ-ფაქტურაზე (შედეგად შესყიდვის დოკუმენტზე გაჩნდება
ბმული მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის სერიითა და ნომრით).
გაცემულ ავანსზე მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა პროგრამაში აღარ აისახება. ამ დროს ასევე ვერ მოხდება
ფუნქციონალის „ჩასათვლელი დღგ-ის აღრიცხვა ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით“ გამოყენება.

გაცემული ანგარიშ-ფაქტურები
თუ ალამი „დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა“ არაა ჩართული, მაშინ კვლავაც შესაძლებელი იქნება გაცემული
ანგარიშ-ფაქტურების დოკუმენტების შექმნა და შემოსავლების სამსახურის პორტალითან (rs.ge) სინქრონიზაცია.
ანგარიშ-ფაქტურების შექმნა და ატვირთვა შესაძლებელი იქნება როგორც რეალიზაციაზე, ისე მიღებულ ავანსზე.

ცვლილებები პროგრამაში როცა კომპანია არაა დღგ-ის გადამხდელი
თუ კომპანია არაა დღგ-ის გადამხდელი, მაშინ გამორთულია კონსტანტა „დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა“ და
შესაბამისად არ ხდება დარიცხული და ჩასათვლელი დღგ-ის აღრიცხვა. რეალიზაციისა და საქონლის ჩამოწერის
დოკუმენტებში დღგ-ით დაბეგვრის სახედ შეიძლება შეირჩეს მხოლოდ „არ იბეგრება დღგ-ით“ და „ექსპორტი“.
შესყიდვის დოკუმენტებში, თუ შეყიდვა იმპორტით არ ხდება, „დღგ-ით დაბეგვრა“ ველის მნიშვნელობელი შეიძლება
იყოს“ არ იბეგრება დღგ-ით“ ან „უკუდაბეგვრის დღგ“. თუ შესყიდვა უკუდაბეგვრის დღგ-ით იბეგრება, მაშინ დღგ-ის
თანხა აისახება შეძენილი მომსახურების ხარჯის ანგარიშზე.
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ასევე იმპორტით შესყიდვისას დღგ-ით დაბეგვრის სახეა „იმპორტი“. შესაბამისი იმპორტის დოკუმენტის გაფორმებისას
საბაჟოზე გადასახდელი დღგ-ის თანხა ნაწილდება საქონლის ღირებულებაზე.

ცვლილებები ანგარიშთა გეგმაში
თუ კონსტანტა „დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა“ არაა ჩართული, დარიცხული დღგ-ის და შემოსავლის კლასის
ანგარიშებზე აღარაა ანალიტიკა „დღგ-ის მუხლი“. ასევე აღარა გამოიყენება ანგარიშის კლასი „დღგ-ს ჩათვლა
ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით“.
ანგარიშთა გეგმაში დაემატა ანგარიში „ჩაუთვლელი დღგ“, ზოგადი კლასის, ანალიტიკის გარეშე. საწყის აწყობებში,
განაყოფში „ძირითადი ანგარიშები“, შესყიდვის დოკუმენტისთვის დაემატოს ანგარიში „ჩაუთვლელი დღგ“.
განმარტებაში მითითებულია „ადგილობრივი მომწოდებლისგან მიღებული დღგ, რომელიც არ ჩავითვალეთ
საოპერაციო პერიოდში“.
თუ კომპანია არაა დღგ-ის გადამხდელი, იმპორტის დოკუმენტი განაწილებულ დღგ-ს მიაკუთვნებს შესაბამის
საქონლის ღირებულებას.

2. საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვის მოდიფიკაცია
პროგრამაში მიეთითება ხელფასის და აგენტის საშემოსავლო გადასახადის ასახვის მეთოდი:
•

მხოლოდ დარიცხვისას,

•

მხოლოდ გადახდისას,

•

დარიცხვისას და გადახდისას.

მითითებული მეთოდის მიხედვით შესაბამის ოპერაციებში ხდება საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება და
ასახვა.
აგენტის საშემოსავლოს დაანგარიშების და ასახვის მომენტს პროგრამის წინა ვერსიაში მომხმარებელი
განსაზღვრავდა უშუალოდ ოპერაციების მოხდენისას, რაც ხშირად იწვევდა შეცდომებს. პროგრამის ახალ ვერსიაში
ვინაიდან წინასწარ განისაზღვრება თუ რა ოპერაციის დროს უნდა დაანგარიშდეს და აისახოს საშემოსავლო
გადასახადი, მომხმარებელი დაზღვეულია შეცდომისგან.
რაც შეეხება ხელფასის დროს საშემოსავლო გადასახადს, მისი გაანგარიშება და დარიცხვა ხდებოდა ალმის
„ხელფასის საშემოსავლოს შუალედურ ანგარიშზე“ მნიშვნელობის მიხედვით, გადახდისას ან დარციხვისას და
გადახდისას. პროგრამის ახალ ვერსიაში საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვის პოლიტიკას დაემატა კიდევ ერთი საშემოსავლო გადასახადის დაკავება მხოლოდ დარიცხვის მომენტში. ამგვარად, მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს,
სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი საშემოსავლო გადასახადის ასახვა მხოლოდ დარიცხვისას მოხდება, მხოლოდ
გადახდისას თუ დარიცხვის დროსაც და გადახდის დროსაც.
ქვემოთ აღწერილია როგორ უნდა აირჩიოს მომხმარებელმა საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვის პოლიტიკა და
როგორ აისახება საშემოსავლო გადასახადი თითოული პოლიტიკისთვის.

საშემოსავლო გადასახადის ასახვა მხოლოდ დარიცხვისას
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ხელფასის და აგენტის საშემოსავლო გადასახადის ასახვის მეთოდი „მხოლოდ დარიცხვისას“ გათვალისწინებულია
მათთვის, ვინც საშემოსავლო გადასახადს ასახავს ხელფასის დარიცხვის ან მომსახურების შესყიდვის დროს.
შესაბამისად გადახდის დოკუმენტები არ ასახავს საშემოსავლო გადასახადს.
აგენტის საშემოსავლო
საშემოსავლო გადასახადის ასახვის ამ მეთოდის დროს შესყიდვაში გაიანგარიშება და აისახება საშემოსავლო
გადასახადი „საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინება“ ალმის მნიშვნელობის მიხედვით. შესყიდვის დოკუმენტში
„გადასახადების“ ფანჯარაში „საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინება“ ალამი ყოველთვის მისაწვდომია
(გამონაკლისია შესყიდვა ოპერაციის ტიპით „იმპორტი“). შეზღუდულია ოპერაციის საშემოსავლო გადასახადით და
დღგ-ით ერთდროულად დაბეგვრა. გატარებისას, თუ მონიშნულია საშემოსავლო გადასახადიც და დღგ-ით
დაბეგვრის ტიპია „დღგ-ით დაბეგვრა“, პროგრამა გამოიტანს შეტყობინებას „საშემოსავლო გადასახადით და
ადგილობრივი შეყიდვის დღგ-ით ერთდროულად ვერ დაიბეგრება“.
იმ შემთხვევაში თუ დოკუმენტში არჩეულია მომწოდებელი (ან ხელშეკრულება), რომელშიც მონიშნულია
„საშემოსავლო
გადასახადით
დაბეგვრა“,
დოკუმენტში
ალამი
„საშემოსავლო
გადასახადის
გათვალისწინება“ ავტომატურად ჩაირთვება.
შესყიდვის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

მომსახურების ხარჯის ასახვა

Dr მომსახურების ხარჯის ანგარიში (7***)
Cr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)

₾1250*

გადასახდელი
ასახვა

Dr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)
Cr საშემოსავლოს აღრიცხვის ანგარიში (33**)

₾250

საშემოსავლოს

თანხა

* იმ შემთხვევაში თუ საშემოსავლო გადასახადი აისახება მომსახურების ხარჯის ანგარიშისგან განსხვავებულ
ანგარიშზე პირველი გატარების ნაცვლად გაკეთდება ორი გატარება: მომსხაურების ხარჯის ასახვა ₾1000,
საშემოსავლოს ხარჯის ასახვა ₾250.
გადახდის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას:
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

მომწოდებლისთვის თანხის
გადახდა

Dr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)
Cr სალაროს/საბანკო ანგარიშის ანგარიში (1***)

თანხა
₾1000
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ხელფასის საშემოსავლო
საშემოსავლო გადასახადის ასახვის ამ მეთოდის დროს გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა ხდება
ხელფასის დარიცხვის დოკუმენტში. ხოლო გადახდისას მისი გაანგარიშება და ასახვა არ ხდება. აქედან
გამომდინარე, დაკავების გატარება, საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვას არ გააკეთებს.
ამ შემთხვევაში მომხმარებელისთვის მიუწვდომელია საშემოსავლო გადასახადზე შეღავათის გათვალისწინების
ავტომატური სისტემა. შეღავათის გათვალისწინება მომხმარებელს შეუძლია საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის
შემცირების გზით.
ხელფასის დარიცხვის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

ხელფასის ხარჯის ასახვა

Dr ხელფასის ხარჯის ანგარიში (7***)
Cr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)

₾1250

გადასახდელი
ასახვა

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr საშემოსავლოს აღრიცხვის ანგარიში (33**)

₾250

საშემოსავლოს

თანხა

ხელფასის გადახდის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას:

გატარების შინაარსი
თანამშრომლისთვის
გადახდა

ბუღალტრული გატარება
თანხის

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr სალაროს/საბანკო ანგარიშის ანგარიში (1***)

თანხა
₾1000

საშემოსავლო გადასახადის ასახვა მხოლოდ გადახდისას
პოლიტიკა „მხოლოდ გადახდისას“ გათვალისწინებულია მომხმარებლისთვის, რომელიც საშემოსავლო გადასახადს
ასახავს ბიუჯეტთან გადახდის ვალდებულების გაჩენის მომენტისთვის, სსკ 154-ე მუხლში განსაზღვრული „გადახდის
წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესის“ შესაბამისად.
აგენტის საშემოსავლო
ამ დროს შესყიდვის დოკუმენტში მაინც ხდება საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება, თუმცა მისი ბუღალტრული
გატარება არ ხდება. ამ შემთხვევაშიც „გადასახადების“ ფანჯარაში „საშემოსავლო გადასახადის
გათვალისწინება“ ალამი ყოველთვის მისაწვდომია (გამონაკლისია შესყიდვა ოპერაციის ტიპით „იმპორტი“) და მისი
ავტომატური შევსება დამოკიდებულია მომწოდებლის (ხელშეკრულების) ბარათზე საშემოსავლო გადადასახადით
დაბეგვრის მნიშვნელობაზე.
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შესყიდვის დოკუმენტში მომსახურების ხარჯი გატარდება საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით (ისევე, როგორც
პროგრამის ძველ ვერსიაში, თუ ფორმაზე „ანგარიშსწორებები“ არაა მითითებული საშემოსავლო გადასახადის
ანგარიში). საშემოსავლო გადასახადის ასახვა მოხდება გადახდისას.
შესყიდვის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

მომსახურების ხარჯის ასახვა

Dr მომსახურების ხარჯის ანგარიში (7***)
Cr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)

თანხა
₾1250*

* იმ შემთხვევაში თუ საშემოსავლო გადასახადი აისახება მომსახურების ხარჯის ანგარიშისგან განსხვავებულ
ანგარიშზე პირველი გატარების ნაცვლად გაკეთდება ორი გატარება: მომსხაურების ხარჯის ასახვა ₾1000,
საშემოსავლოს ხარჯის ასახვა ₾250.

გადახდის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას:
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

მომწოდებლისთვის თანხის
გადახდა

Dr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)
Cr სალაროს/საბანკო ანგარიშის ანგარიში (1***)

₾1000

გადასახდელი
ასახვა

Dr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)
Cr საშემოსავლოს აღრიცხვის ანგარიში (33**)

₾250

საშემოსავლოს

თანხა

ხელფასის საშემოსავლო
საშემოსავლო გადასახადის ასახვის ამ მეთოდის დროს ხელფასის დარიცხვის დოკუმენტში, ხელფასის დარიცხვის
დროს არ მოხდება საშემოსავლო გადასახადის გამოყოფა. საშემოსავლო გადასახადის დაანგარიშება მოხდება
მხოლოდ დაკავებისთვის და სარგებლისთვის.
ამ შემთხვევაში ხელფასის გადახდის დოკუმენტი გადახდის თანხის გატარებისთანავე დამატებით გაატარებს
კუთვნილ საშემოსავლო გადასახადის თანხას.
ხელფასის დარიცხვის დოკუმენტი დარიცხვის დროს გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს:
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

ხელფასის ხარჯის ასახვა

Dr ხელფასის ხარჯის ანგარიში (7***)
Cr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)

თანხა
₾1250

ხელფასის დარიცხვის დროს დაკავების არსებობის შემთხვევაში დოკუმენტში მოხდება ბუღლტრული გატარებები:
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გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

თანხა

დაკავების თანხის ასახვა

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr დაკავების ანგარიში (****)

₾10

დაკავების
საშემოსავლო
გადასახადის ასახვა

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr დაკავების ანგარიში (****)

₾2.5

ხელფასის გადახდის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას:

გატარების შინაარსი
თანამშრომლისთვის
გადახდა
გადასახდელი
ასახვა

ბუღალტრული გატარება
თანხის

საშემოსავლოს

თანხა

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr სალაროს/საბანკო ანგარიშის ანგარიში (1***)

₾1000

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr საშემოსავლოს აღრიცხვის ანგარიში (33**)

₾250

ამ პოლიტიკის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს საშემოსავლო გადასახადზე შეღავათის
გათვალისწინების ავტომატური სისტემა, ანგარიშგება „განაცემთა ინფორმაცია“, რომელიც რს-ის პორტალზე
აიტვირთება და ანგარიშგება „განაცემები დღეების მიხედვით“.

საშემოსავლო გადასახადის ასახვა დარიცხვისას და გადახდისას
საშემოსავლო გადასახადის ასახვის ვარიანტი
„დარიცხვისას და გადახდისას“ განკუთვნილია იმ
მომხმარებლებისთვის, ვინც იყენებს საშემოსავლო გადასახადის შუალედურ ანგარიშს. ხელფასის დარიცხვის /
მომსახურების შესყიდვის მომენტში საშემოსავლო გადასახადი აისახება შესაბამისად „ხელფასის საშემოსავლოს
შუალედურ ანგარიშზე“ და „მომწოდებლის საშემოსავლო შუალედური ანგარიშზე“. ამასთან, სსკ 154-ე მუხლში
განსაზღვრულ „გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესის“ შესაბამისად, გადახდის მომენტში
საშემოსავლო გადასახადის კუთვნილი თანხა ამ შუალედური ანგარიშებიდან გადადის საშემოსავლო გადასახადით
ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ანგარიშზე.
ანგარიშთა გეგმას დაემატა ანგარიში „მომწოდებლის საშემოსავლოს შუალედური ანგარიში“, რომელიც არის
ზოგადი კლასის, ვალდებულების კატეგორიის, სავალუტო და პასიური ანგარიში. ანალიტიკა შეიძლება ჰქონდეს
„მომწოდებელი“.
აგენტის საშემოსავლო
საშემოსავლო გადასახადის ასახვის ამ მეთოდის დროს შესყიდვაში გაიანგარიშება და აისახება საშემოსავლო
გადასახადი „საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინება“ ალმის მნიშვნელობის მიხედვით.
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იმ შემთხვევაში თუ დოკუმენტში არჩეულია მომწოდებელი (ან ხელშეკრულება), რომელშიც მონიშნულია
„საშემოსავლო
გადასახადით
დაბეგვრა“,
დოკუმენტში
ალამი
„საშემოსავლო
გადასახადის
გათვალისწინება“ ავტომატურად ჩაირთვება.
შესყიდვის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

მომსახურების ხარჯის ასახვა

Dr მომსახურების ხარჯის ანგარიში (7***)
Cr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)

დარიცხული საშემოსავლოს
ასახვა

Dr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)
Cr საშემოსავლოს შუალედური ანგარიში (3315)

თანხა
₾1250*
₾250

* იმ შემთხვევაში თუ საშემოსავლო გადასახადი აისახება მომსახურების ხარჯის ანგარიშისგან განსხვავებულ
ანგარიშზე პირველი გატარების ნაცვლად გაკეთდება ორი გატარება: მომსხაურების ხარჯის ასახვა ₾1000,
საშემოსავლოს ხარჯის ასახვა ₾250.
გადახდის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას:
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

მომწოდებლისთვის თანხის
გადახდა

Dr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (31**)
Cr სალაროს/საბანკო ანგარიშის ანგარიში (1***)

₾1000

გადასახდელი
ასახვა

Dr მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიში (3315)
Cr საშემოსავლოს შუალედური ანგარიში (33**)

₾250

საშემოსავლოს

თანხა

ხელფასის საშემოსავლო
საშემოსავლო გადასახადის ასახვის ამ მეთოდის დროს, იგულისხმება, რომ დარიცხვის დოკუმენტში დროებით,
ხელფასის გადახდამდე, ხელფასის კლასის შუალედურ ანგარიშზე მოხდება საშემოსავლო გადასახადის თანხის
გადატანა. რაც შეეხება დაკავებას და სარგებელს, მათი საშემოსავლოს დაანგარიშება მოხდება ხელფასის
დარიცხვის დოკუმენტში და ბუღალტრულადაც აისახება გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის ანგარიშზე.
ხელფასის დარიცხვის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

ხელფასის ხარჯის ასახვა

Dr ხელფასის ხარჯის ანგარიში (7***)
Cr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)

₾1250

დარიცხული
ასახვა

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr საშემოსავლოს შუალედური ანგარიში (3325)

₾250

საშემოსავლოს

თანხა
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ხელფასის დარიცხვის დროს დაკავების არსებობის შემთხვევაში დოკუმენტში მოხდება ბუღლტრული გატარებები:
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

თანხა

დაკავების თანხის ასახვა

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr დაკავების ანგარიში (****)

₾10

დაკავების
საშემოსავლო
გადასახადის ასახვა

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr დაკავების ანგარიში (****)

₾2.5

ხელფასის გადახდის დოკუმენტი გააკეთებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებას:

გატარების შინაარსი
თანამშრომლისთვის
გადახდა
გადასახდელი
ასახვა

ბუღალტრული გატარება
თანხის

საშემოსავლოს

თანხა

Dr თანამშრომლის აღრიცხვის ანგარიში (3130)
Cr სალაროს/საბანკო ანგარიშის ანგარიში (1***)

₾1000

Dr საშემოსავლოს შუალედური ანგარიში (3325)
Cr საშემოსავლოს აღრიცხვის ანგარიში (33**)

₾250

ამავე დროს მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს თანამშრომლის საშემოსავლო გადასახადზე შეღავათის
გათვალისწინების ავტომატური სისტემა, ანგარიშგება „განაცემთა ინფორმაცია“, რომელიც რს-ის პორტალზე
აიტვირთება და ანგარიშგება „განაცემები დღეების მიხედვით“.

3. დღგ-ის ჩათვლის ანგარიშგებები
დღგ-ის ჩათვლის ანგარიშგებები განთავსებულია RS ქვესისტემაში. მათი სტრუქტურა და შინაარსი დამოკიდებულია
იმაზე, როგორ აქვს აწყობილი მომხარებელს დღგ-ის აღრიცხვის სისტემა.

შესყიდული დღგ-ის ანალიზი
როცა დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა გამორთულია, RS ქვესისტემაში
ხელმისაწვდომია ანგარიშგება
„შესყიდული დღგ-ის ანალიზი“, რომელიც საშუალებას იძლევა შესყიდვის საოპერაციო პერიოდების მიხედვით,
მომწოდებლებისა და ხელშეკრულებების ჭრილში გამოვიდეს ინფორმაცია შესყიდვით მიღებული დღგ-ის შესახებ
(დღგ-ის აღრიცხვის ანგარიში, თანხა დღგ-ის ჩათვლით, თანხა დღგ-ის გარეშე და დღგ-ის თანხა). ანგარიშგებაში
ინფორმაციულად აგრეთვე შესაძლებელია შესყიდვის დოკუმენტზე მიბმული სასაქონლო ზედნადების ნომრისა და
ანგარიშ-ფაქტურის მონაცემების დანახვა.
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ჩასათვლელი დღგ-ის ანალიზი
დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვის დროს RS ქვესისტემაში გამოტანილია „ჩასათვლელი დღგ-ის ანალიზი“.
ინფორმაცია აქ გამოდის
•
•

შესყიდვის საოპერაციო პერიოდების მიხედვით,
ანგარიშ-ფაქტურის პერიოდების მიხედვით.

ანგარიშ-ფაქტურის პერიოდი - გამოაქვს ყველა ფაქტურა, რომელიც გამოწერილია არჩეულ პერიოდში და
გატარებულია, მიუხედავად იმისა, როდის განხორციელდა შესყიდვა. ამას გარდა შესყიდვაში არ უნდა იყოს არჩეული
დღგ-ით დაბეგვრა „ჩაუთვლელი დღგ“. დაბეგვრის ეს ტიპი თავიდანვე გამორიცხავს შესყიდვით მიღებული დღგ-ის
ჩასათვლელ დღგ-ში ჩართვას.
ოპერაციის პერიოდი - გამოაქვს ყველა შესყიდვა, რომელიც განხორციელებულია არჩეულ ოპერაციის პერიოდში და
გატარებულია
შესყიდვის დღგ-ის და მიღებული ფაქტურის ანგარიშის ფილტრებით შესაძლებელია, შესყიდვის დოკუმენტში და
მიღებულ ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული დღგ-ის ანგარიშებით დოკუმენტების გამოტანა.
ა/ფ ჩათვლილია, არის ლოგიკური ფილტრი, რომელიც თუ დაყენებულია, გადაარჩევს მხოლოდ ჩათვლილ ან
მხოლოდ ჩაუთვლელ მიღებულ ანგარიშ-ფაქტურებს და მის საფუძველ დოკუმენტებს.
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ანგარიშგებაში თანხები დაჯგუფებული შემდეგ სვეტებში:
1.
2.
3.

შესყიდვა,
მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა,
ჩათვლა.

თითოეულ ჯგუფში გამოდის თანხა დღგ-ის ჩათვლით, თანხა დღგ-ის გარეშე და დღგ.
ანგარიშგება შედგება ორ სექტორისგან: ავანსის დღგ და შესყიდვების დღგ ადგილობრივი მომწოდებლიდან.

ავანსის დღგ

ავანსის დღგ-ში აისახება მომწოდებლისთვის გადახდილ ავანსზე მიღებული დღგ. ამ დროს დღგ-ის აქტივის მიღების
დოკუმენტია მიღებული ავანსის ანგარიშ-ფაქტურა, ამიტომ
დოკუმენტის ველი ივსება ავანსის ფაქტურის
მონაცემებით. ანგარიში ივსება ფაქტურაში მითითებული გაცემულ ავანსის თანხებზე მიღებული დღგ-ის ჩათვლის
ანგარიშით. თუ ფაქტურის დღგ ჩათვლილია, შეივსება ჩათვლის ველიც. შესყიდვის დოკუმენტის პარამეტრები,
ცხადია, არ ივსება.
თუ ამ ავანსზე განხორციელებულია მიწოდების ოპერაცია და გამოწერილია ანგარიშ-ფაქტურა შესყიდვაზე, მაშინ
ფაქტურა ჩამოიტვირთება და მიებმება ავანსის ფაქტურას და ეს ფაქტი აისახება ორივე სექტორში: ავანსების სექტორში
ა/ფ-ის სვეტი შეივსება ავანსის ფაქტურის მონაცემებით, ხოლო თანხები გამოვა უარყოფითი ნიშნით. შესყიდვების
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სექტორში კი გამოჩნდება აღნიშნული შესყიდვის დოკუმენტი იმავე თანხაზე და შესყიდვის ფაქტურა თავისი თანხებით.
შედეგად ეს თანხები ერთმანეთს განაშთავს.

შესყიდვების დღგ ადგილობრივი მომწოდებლიდან
მეორე სექტორი ივსება შესყიდვასთან დაკავშირებული მონაცემებით. დოკუმენტის სვეტში შეიძლება გვქონდეს
შესყიდვა, შესყიდვის კორექტირება და მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა. მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა მაშინ გამოჩნდება
დოკუმენტის სვეტში, როცა ანგარიშ-ფაქტურში ასახულია დღგ, რომელსაც ვერ ვითვლით. მაგალითი მოტანილია
ქვემოთ.

თუ შესყიდვის დოკუმენტზე მიბმულია სასაქონლო ზედნადები, მაშინ ავტომატურად ივსება მასზე მიბმული სასაქონლო
ზედნადების ნომერი.
თუ კონსტანტა „ჩასათვლელი დღგ-ის აღრიცხვა ანგარიშფაქტურის მიხედვით“ გამორთულია მიღებული ანგარიშფაქტურის სვეტში ანგარიში შეივსება დღგ-ის ჩათვლის ანგარიშით. თუ აღნიშნული კონსტანტა ჩართულია ანგარიში
შეივსება ადგლობრივი მოწოდებიდან ჩასათვლელი დღგ-ის ანგარიშით.
შესყიდვის სვეტში ჩაიწერება შესყიდვით მიღებული თანხები.
მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის სვეტში ჩაიწერება ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული მონაცემები, როდესაც შესყიდვაზე
მიებმება და გატარდება ანგარიშ-ფაქტურა.
და ბოლოს, ჩათვლის სვეტი შეივსება როდესაც გატარებულ ანგარიშ-ფაქტურას მიეთითება ჩათვლის თვე და
გატარდება დოკუმენტი „დღგ-ის ჩათვლის გატარება“.
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თუ ანგარიშ-ფაქტურაში გამოწერილი დღგ სრულად ვერ ჩავითვალეთ, დღგ რომელიც შესულია ღირებულებაში
გამოჩნდება ცალკე სტრიქონად, ანგარიშ-ფაქტურის მონაცემების სვეტში:

მაგალითად, ვთქვათ ფაქტურა გამოწერილია ორ სასაქონლო ზედნადებზე, საერთო თანხით 70,40. ერთ-ერთ
ზედნადებში არის საქონელი „საქ1“, რომლის დღგ-ს ვერ ვითვლით. მისი ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით არის 45,00
ლარი, მათ შორის დღგ -6,86 ლარი. შესყიდვის დოკუმენტით ეს დღგ შევიდა ღირებულებაში, მაგრამ გამოწერილ
ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებულია დღგ-ის სრული თანხა 10.74. შესაბამისად, შესყიდვისა და ჩათვლის სვეტში
ვნახავთ დღგ-ის ჩათვლილ თანხას 3,88 (10,74-6,86); ფაქტურის სვეტში კი - 10,74; ამას გარდა დეტალურ ჩაშლაში ამ
ფაქტურის შესაბამისი სტრიქონი იქნება სამი: ორი შესყიდვა, რომელთა გასწვრივაც გამოჩნდება ჩათვლილი დღგ და
ფაქტურის სტრიქონი, რომლის გასწვრივაც ფაქტურის სვეტში გამოჩნდება დღგ-ის თანხა, რომლის ჩათვლაც ვერ
მოხდა.

შესყიდვის კორექტირების ასახვა ანგარიშგებაში
თუ შესყიდვის კორექტირება შესყიდვის უკან დაბრუნებით ან ფასის შემცირებაა მაშინ დღგ-ის ჩათვლა კი არ ხდება,
არამედ პირიქით, ჩათვლის შემცირება. შესაბამისად ანგარიშგებაში თანხები გამოჩნდება უარყოფითი ნიშნით.
როდესაც შესყიდვასა და შესყიდვის კორექტირებაზე გამოწერილია ერთი ფაქტურა, მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის
სვეტში ანგარიში ივსება ადგილობრივი მოწოდებიდან ჩასათვლელი დღგ-ის ანგარიშით.
თუ შესყიდვაზე გამოწერილია ფაქტურა, კორექტირება კი მოხდა შემდეგ პერიოდში, მაშინ თანხები მინუს ნიშნით
გამოჩნდება დაბრუნების ოპერაციის პერიოდში, მიუხედავად იმისა, გამოწერილია თუ არა კორექტირების ფაქტურა
თუ შესყიდვის კორექტირებაზე გამოწერილია კორექტირებული ა/ფ, მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის სვეტში ანგარიში
შეივსება დღგ-ის ჩათვლის ანგარიშით და ჩათვლის სვეტი ავტომატურად შეივსება, მიუხედავად იმისა დღგ-ის
ჩათვლის გატარებები გატარებულია თუ არა.

სხვა მოდიფიკაციები
1.

საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთების ცნობარში შემოსავლის მიმღები პირის კატეგორიის გამოჩენა.

2.

არაეკონომიკური ხარჯების დაბეგვრის დოკუმენტში მომწოდებლის ცხრილიდან ჩანაწერის წაშლის
შესაძლებლობა.

3.

ცვლილებები რს-ზე ასატვირთ ანგარიშგებაში "საანგარიშო თვეში განხორციელებული განაცემები"
შემოსავლების მიმღებ პირთა კატეგორიების კოდების ცვლილება.
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RS
4. საქონლის გადაადგილების ზედნადების ჩამოტვირთვის დამხმარე
პროგრამაში დაემატა შიდა გადაზიდვის ზედნადებების ჩამოტვირთვის შესაძლებლობა და მათ საფუძველზე
პროგრამაში საქონლის გადაადგილების ასახვა. საწყობისა და RS ქვესისტემებში დაემატა დამუშავება
„გადაადგილების ზედნადებების ჩამოტვირთვა“, რომლითაც შესაძლებელია საქონლის გადაადგილების
დოკუმენტების შექმნა.
ეს დამუშავება სტრუქტურულად ჰგავს ზედნადებების ჩამოტვირთვის სხვა დამუშავებებს: „მიღებული სასაქონლო
ზედნადებები“ და „რეალიზაციის ზედნადებების ჩამოტვირთვა“. დამუშავებაში არის ორი ჩანართი, ერთი სადაც არის
ზედნადებების სია და მეორე სადაც არის შექმნილი დოკუმენტები. ზედნადებების ჩანართზე, გამოტანილია ორი,
ზედნადებების და გადაადგილებული მარაგების ცხრილი.

განახლების ღილაკზე დაჭერით პერიოდის მიხედვით გამოჩნდება შიდა გადაზიდვის ზედნადებები მისი ყველა
მონაცემით. პერიოდთან ერთად აღნიშნული ზედნადებები შეგვიძლია გავფილტროთ ს/ზ ნომრით, ავტომობილის
ნომრით, ტრანსპორტირების დაწყებისა და დასრულების ადგილით. ზედნადებების ცხრილში თითოეული სტრიქონის
ფერი ასახვს მის სტატუს მიბმულია თუ არა პროგრამაში შესაბამის დოკუმენტთან. თუ სტრიქონი ნაცრისფერია მაშინ
ის მიბმულია დოკუმენტზე, მაგრამ არ არის გატარებული, თუ მწვანეა დოკუმენტი მიბმულია და გატარებული.
ზედნადების ცხრილის ზემოთ არსებული ღილაკებით შესაძლებელია დოკუმენტთან მიბმის მიხედვით ცხრილზე
ფილტრის დაყენება.
თუ პროგრამაში ჩართულია მარაგების აღრიცხვა საწყობების მიხედვით, ზედნადებების ცხრილში, დაწყებისა და
დასრულების მისამართების გვერდით, გამოჩნდება ორი ველი: გამგზავნი საწყობი და მიმღები საწყობი. სადაც
საწყობის ცნობარიდან შესაძლებელია აღნიშნული ველების შევსება. გადაადგილების დოკუმენტის შექმნის შემდეგ,
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სწორედ ამ ველების მიხედვით მოხდება გამგზავნი და მიმღები საწყობების შევსება დოკუმენტში. შესაბამისად
საქონლის გადაადგილებაც აისახება ამ საწყობებს შორის.
ზედნადებების ქვეშ არის ნომენკლატურების ცხრილი. სადაც თითოეულ ზედნადებზე დადგომით გამოჩნდება, მასში
შემავალი ნომენკლატურები. ნომენკლატურის იდენტიფიცირებას პროგრამა ახდენს აწყობიდან გამომდინარე:
„ნომენკლატურის შესაბამისობის დადგენა გაცემულ ს/ზ-თან“, იმის მიხედვით თუ რომელი ვარიანტია არჩეული,
შეედარება ზედნადების ნომენკლატურას და თანხვედრის შემთხვევაში ჩავარდება შერჩეული ნომენკლატურა. თუ ვერ
მოხდება საქონლის იდენტიფიცირება შესაძლებელია ამ ველის მექანიკურად შევსებაც. თუ ნომენკლატურის ველი არ
არის შევსებული, დოკუმენტების შექმნისას პროგრამა გამოიტანს შეტყობინებას მათი დამატების შესახებ და
თანხმობის შემთხვევაში შექმნის აღნიშნულ ნომენკლატურებს.
ღილაკზე, „გადაადგილების დოკუმენტების შექმნა“, დაჭერით დამუშავება გადავა დოკუმენტების ჩანართზე და შექმნის
შესაბამის დოკუმენტებს, რომელიც არ იქნება გატარებული. თუ ფილიალებით აღრიცხვა ჩართულია, გამოვა ორი
ღილაკი: „გამგზავნი ფილიალის მითითება“ და „მიმღები ფილიალის მითითება“. პროგრამა მოითხოვს გამგზავნი და
მიმღები ფილიალების შევსებას, რის შემდეგადაც შესაძლებელი იქნება შექმნილი

5. ძირითადი საშუალებების და ხარჯების სასაქონლო ზედნადების ჩამოტვირთვა
მიღებული სასაქონლო ზედნადებების დამუშავებაში დაემატა ძირითადი საშუალების და ხარჯის შესყიდვის
შესაძლებლობა.
მიღებული სასაქონლო ზედნადებების დამუშავებაში, საქონლის ცხრილში დაემატა შესყიდული საქონლის ტიპის
განსაზღვრის შესაძლებლობა. შესყიდული ნომენკლატურა შეიძლება იყოს სამი ტიპის:
•

საქონელი;

•

ხარჯი - იმ შემთხვევისთვის თუ შესყიდული მასალის პირდაპირ ხარჯად ჩამოწერა ხდება;

•

ძირითადი საშუალება - იმ შემთხვევაში თუ ხდება პირდაპირ ძირითადი საშუალების შეძენა

ცხრილში საქონლის წინ ჩაემატა სვეტი „ტიპი“, რომელსაც აქვს ეს სამი მნიშვნელობა: საქონელი, ხარჯი და ძირითადი
საშუალება. მინიშნების გარეშე, ზედანდების მიღების დროს ყველა სტრიქონში შეივსება მნიშვნელობით „საქონელი“.
თუ ნომენკლატურის შესაბამისობით მოხდა მომსახურების ტიპის ნომენკლატურის იდენტიფიცირება, მაშინ ტიპში
შეივსება მნიშვნელობა „ხარჯი“.

ხარჯის შესყიდვა
მიღებული სასაქონლო ზედანდებების დამუშავებით შესაძლებელია მარაგის პირდაპირ ხარჯის ანგარიშზე შესყიდვა.
ამისათვის შესაბამისობაში უნდა მოხდეს მომსახურების ტიპი ნომენკლატურის არჩევა. როდესაც ტიპში არჩეულია
ხარჯი, მაშინ ნომენკლატურის ცნობარში გამოჩნდება მხოლოდ მომსახურების ტიპის ნომენკლატურა. აქედან
გამომდინარე თუ მოხდება მომსახურების ტიპის ნომენკლატურის არჩევა დამუშავებაში, შესყიდვის დოკუმენტით
გატარება მოხდება ამ ნომენკლატურის ბარათზე მითითებულ ხარჯის ანგარიშზე.

ძირითადი საშუალების შესყიდვა
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მიღებული სასაქონლო ზედნადებების დამუშავებით ასევე შესაძლებელი გახდა ძირითადი საშუალებების შესყიდვის
გაფორმება. როდესაც ზედნადების საქონლის ცხრილში, ტიპში მითითებულია ძირითადი საშუალება, მაშინ ველი
“ნომენკლატურა / ძ/ს“ გავა ძირითადი საშუალებების ცნობარზე და შესაძლებელი იქნება შესაბამისი ობიექტის არჩევა.
შესყიდვის დოკუმენტში, ისეთი სტრიქონები, სადაც მითითებულია ზედნადებში ტიპში მითითებული იქნება ძირითადი
საშუალება, ჩაიწერება სხვა აქტივების და მომსახურების ჩანართზე, შინაარსი შეივსება ზედნადებში საქონლის
დასახელებით, თანხებიც შეივსება ზედნადებიდან, ანგარიში და ანალიტიკა კი შეივსება შექმნილი/ნომენკლატურაში
არსებული ძირითადი საშუალების ბარათის მიხედვით.
ამ დამუშავებიდანვე შესაძლებელია ძირითადი საშუალების ავტომატურად შექმნა. ამისათვის ცხრილში დაემატა
სვეტი „კატეგორია“, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ მაშინ, როცა სტრიქონში ტიპში მითითებულია
ძირითადი საშუალება. ასეთ სტრიქონებში, თუ ველი „ნომენკლატურა / ძ/ს“ არის ცარიელი, კატეგორია იქნება
აუცილებლად შესავსები. თუ
დოკუმენტის შექმნის დროს ნომენკლატურის ველი არის ცარიელი, ისეთი
სტრიქონებისთვის, სადაც მითითებულია ძირითადი საშუალება, დოკუმენტის შექმნის დროს, პროგრამაში გამოვა
ახალი ელემენტის შექმნის შეტყობინება. დადასტურების შემთხვევაში ძირითადი საშუალებების ცნობარში იმ
რაოდენობით, რა რაოდენობაც მითითებულია ზედნადებში, დაემატება ობიექტები. ამ დროს ძირითადი საშუალების
დასახელება შეივსება ზედნადების მიხედვით, დანარჩენი მონაცემები (აღრიცხვის ანგარიშები, ცვეთის პარამეტრები)
კი შეივსება მითითებული კატეგორიის მიხედვით.
დამუშავებაში დაემატა ცხრილში მონაცემების პაკეტურად მითითების შესაძლებლობა. ამისთვის ნომენკლატურის
ცხრილის თავზე არის ღილაკი „შევსება“, რომლის ქვეშაც არის ჩამონათვალი: ტიპის შევსება, ნომენკლატურის /
ძირითადი საშუალების შევსება, კატეგორიის შევსება. ამ ღილაკებით არის შესაძლებელი შესაბამისი ველების შევსება
ცხრილში მონიშნული სტრიქონებისთვის.

6. რეალიზაციაზე ზედნადების გარეშე ფაქტურის გადაგზავნის აწყობადობა
აღრიცხვის აწყობებში, RS-ის ჩანართზე დაემატა ალამი: „ანგარიშ-ფაქტურის შექმნის შესაძლებლობა სასაქონლო
ზედნადების გამოწერის გარეშე“. ალმის ჩართვა გულისხმობს რომ, ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერისას არ
გაკონტროლდება საფუძველ დოკუმენტზე გამოწერილია თუ არა სასაქონლო ზედნადები. შედეგად მომხმარებელს
სურვილისამებრ შეეძლება rs.ge-ზე შექმნას ან გადააგზავნოს ფაქტურები ზედნადების აუტვირთავად.

სხვა მოდიფიკაციები
1.

ანგარიშ-ფაქტურების ჟურნალიდან სხვადასხვა კონტრაგენტებისგან მიღებული ანგარიშ-ფაქტურების
ერთდროულად დადასტურების შესაძლებლობა.

2.

როდესაც ანგარიშ-ფაქტურების ჟურნალიდან, ფაქტურის საფუძველზე შეიქმნება შესყიდვის დოკუმენტი,
ავტომატურად საფუძველი შეივსება და გატარდება ფაქტურის დოკუმენტიც.არაეკონომიკური ხარჯების
დაბეგვრის დოკუმენტში მომწოდებლის ცხრილიდან ჩანაწერის წაშლის

მარაგები
7. მარაგების აღრიცხვა სერიების მიხედვით
ბალანსი მომხმარებლებს უკვე აძლევს შესაძლებლობას რომ მარაგები აღრიცხოს სერიების (ვარგისიანობის
ვადების) მიხედვით.
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სერიების მიხედვით აღრიცხვის აწყობა
იმისთვის რომ მომხმარებელმა შეძლოს სერიების ფუნქციონალის გამოყენება, აღრიცხვის აწყობებში, მარაგების
ჯგუფში დაემატა ალამი „სერიებით აღრიცხვა“. ალმის მონიშვნა მომხმარებელს აძლევს საშუალებას საქონელს
მიუთითოს, რომ მისი აღრიცხვა ხდება სერიების (ვარგისიანობის ვადების) ჭრილში.
სერიის აღრიცხვისთვის მომხმარებელმა უნდა შეარჩიოს „სერიის აღრიცხვის პოლიტიკა“. ამისათვის მან უნდა
აირჩიოს ორი მნიშვნელობიდან ერთ-ერთი:
•
•

რაოდენობის აღრიცხვა სერიების მიხედვით. სერიების (ვარგისიანობის ვადების) ჭრილში ნაშთები აღირიცხება
მხოლოდ რაოდენობრივად.
თვითღირებულების აღრიცხვა სერიების მიხედვით. სერიების (ვარგისიანობის ვადების) ჭრილში ნაშთები
აღირიცხება რაოდენობრივადაც და თვითღირებულებითაც.

გაფრთხილება: იმ შემთხვევაში თუ აღრიცხვის აწყობებში ჩართულია „სერიების მიხედვიღ აღრიცხვის“ ალამი და
ოპერაციებში გამოყენებულია ნომენკლატურის სერიები, ალმის გამორთვა შეუძლებელი იქნება.

ნომენკლატურის სერიების ცნობარი
თუ საწყის აწყობებში მონიშნულია ალამი „სერიების (ვარგისიანობის ვადების) მიხედვით აღრიცხვა“ და თუ
ნომენკლატურა „საქონელია“, მაშინ ნომენკლატურის ბარათზე ჩანართზე „მთავარი“ გამოჩნდება ალამი „სერიების
გამოყენება“. ალმის მონიშვნის შემდეგ მისაწვდომი გახდება ჩანართი „სერიები“, რომელზეც გამოჩნდება ამ
ნომენკლატურის შესაბამისი სერიების სია ცნობარიდან.
ნომენკლატურის სერიას აქვს შემდეგი ველები: სერიის დასახელება, სერიის ნომერი და ვარგისიანობის ვადა. სერიის
დასახელება გენერირდება ავტომატურად სერიის ნომრისა და ვარგისიანობის ვადის მიხედვით და მიუწვდომელია
რედაქტირებისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი შეავსებს მხოლოდ სერიის ნომერს ან მხოლოდ
ვარგისიანობის ვადას, დასახელებაც იქნება იმ რეკვიზიტის მიხედვით რომელიც შევსებულია.
ცნობარი „სერიები“ მისაწვდომია ყველა იმ როლისთვის, ვისაც აქვს წვდომა ცნობარზე „ნომენკლატურა“.

ოპერაციების განხორციელება სერიების მიხედვით
თუ ალამი „სერიების (ვარგისიანობის ვადების) მიხედვით აღრიცხვა“ მონიშნულია, მაშინ შემდეგი დოკუმენტების
ცხრილურ ნაწილში გაჩნდება ველი „სერია“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

შესყიდვა
შესყიდვის კორექტირება
დამატებითი ხარჯების განაწილება
იმპორტი
რეალიზაცია
ჩეკი
საცალო ვაჭრობის ანგარიშგება
პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია
წარმოების ზედნადები ხარჯების განაწილება
რეალიზაციის კორექტირება
ინვენტარიზაცია

18

12.
13.
14.
15.

საქონლის შემოსავალში აღება
საქონლის ჩამოწერა
გადაადგილება
კომპლექტაცია

ამ დროს ამ დოკუმენტების ცხრილურ ნაწილში, ნომენკლატურის სტრიქონში აისახება პიქტოგრამა
.პიქტოგრამის
ფერი დამოკიდებულია სტატუსზე: თუ წითელია - სერიის მითითება აუცილებელია, მწვანეა - სერია მითითებულია. თუ
სერიის მითითება არაა საჭირო, მაშინ პიქტოგრამის ნაცვლად სერიის ველში გამოჩნდება „<არ მოითხოვება>“

დოკუმენტებში სერიის არჩევისას ან ცხრილური ნაწილის საკომანდო პანელზე „სერიის მითითება“ ღილაკზე
დაჭერისას გამოდის ფანჯარა „სერიის მითითება“. ცხრილურ ნაწილს აქვს ორი ჩანართი: „შეყვანა“ და „არჩევა“.

„შეყვანა“ ჩანართზე ხდება:
•
•
•

ახალი სერიის რეგისტრაცია ან უკვე დარეგისტრირებული სერიის შეყვანა დოკუმენტში გადასატანად. ეთითება
სერიის ნომერი და თარიღი.
ნომრიდან და თარიღიდან ერთ-ერთი მაინც აუცილებლად უნდა იყოს შევსებული.
ღილაკი „ნომრის გენერაცია“ აგენერირებს ახალ სერიულ ნომერს.
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„არჩევა“ ჩანართიდან ხდება უკვე დარეგისტრირებული სერიული ნომრების არჩევა. ცხრილურ ნაწილში ჩანს
სერიული ნომრების დასახელება, ნომერი და თარიღი. იმ შემთხვევაში თუ ხდება საქონლისთვის გასვლის
დაფიქსირება, „არჩევა“ ჩანართზე გამოჩნდება სერიების მიხედვით თავისუფალი ნაშთი.
სერიების მითითება შესაძლებელია „გაყიდვების დამხმარეში“, საიდანაც სერიების გადატანა ხდება შესაბამის
დოკუმენტებში.
დამატებითი ხარჯების განაწილება და იმპორტი
სხვა დოკუმენტებისგან განსხვავებით დამატებითი ხარჯების განაწილების და იმპორტის დოკუმენტებში სერიები არ
შეივსება, თუ თვითღირებულების აღრიცხვა სერიების ჭრილში არ ხდება.
საქონლის ჩანაცვლება
საქონლის ჩანაცვლება განკუთვნილია მარაგების ნაშთებში ერთი ნომენკლატურის მეორე ნომენკლატურით
ჩასანაცვლებლად. აღნიშნული დოკუმენტი ასევე გამოიყენება ნომენკლატურის ერთი სერიის ნაშთის მეორე სერიით
ჩასანაცვლებლად.
დოკუმენტში მიეთითება ჩამოსაწერი და შემოსავალში ასაღები ნომენკლატურები სერიები დეტალიზაციით და
ჩასანაცვლებელი რაოდენობა.
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დოკუმენტით ჩამოიწერება ერთი საქონელი და მის ნაცვლად შემოსავალში, იგივე რაოდენობითა და
თვითღირებულებით, აიღება სხვა საქონელი.
დოკუმენტისთვის „საქონლის ჩანაცვლება“ წვდომის ჯგუფების პროფილებში დაემატა წაკითხვის და რედაქტირების
როლები.
ინვენტარიზაციის დოკუმენტი
ინვენტარიზაციის დოკუმენტის საფუძველზე, გარდა შემოსავალში აღების და ჩამოწერის დოკუმენტებისა,
შესაძლებელია „საქონლის ჩანაცვლება“ დოკუმენტის შექმნა. დოკუმენტი ავტომატურად ივსება იმ შემთხვევაში, თუ
ნომენკლატურაზე ერთი სერიით დაფიქსირებულია ზედმეტობა, ხოლო მეორე სერიით დანაკლისი (შეივსება
დანაკლისსა და ზედმეტობას შორის მინიმალური მნიშვნელობით).
შესყიდვის კორექტირება
ცხრილურ ნაწილში დაემატა ველი „სერია“. სერიის მითითება დამოკიდებულია ოპერაციის ტიპზე, თუ კორექტირება
ხდება საფუძველი დოკუმენტის მიხედვით (დაბრუნება ან ფასის კორექტირება) სერიის ველი მიუწვდომელია,
პიქტოგრამა არ ჩანს. „საფუძველი უკან დაბრუნების“ დროს კი სტანდარტულად, როგორც სხვა დოკუმენტებშია, ველი
იქნება ხელმისაწვდომი, პიქტოგრამა კი წითელი - შესავსებია და მწვანე - შევსებულია
პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია
დოკუმენტის ცხრილურ ნაწილში,ჩანართებზე „ნომენკლატურა“, „პროდუქცია“ და „მასალა“ ჩაემატა სვეტი „სერია“.
ჩანართებზე „მასალა“, „მიღებული მომსახურება“ და „ხელფასი“ ასევე დაემატა კიდევ ერთი სვეტი „პროდუქციის
სერია“, სადაც სერია შეივსება იმ პროდუქციის სერიის მიხედვით, რომელიც დამატებულია დოკუმენტში. იმ
შემთხვევაში, თუ დოკუმენტით ხდება ერთი პროდუქციის შექმნა, რომელსაც სხვადასხვა სერია აქვს, ამ ჩანართებზე
„შევსება სპეციფიკაციის მიხედვით“ ჩაიყრება ნომენკლატურები რომელსაც მითითებული ექნება დეფოლტად
შესაბამისი პროდუქცია თავისი სერიით.
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კომპლექტაცია/დეკომპლექტაცია
კომპლექტის აღრიცხვის ანგარიში და დამხმარე ანგარიში დაჯგუფდა და ლინკის სახით დარჩა ქუდში.
„დაუმთავრებელი წარმოების“ კლასს შეეცვალა სახელი და დაერქვა „კომპლექტაცია“. დამხმარე ანგარიშს დაედო
ფილტრი, ანგარიში ახლა შეიძლება იყოს „კომპლექტაციის“ კლასის ან „ზოგადი“ კლასის.
კომპლექტაცია/დეკომპლექტაციის დოკუმენტის ქუდში და ცხრილურ ნაწილშიც ასევე დაემატა „სერია“ და სერიების
მითითების ფორმა აქაც სხვა დოკუმენტების მსგავსია ქუდში მისათითებელი ნომენკლატურისთვისაც და ცხრილურ
ნაწილში დამატებული ნომენკლატურებისთვისაც.

ბუღალტრული ოპერაციები და ტიპიური ოპერაციები
სერიების მითითების საშუალება ბუღალტრული და ტიპიური ოპერაციების დოკუმენტებშიც ხელმისაწვდომია.
ბუღალტრული ოპერაციის დოკუმენტში მომხმარებელს აქვს სერიების ხელით შეყვანის შესაძლებლობა,რომელსაც
შემდეგ დაინახავს „ანალიტიკის“ ნაწილში.
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ტიპიურ ოპერაციებშიც შესაძლებელია სერიის მითითება როგორც ქუდში, ასევე ცხრილურ ნაწილში (ოპერაციის
შინაარსის მიხედვით).

8. უარყოფითი ნაშთების კონტროლის რეპორტი
პროგრამაში ახლა უკვე გამარტივებულია უარყოფითი ნაშთების კონტროლი. თუ მომხმარებელს აწყობებში არ აქვს
ჩართული ნაშთების კონტროლი, საჭიროა დამატებითი მექანიზმი ამ ფუნქციის შესასრულებლად. შესაბამისად,
საწყობის ქვესისტემაში დაემატა ახალი ანგარიშგება - „უარყოფითი ნაშთები“. რეპორტი გვაძლევს საშუალებას
დავინახოთ მინუსში გასული ნომენკლატურა და დოკუმენტი რომელმაც ეს გამოიწვია. ანგარიშგებაში შესაძლებელია
პერიოდის მიხედვით, საწყობებისა და ნომენკლატურების ჭრილში გამოვიტანოთ ის დოკუმენტები, რომელთა
გატარების შემდეგ აღნიშნული ნომენკლატურების ნაშთი აღმოჩნდა უარყოფითი. ინფორმაციისთვის ასევე
მოცემულია, ნომენკლატურის საწყისი ნაშთი ამ დოკუმენტამდე, შემოსული და გასული რაოდენობა და საბოლოო
ნაშთი.

9. წარმოების დოკუმენტების გამიჯვნა
წარმოების ქვესისტემაში, დოკუმენტი „პრუქციის გამოშვება და რეალიზაცია“ გაიყო დოკუმენტების სამ ჟურნალად: 1.
პროდუქციის გამოშვება, 2. პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია, 3. პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია
გადახდისთ. შესაბამისად დოკუმენტის შექმნის დროს აღარ არის საჭირო ოპერაციის ტიპის არჩევა. რომელი
ჟურნალიდანაც მოხდება წარმოების დოკუმენტის შექმნა, იმავე ოპერაციის ტიპით მოხდება მისი გატარება.

10. ყველა საწყობის ნაშთის დანახვის როლი
პროგრამას დაემატა ახალი როლი - ყველა საწყობის ნაშთების დანახვა. აღნიშნული როლი დამატებულია სხვა
უფლებების ჩანართზე, საწყობის ქვესისტემაში. ის საშუალებას იძლევა საწყობის ანგარიშგებები გაეშვას
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პრივილეგირებულ რეჟიმში. შედეგად თუ მომხმარებელს აქვს შეზღუდვა საწყობების მიხედვით და არ შეუძლია სხვა
საწყობის ნაშთის დანახვა და ოპერაციებში გამოყენება, ამ როლის ჩართვის შემთხვევაში იგი შეძლებს სხვა
საწყობების ნაშთების დანახვას. კერძოდ ანგარიშგებებში: საქონლის ნაშთები და საქონლის რაოდენობითი უწყისი,
მომხმარებელს შეეძლება ყველა საწყობის ნაშთის დანახვა. თუმცა ამ დროს დოკუმენტებშ სხვა საწყობზე ოპერაციის
განხორციელებას კვლავ ვერ შეძლებს მომხმარებელი.

სხვა მოდიფიკაციები
1.

სასაქონლო დოკუმენტებში ნომენკლატურის "შტრიხკოდით" ძებნა.

2.

დამატებითი ხარჯების განაწილების დოკუმენტში შესყიდვის დოკუმენტების მრავლობითი შერჩევის
შესაძლებლობა.

3.

იმპორტის დოკუმენტში ცხრილური ნაწილის გადავსების შესაძლებლობა.

4.

დამატებითი ხარჯების განაწილების დოკუმენტში დაემატა შესყიდვის საფუძველზე ნომენკლატურის ცხრილის
გადავსების შესაძლებლობა.

5.

ინვენტარიზაციის დოკუმენტში შევსებების ღილაკის გამოყენება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ დოკუმენტის
ჩაწერის შემდეგ.

ხელფასები
11. ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვა
პროგრამაში დაემატა ხელფასის დარიცხვების და გადახდების გამარტივებულად აღრიცხვის შესაძლებლობა, რაც
გულისხმობს ხელფასის დანიშვნისა და დარციხვა/გადახდის ფორმების გამარტივებას. ხელფასების გამარტივებული
აღრიცხვის დროს თანამშრომლებთან ანგარიშსწორება ხორციელდება თანამშრომლის ჭრილში ჯამურად. თუმცა თუ
ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვა არ გამოიყენება, თანამშრომლებთან ანგარიშსწორება დარიცხვის თვეების და
დარიცხვის ტიპების მიხედვით არის ოფციონალური.

ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვა
ხელფასის
გამარტივებული
აღრიცხვის
გამოყენებისათვის
საჭიროა
„ხელფასის
გამარტივებული
აღრიცხვა“ ფუნქციონალური ოფციის ჩართვა (ადმინისტრირება > აღრიცხვის აწყობები > ხელფასები).

გაფრთხილება: ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვის დროს არსებობს შეზღუდვა: დარიცხვები და დაკავებების
ცნობარში შესაძლებელია მხოლოდ 10 ელემენტის დამატება (თავიდან დეფოლტად შექმნილის ჩათვლით). ასევე ამ
დროს მიუწვდომელია დარიცხვის ტიპების და დარიცხვის თვეების ჭრილში თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების
ფუნქციონალური ოფციები.

ხელფასის და სარგებლების დანიშვნა თანამშრომლისთვის
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ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვისას თანამშრომლისათვის ხელფასის და დაზღვევის მნიშვნელობების მითითება
შესაძლებელია თანამშრომლის ბარათიდანვე „ძირითადი“ ჩანართიდან. აღნიშნულ ჩანართზე განლაგებული
ველები: „ხელფასი“, „კომპანიის დაზღვევა“ და „დაზღვევის გაუმჯობესება“ განკუთვნილია თანამშრომლისათვის
ძირითადი ხელფასისა და დაზღვევის ინფორმაციის შესაყვანად.
მითითებულ ველებში შეყვანილი მნიშვნელობების მიხედვით ხდება თანამშრომლისთის შესაბამისი დარიცხვის,
დაკავების და სარგებლის ტიპების მიხედვით თანხების დანიშვნა. აღნიშნული დარიცხვის და დაკავების ტიპებისთვის
ძირითადი მნიშვნელობების განსაზღვრა ხდება კონსტანტებიდან, რომელის შეცვლაც შესაძლებელია ხელფასის
სააღრიცხვო პარამეტრებიდან. ახალ ბაზაში, საწყისი შევსების დროს კი, ამ მნიშვნელობების შესავსებად ემატება
მნიშვნელობები: დარიცხვა - „ხელფასი“, სარგებელი - „კომპანიის დაზღვევა“ (პარამეტრებით: მომწოდებლისგან
მიღებული მომსახურება, საშემოსავლოს ხარჯს გასწევს კომპანია) და დაკავება - „დაზღვევის გაუმჯობესება“.
ჩანართზე „სხვა დარიცხვები და დაკავებები“ კი შესაძლებელი იქნება ზემოთ ჩამოთვლილისგან განსხვავებული
დარიცხვების და დაკავებების ჭრილში თანხების დანიშვნა, იგივე პრინციპით როგორც არსებულ ვერსიაში ხდება
ჩანართზე „დარიცხვები და დაკავებები“.

ხელფასის დარიცხვის და გადახდის დოკუმენტები
ხელფასის დარიცხვის და გადახდის დოკუმენტებში გამარტივდა ინფორმაციის შეყვანის ფორმა. როდესაც ჩართულია
კონსტანტა „ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვა“ ხელფასის დარიცხვის და გადახდის დოკუმენტებში, დარიცხვის და
დაკავების ტიპები გამოჩნდება სვეტების სახით. ყოველი ახალი დარიცხვის/დაკავების ტიპი დაამატებს დოკუმენტებში
ახალ სვეტს. შესაბამისად დარიცხვის და დაკავებების თანხების შეყვანის შესაძლებლობა იქნება სვეტებში,
თანამშრომლის გასწვრივ. მაგ.:
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იმ შემთხვევაში, თუ ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვა არაა ჩართული ხელფასის დარიცხვისა და გადახდის
ფორმებს ექნებათ იგივე სახე, რაც ქონდათ პროგრამის წინა ვერსიაში (ხელფასი დარიცხვის დოკუმენტში ცალკე
მოხდება დარიცხვების და დაკავებების ცხრილების გამოყოფა).

ანგარიშსწორება დარიცხვის ტიპის მიხედვით
პროგრამაში ასევე დაემატა ფუნქციონალური ოფცია „თანამშრომლებთან ანგარიშსწორება დარიცხვის ტიპის
მიხედვით“. როდესაც ეს ალამი ჩართულია, თანამშრომლებთან ანგარიშსწორება ხდება დარიცხვის ტიპის მიხედვით
(ისევე როგორც ხდება არსებულ ვერსიებში), ანუ დავალიანების კონტროლი და გადაფარვა ამ დროს ხდება
დარიცხვის ტიპების მიხედვით.
მაშინ, როდესაც ეს ალამი გამორთულია, დავალიანებები არ გაიანგარიშება და აღარ კონტროლდება დარიცხვის
ტიპის ჭრილში და თანამშრომელთან ანგარიშსწორება ხდება ჯამურად, აღრიცხვის ანგარიშის დონეზე. თუმცა
ხელფასის დარიცხვის დოკუმენტში მაინც მიეთითება დარიცხვის ტიპები, ბუღალტრული გატარებების შესაბამისად
ფორმირებისათვის. რაც შეეხება ხელფასის გადახდის დოკუმენტს, აქ დარიცხვის ტიპი აღარ გამოიყენება, ასევე
დაკავების ტიპზე აღარ მიეთითება ველი „დარიცხვის ტიპი“.
ალმის გამორთვის შემთხვევაში ხელფასის გადახდის დოკუმენტში ღილაკების „შევსება დავალიანებების მიხედვით“,
„შევსება შერჩევის მიხედვით“, „გადაანგარიშება დავალიანების მიხედვით“ გამოყენების შემდეგ, ანგარიშსწორების
ნაშთები შეივსება ანგარიშსწორების ანგარიშის ჭრილში, რომელიც მითითებულია გადახდის დოკუმენტის ქუდში.
თითოეული თანამშრომლისთვის მიეთითება გადასახდელი თანხები ჯამურად.
ხელფასის გადახდის დოკუმენტში ასევე მიეთითება საშემოსავლოს ანგარიშები. აღრიცხვის ანგარიშები ფორმაზე
განთავსებულია ლინკის სახით. თანამშრომელთან ანგარიშსწორების და საშემოსავლო გადასახადის ანგარიშები
ავტომატურად შეივსება ძირითადი დარიცხვის ტიპის კონსტანტაში მითითებული დარიცხვის ტიპიდან, ხოლო თუ
გამოიყენება საშემოსავლო გადასახადის შუალედური ანგარიში, ის შეივსება ძირითადი ანგარიშების აწყობის
მიხედვით.
ასევე როდესაც ეს კონსტანტა გამორთულია, ბუღალტრული ოპერაციით ხელის გატარებასა და ტიპიურ ოპერაციაში
ანალიტიკებში აღარ მოითხოვება დარიცხვის ტიპი.

ანგარიშსწორება დარიცხვის თვის მიხედვით
პროგრამაში ასევე დაემატა ფუნქციონალური ოფცია „თანამშრომლებთან ანგარიშსწორება დარიცხვის თვის
მიხედვით“. ამ კონსტანტის გამორთვის შემდეგ ხელფასის დარიცხვის და გადახდის დოკუმენტებში აღარ გამოჩნდება
რეკვიზიტი „დარიცხვის თვე“. შესაბამისად თანამშრომელთან ანგარიშსწორება არ გაიანგარიშება და აღარ
გაკონტროლდება დარიცხვის თვის ჭრილში.
შესაბამისად, ბუღალტრულ ოპერაციაში ხელის გატარების დროს და ტიპიურ ოპერაციებში ანალიტიკებში აღარ
მოითხოვება დარიცხვის თვის მითითება.
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12. სარგებლის ტიპების მოდიფიკაცია
შეიცვალა „დარიცხვებისა და დაკავებების“ ცნობარში სარგებლის ტიპის აწყობის მექანიზმი. პროგრამის წინა ვერსიში
შესაძლებელი იყო აგვერჩია A,B,C,D,E ვარიანტებიდან ერთ-ერთი. თითოეული ვარიანტის არჩევისას გატარებების
ცხრილში ავტომატურად გენერირდებოდა შესაბამისი სამაგალითო ბუღალტრული გატარებები.
პროგრამის ამ ვერსიაში A,B,C,D,E ვარიანტების ნაცვლად ხდება შემდეგი პარამეტრების მითითება:
1. „თანამშრომელზე გაწეული ხარჯის ტიპი“, რაც გულისხმობს ხარჯი კომპანიის შიდა რესურსით გაიწევა თუ
გარე კონტრაქტორისგან მიღებული მომსახურებით. შესაბამისად ამ პირობას გააჩნია ორი
მნიშვნელობიდან ერთ-ერთი: მომწოდებლისგან მიღებული მომსახურება, კომპანიის რესურსი;
2. „საშემოსავლოს გადახდის წყარო“, ანუ საშემოსავლო გადასახადის ხარჯს გასწევს კომპანია თუ
თანამშრომელი საკუთარი ხელფასიდან. შესაბამისად ამ პირობასაც გააჩნია ორი მნიშვნელობა:
საშემოსავლოს ხარჯს გასწევს კომპანია, საშემოსავლო უკავდება თანამშრომელს ხელფასიდან.
წინა ვერსიის ვარიანტების შესაბამისობა ახალი პარამეტრების კომბინაციასთან შემდეგია:
ვარიენტი

თანამშრომელზე გაწეული ხარჯის ტიპი

საშემოსავლოს გადახდის წყარო

A და B

მომწოდებლისგან მიღებული მომსახურება

საშემოსავლოს ხარჯს გასწევს
კომპანია

C

კომპანიის რესურსი

საშემოსავლოს ხარჯს გასწევს
კომპანია

D

მომწოდებლისგან მიღებული მომსახურება

საშემოსავლო უკავდება
თანამშრომელს ხელფასიდან

E

კომპანიის რესურსი

საშემოსავლო უკავდება
თანამშრომელს ხელფასიდან

მნიშვნელოვანია: არსებულ ბაზაში კონფიგურაციის განახლებისას უკვე არსებული სარგებლის ტიპების აწყობა
ავტომატურად განხორციელდება ზემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით.
A და B ვარიანტების დროს, პარამეტრების მნიშვნელობები იქნება ერთნაირი, იმ განსხვავებით, რომ საშემოსავლო
გადასახადის ხარჯის ანგარიში იქნება ყოველთვის ხელმისაწვდომი და იმისდა მიხედვით ხარჯის ანგარიშისგან
განსხვავეუბლია თუ არა შეესაბამება A ან B ვარიანტს.

სხვა მოდიფიკაციები
1.

თანამშრომლის გათავისუფლების თარიღის გათვალისწინება ხელფასის დარიცხვის დოკუმენტში.

2.

ხელფასის დარიცხვაში ხელფასის დათვალიერების ცხრილში გამოტანის შესაძლებლობა.

3.

თანამშრომლის ბარათზე შეღავათის მითითების ფორმის ცვლილება.

4.

ფიზიკური პირთან ანგარიშსწორების ისტორია თანამშრომლის ბარათზე.
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გაყიდვები
13. ნომენკლატურა - ნაკრები
პროგრამაში დაემატა ნაკრების გაყიდვების ფუნქციონალი. მისი გამოყენებით შესაძლებელია, რომ გაყიდვის
დოკუმენტებში („მყიდველის შეკვეთა“, „რეალიზაცია“ და „პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია“) მოხდეს
ნომენკლატურა-ნაკრების არჩევა, ხოლო გატარებისას პროდუქტის წარმოების გარეშე ჩამოიწეროს უშუალოდ მისი
მაკომპლექტებლები.
ფუნქციონალის გამოყენება შესაძლებელია „ნომენკლატურის ნაკრების გამოყენება“ ფუნქციონალური ოფციის
ჩართვის შემთხვევაში.
აღნიშნული ალმის ჩართვის შემთხვევაში ხელმისაწვდომი ხდება ალამი „ნაკრების შემადგენლობის ცვლილება“.
ალმის ჩართვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ დოკუმენტებში მოხდეს ნაკრების
მაკომპლექტებლების შემადგენლობის ცვლილება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მაკომპლექტებლები ჩამოიწერება
სპეციფიკაციის მიხედვით.

ნომენკლატურა-ნაკრები
ნომენკლატურის ბარათზე, ნომენკლატურის ტიპებში დაემატა ტიპი „ნაკრები“ და საწყის აწყობებში შესაბამისი ალმის
ჩართვის შემთხვევაში ხელმისაწვდომია ეს მნიშვნელობა.
მნიშვნელოვანია, რომ მყიდველის შეკვეთის და რეალიზაციის დოკუმენტებში დღგ-ის განაკვეთისა და ფასების
შევსება ხდება ნომენკლატურა-ნაკრების ბარათზე მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით.

გაფრთხილება: ნაკრების გაყიდვისას მაკომპლექტებლების ჩამოწერა ხდება ნაკრებისათვის მითითებული
აღრიცხვის ანგარიშიდან, შესაბამისად აუცილებელია მაკომპლექტებლები აღირიცხებოდეს იმავე ანგარიშზე,
რომელიც მითითებულია ნაკრებზე.
ნაკრების შემადგენელი მაკომპლექტებლების განსაზღვრისთვის ხდება სპეციფიკაციების გამოყენება. სპეციფიკაციის
ცხრილში მიეთითება ის მარაგები, რომლისგანაც შედგება ნაკრები. შესაბამისად რეალიზაციის დოკუმენტში ნაკრების
არჩევის შემთხვევაში ძირითადი სპეციფიკაციის მიხედვით მოხდება შევსება ნაკრების შემადგენლობის ცხრილის და
ამ
ცხრილის
შესაბამისად
ჩამოიწერება
საქონელი.
ნომენკლატურის
ბარათზე
ჩანართზე
„სპეციფიკაციები“ შესაძლებელია აღნიშნული რეცეპტების სიის დამატება. ასევე აქ ველში „ძირითადი
სპეციფიკაცია“ მიეთითება მინიშნების გარეშე შესავსები მნიშვნელობა, ანუ ის სპეციფიკაცია, რომელსაც პროგრამა
გამოიყენებს დოკუმენტებში ავტომატურად.

მყიდველის შეკვეთა
ნაკრების გამოყენების შესაძლებლობა დაემატა მყიდველის შეკვეთის დოკუმენტშიც. ამ დოკუმენტში შერჩევით ან
დამატების ღილაკით შესაძლებელია ნაკრების დამატება ცხრილში. ამ დროს ავტომატურად ძირითადი
სპეციფიკაციის მიხედვით შეივსება ჩამოსაწერი მასალის სია. მაკომპლექტებლების ცხრილის ფორმის გახსნა
შესაძლებელია ნომენკლატურაზე ღილაკის ორჯერ დაჭერით. მაგ.:
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აღნიშნულ ფორმაზე შესაძლებელია ნაკრების სპეციფიკაციის ცვლილება, რომლის მიხედვითაც გადაივსება
შემადგენელი მაკომპლექტებლების ცხრილი. აქვე შესაძლებელია ნაკრების რაოდენობის და მისი რეზერვის
რაოდენობის ცვლილება. იმ შემთხვევაში, თუ საწყის აწყობებში მარაგების ჩანართზე ჩართულია ალამი „ნაკრების
შემადგენლობის ცვლილება“, ამ ფორმაზე მაკომპლექტებლების რაოდენობების და ნომენკლატურების ცვლილება
ნებადართულია. იმ შემთხვევაში თუ ეს ალამი გამორთულია, მაშინ შეზღუდულია ნაკრების შემადგენელ
მაკომპლექტებლებზე რამე ცვლილების შეტანა. იმ შემთხვევაში, თუ რამე მიზეზით ნაკრების მაკომპლექტებლების
ცხრილი არ ემთხვევა სპეციფიკაციას, ფორმაზე გამოჩნდება შეტყობინება „ნაკრების შემადგენლობა შეცვლილია“.
მყიდველის შეკვეთის დოკუმენტში ასევე შესაძლებელია მაკომპლექტებლების (ნაკრების შემადგენელი ნაწილების)
რეზერვირება. ნაკრებზე დასარეზერვირებელი რაოდენობის მითითების დროს, რეზერვის რაოდენობა შესაბამისი
კოეფიციენტის* მიხედვით ევსება მაკომპლექტებელსაც. (*კოეფიციენტი განსაზღვრავს ერთ ნაკრებზე რა
რაოდენობის მაკომპლექტებელი არის საჭირო) ამ რაოდენობებით ხდება შეკვეთაში მაკომპლექტებლების
დარეზერვირება, რომლის მოხსნაც შესაძლებელია რეალიზაციის დოკუმენტებში ან შეკვეთის დახურვით.
ნაკრებისთვის ასევე შესაძლებელია ავტომატური რეზერვირების გამოყენება. როდესაც დოკუმენტში ჩართულია
„ავტომატური რეზერვირება“, რეზერვის რაოდენობა ივსება ავტომატურად, თავისუფალი ნაშთების მიხედვით. ამ
დროს ნაკრების რეზერვის რაოდენობა იანგარიშება შემადგენელ ნომენკლატურებს შორის მინიმალური
რაოდენობის მქონე მაკომპლექტებლის და მისი კოეფიციენტის მიხედვით. მაგალითად ამ შემთხვევაში
დარეზერვირებული ნაკრების რაოდენობა იქნება 2:
მაკომპლექტებლები

ნაკრების
რაოდენობა

კოეფიციენტი (A)

მასალის
რაოდენობა

მასალის
ნაშთი (B)

ნაკრების რეზერვი
(A/B - მთელ
რიცხვებში)
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მაკომპლექტებელი 1

3

4

12

10

2

მაკომპლექტებელი 2

3

2

6

6

3

მაკომპლექტებელი 3

3

1

3

9

9

შეკვეთის საფუძველზე რეალიზაციის დოკუმენტის გაფორმების შემდეგ ნაკრების მაკომპლექტებლები შეივსება
შეკვეთაში არსებული რაოდენობების მიხედვით. ასევე რეალიზაციის დოკუმენტში ხდება რეზერვის მოხსნაც, როცა ის
ფორმდება შეკვეთის საფუძველზე. გაყიდვის დოკუმენტში რეზერვის სვეტში შევსებული რაოდენობების მიხედვით
მოეხსნება რეზერვი მაკომპლექტებლებს და მოხდება მათი ჩამოწერა.

ნომენკლატურა-ნაკრების რეალიზაცია
რეალიზაციის დოკუმენტებში (რეალიზაცია, პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია) ნომენკლატურის ჩანართზე
შესაძლებელია ნაკრების არჩევა დამატებით ან შერჩევით და შესაბამისად მისი მაკომპლექტებლების შევსება
მოხდება დამატების დროს ძირითადი სპეციფიკაციის მიხედვით. ნაკრების ნომენკლატურაზე ორჯერ დაჭერით
გაიხსნება ნაკრების შემადგენლობის ფანჯარა, სადაც გამოჩნდება ნაკრების რაოდენობა, რეზერვი, სპეციფიკაცია და
შესაბამისი შემადგენელი მაკომპლექტებლების ცხრილი. ამ ცხრილში ჩანს ის მარაგი, რომელიც ჩამოიწერება
დოკუმენტის გატარების შემდეგ მითითებული რაოდენობის მიხედვით. რეზერვის სვეტში ჩანს ის რაოდენობა,
რომლის მიხედვითაც მოხდება მაკომპლექტებლების დარეზერვირება, ხოლო სვეტში „კოეფიციენტი“ ჩანს 1
ერთეული ნაკრებისთვის საჭირო მარაგის კოეფიციენტი.
მაკომპლექტებლების ცხრილში რაოდენობის გადათვლა მოხდება ავტომატურად ნაკრების რაოდენობის და
კოეფიციენტის მიხედვით. ამ ცხრილში შემადგენლობის და რაოდენობის ცვლილება დამოკიდებულია საწყის
აწყობებში, მარაგების ჩანართზე არსებულ კონსტანტაზე „ნაკრების შემადგენლობის ცვლილება“. თუ მოხდება
მაკომპლექტებლების ან რაოდენობების ცვლილება, ფორმაზე გამოჩნდება შეტყობინება „ნაკრების შემადგენლობა
შეცვლილია“. ამავე ფორმაზე სპეციფიკაციის შეცვლის შემთხვევაში პროგრამაში გამოვა შემადგენლობის გადავსების
შეტყობინება და დადასტურების შემთხვევაში შემადგენელი ნაწილები გადაივსება ახალი სპეციფიკაციის მიხედვით.
რეალიზაციის დოკუმენტში ნომენკლატურის ცხრილში დღგ და აქციზი დაიანგარიშება ნაკრების დღგ-ის განაკვეთის
თანხების მიხედვით და შესაბამისად გატარებაც ხდება ამ თანხების.
დოკუმენტის გატარების შემდეგ ჩამოწერა როგორც რაოდენობრივად ასევე თანხობრივად, მოხდება მხოლოდ
მაკომპლექტებლების, ხოლო ნაკრების შესახებ ინფორმაცია შეინახება მხოლოდ გაყიდვების რეპორტისთვის.
შესაბამისად რეალიზებული ნაკრების რაოდენობების შესახებ ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია გაყიდვების
რეპორტში, თვითღირებულების თანხა კი დაიანგარიშება მაკომპლექტებლების თვითღირებულებების ჯამით.

ნაკრების რეალიზაციის კორექტირება
რეალიზაციის კორექტირების დოკუმენტში, საფუძველზე დაბრუნების შემთხვევაში მოხდება ნაკრების რაოდენობის
შესაბამისი მაკომპლექტებლების დაბრუნება, მათი თვითღირებულება კი აიღება საფუძველი დოკუმენტში არსებული
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ჩამოწერის მიხედვით და გატარება მოხდება ამ თანხებით. საქონლის ტიპის ნომენკლატურის მსგავსად, ხდება
კონტროლი, რომ დაბრუნებული ნაკრების რაოდენობა არ აღემატებოდეს რეალიზაციაში არსებულ რაოდენობას.
საფუძვლის გარეშე უკან დაბრუნების შემთხვევაში, დაბრუნების თვითღირებულებები უნდა მიეთითოს
მაკომპლექტებლებს, ნაკრების შემადგენლობის დამატებით ფორმაზე. შესაბამისად მაკომპლექტებელი
ნომენკლატურის დაბრუნების გატარება მოხდება ამ თანხების მიხედვით.

14. სასაჩუქრე ბარათების აღრიცხვის ფუნქციონალი
„ბალანსში“ დაემატა სასაჩუქრე ბარათების აღრიცხვის ფუნქციონალი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელს
შეუძლია მოახდინოს სასაჩუქრე ბარათების რეალიზაცია და კლიენტის მიერ სასაჩუქრე ბარათის გამოყენებით
გადახდა.

ცვლილებები ანგარიშთა გეგმაში
ანგარიშთა გეგმაში დაემატა ახალი კლასი - „სასაჩუქრე ბარათი“ და ანგარიში კოდით 3125 („სასაჩუქრე ბარათი“),
რომლის კატეგორია არის ვალდებულება, ტიპი კი - პასიური. მოხმარებელი ამ ანგარიშს ასევე შეხვდება საწყის
აწყობებში, ჩანართზე - „ანგარიშები ავტომატური შევსებისთვის“, რომლის საშუალებითაც მათ მიერ შექმნილ
დოკუმენტებში და სასაჩუქრე ბარათზე მოცემული ანგარიში დეფოლტად შეივსება და არ გახდება საჭირო მისი ხელით
ჩაწერა.

ცნობარი - სასაჩუქრე ბარათები
გაყიდვების ქვესისტემაში დაემატა ახალი ცნობარი „სასაჩუქრე ბარათები“. მომხმარებელს საშუალება აქვს
თითოეულ სასაჩუქრე ბარათს მიუთითოს: ნომინალი - რეკვიზიტი, სადაც ეთითება სასაჩუქრე ბარათის ნომინალის
თანხა. სწორედ ეს თანხა ჩავარდება „სასაჩუქრე ბარათის რეალიზაციის“ დოკუმენტში,სასაჩუქრე ბარათის არჩევისას.
აქვეა ალამი „ნომინალი ეთითება რეალიზაციისას“ - ამ ალმის ჩართვის შემთხვევაში ნომინალის ველი ხდება
მიუწვდომელი და ამ ბარათისთვის ნომინალის შევსება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ დოკუმენტიდან „სასაჩუქრე
ბარათების რეალიზაცია“. ბარათზე ასევე არის მოქმედების პერიოდი - ველი რომლითაც განისაზღვრება სასაჩუქრე
ბარათის მოქმედების ვადა და აღრიცხვის ანგარიში - სადაც შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სასაჩუქრე ბარათს
კლასის ანგარიშის არჩევა.
მომხმარებელს საშუალება აქვს სასაჩუქრე ბარათის დამატებისას შექმნას იმ რაოდენობის სასაჩუქრე ბარათი
რამდენიც სურს. ბარათზე არის რეკვიზიტი „შესაქმნელი რაოდენობა“, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია
რამდენიმე ბარათის შექმნა. შტრიხკოდები კი მიენიჭება საწყისი კოდიდან რაოდენობის მიხედვით თითოს
დამატებით. მაგალითად 1111,1112,1113,1114 და ა.შ
ცნობარზე ასევე არის სასაჩუქრე ბარათის ტიპის არჩევის საშუალება:
•

მრავალჯერადი, რამდენიმე გადახდისთვის - ამ ტიპის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია მოცემული
სასაჩუქრო ბარათი გამოიყენოს ნაშთის ან ვადის ამოწურვამდე.

•

ერთჯერადი, მხოლოდ ერთი გადახდისთვის - ამ ტიპის არჩევისას კი ბარათი გამოიყენება მხოლოდ ერთხელ,
მიუხედავად იმისა მოქმედების ვადა ეწურება თუ არა.
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ბარათის ცნობარზე შესაძლებელია კონკრეტული ბარათის სტატუსის ნახვაც. სტატუსი შეიძლება იყოს - „არ არის
აქტიური“, „აქტიური“, „ნაწილობრივ გახარჯული“, და „სრულად გახარჯული“. პირველი შექმნის დროს ენიჭება სტატუსი
„არ არის აქტიური“, რეალიზაციის დროს - სტატუსი „აქტიური“, თუ ერთჯერადია ბარათი ნებისმიერი გადახდის შემდეგ
იგი გახდება „სრულად გამოყენებული“, თუ მრავალჯერადია ნაშთის ამოწურვის შემდეგ მიენიჭება ეს სტატუსი. ვადის
გასვლის შემდეგ კი მისი სტატუსი იქნება „გაუქმებული“.

სასაჩუქრე ბარათის რეალიზაცია
სასაჩუქრე ბარათების რეალიზაციისთვის გამოყენება დოკუმენტი „სასაჩუქრე ბარათის რეალიზაცია“. დოკუმენტში
მიეთითება: მყიდველი, ხელშეკრულება (მისი გამოყენების შემთხვევაში), აღრიცხვის ანგარიში და საცალო სალარო,
საიდანაც ხდება მისი გაყიდვა.
ცხრილურ ნაწილი ივსება იმ სასაჩუქრე ბარათებით, რომლის რეალიზაციაც უნდა მოხდეს. ცხრილში შესაძლებელია
მხოლოდ ისეთი ბარათების არჩევა, რომლის სტატუსის არის - „არ არის აქტიური“. დოკუმენტში სასაჩუქრე ბარათების
არჩევა ასევე შესაძლებელია შტრიხკოდის სკანერის საშუალებით. ცხრილურ ნაწილში თანხის ველი ივსება ბარათის
ნომინალის მიხედვით და მიუწვდომელია. ველის რედაქტირება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ბარათებისთვის,
რომლებსაც ბარათზე ჩართული აქვთ „ალამი ნომინალი ეთითება რეალიზაციისას“.
დოკუმენტშივე არის შესაძლებელი კლიენტის მიერ გადახდის დაფიქსირება:
•

გადახდა ნაღდით

•

გადახდა ბარათით

•

გადახდა კრედიტით

ბარათით გადახდის დაფიქსირებისთვის, მომხმარებელმა უნდა დააწკაპოს ღილაკზე, რომელიც გადადის ფორმაზე,
სადაც ჩანს მხოლოდ ის გადახდის ტიპები, რომელზეც მითითებულია „უნაღდო“ გადახდის სახე. აქვე
შესაძლებელია შესაბამისი გადახდის თანხის მითითება გადახდის ტიპების მიხედვით.
სასაჩუქრე რეალიზაციის გაფორმების დროს ბუღალტერიის რეგისტრში ხდება გატარებები:
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

თანხა

სასაჩუქრე ბარათის რეალიზაცია

Dr მყიდველის ანგარიში (14**)
Cr სასაჩუქრე ბარათის ანგარიში (3125)

ნომინალის თანხა

მყიდველის გადახდის ასახვა

Dr სალაროს /გადახდის ტიპის ანგარიში (1***)
Cr მყიდველის ანგარიში (14**)

ნომინალის თანხა

დოკუმენტის გატარების შემდეგ სასაჩუქრე ბარათის სტატუსი „არ არის აქტიური“ შეიცვალება „აქტიურით“ და მასზე
გაჩნდება გადახდებში გამოყენებადი ნაშთი.
სასაჩუქრე ბარათის რეალიზაციის დოკუმენტი ინტეგრირებულია სალარო აპარატთან და შესაბამისი აწყობის
შემთხვევაში, ნაღდით გადახდის დროს ხდება სალაროს ჩეკის ბეჭდვა.
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სასაჩუქრე ბარათის გაყიდვა გაყიდვების დამხმარედან

გაყიდვების დამხმარეს პირველივე გვერდზე დაემატა ღილაკი „სასაჩუქრე ბარათების რეალიზაცია“
, რომელზე
დაჭერის შემთხვევაშიც გაიხსნება სასაჩუქრე ბარათების რეალიზაციის დოკუმენტი, სადაც მყიდველი და სალარო
ივსება გაყიდვების დამხმარეში მითითებული მნიშვნელობებით.

სასაჩუქრე ბარათით გადახდა
გადახდის ტიპებში დაემატა გადახდის სახე „სასაჩუქრე ბარათი“. გაყიდვების დამხმარეში, გადახდების ფორმაზე
სასაჩუქრე ბარათით გადახდის ტიპზე თანხის ველის რედაქტირების დროს მომხმარებელი გადავა ცხრილზე, სადაც
შეძლებს სასაჩუქრე ბარათების არჩევა.
სასაჩუქრე ბარათების ცნობარების სიაზე გადასვლის დროს მომხმარებელს მხოლოდ იმ ბარათების არჩევის
საშუალება აქვთ რომელთა სტატუსებია „აქტიურია“ ან „ნახევრად გახარჯული“. ამ ცხრილში ბარათის არჩევა ასევე
შესაძლებელია შტრიხკოდის სკანერის დახმარებითაც. თუ შტრიხკოდით მოხდება ისეთი ბარათის იდენტიფიცრება,
რომლის სტატუსიც არ არის ამ ორისგან არცერთი, არ ჩავარდება ცხრილში. სასაჩუქრე ბარათის არჩევის შემდეგ
თანხის ველი შეივსება დეფოლტად ნომინალის მიხედვით. თანხის ველის რედაქტირება შეუძლია მომხმარებელს და
ამ მონაცემით ხდება გადახდის თანხის გატარება.
გაყიდვების დამხმარედან შექმნილ რეალიზაციის დოკუმენტებში, სასაჩუქრე ბარათით გადახდის შემთხვევაში,
გადახდის ჩანართზე ემატება მოცემული გადახდის ტიპიც და ივსება შესაბამისი თანხით.
ოპერაციის განხორციელების შემდეგ „სასაჩუქრე ბარათის“ ნაშთი მცირდება გადახდილი თანხის შესაბამისად. თუ
გადახდის გატარების შემდეგ ბარათზე რჩება ნაშთი, ენიჭება სტატუსი „ნაწილობრივ გახარჯული“. თუ გატარების
შემდეგ ბარათის ნაშთი ნულდება მაშინ ენიჭება „სრულად გახარჯული“.
ბუღალტრულად მოხდება შემდეგი გატარებები:
გატარების შინაარსი

ბუღალტრული გატარება

სასაჩუქრე ბარათით გადახდა

Dr სასაჩუქრე ბარათის ანგარიში (3125)
Cr მყიდველის ანგარიში (14**)

თანხა
გადახდის თანხა

ანგარიშგებები
სასაჩუქრე ბარათების შესახებ ანალიზური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ორი ანგარიშგების საშუალებით:
1.
2.

სასაჩუქრე ბარათების უწყისი
სასაჩუქრე ბარათების ნაშთები.
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„სასაჩუქრე ბარათების უწყისში“ მომხმარებელი დაინახავს ინფორმაციას ბარათზე განხორციელებული ოპერაციების
შესახებ:

„სასაჩუქრე ბარათების ნაშთები“-ს რეპორტში გამოდის ინფორმაცია მითითებული თარიღისათვის ბარათებზე
არსებული ნაშთების შესახებ ბარათების სტატუსების მიხედვით:

როლები
პროგრამაში დაემატა სასაჩუქრე ბარათის რეალიზაციის გამოყენების ან მხოლოდ წაკითხვის როლები. ამ
დოკუმენტის გამოყენების როლი ჩართული აქვს მთავარი ბუღალტრის და გაყიდვების პროფილებს. წაკითხვის როლი
კი აუდიტორის პროფილს.
ასევე დაემატა სასაჩუქრე ბარათის ცნობარის გამოყენების და წაკითხვის როლები. ცნობარის დამატების უფლება
დეფოლტად ჩართული აქვს „მთავარი ბუღალტრის“ და „გაყიდვების“ პროფილებს.
იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ჩართავს გაყიდვების დამხმარის გამოყენების როლს, ისეთ პროფილზე
რომელსაც გაყიდვებზე არ აქვს წვდომა, გაყიდვების დამხმარესთან ერთად წვდომა მიეცემა შესაბამისად სასაჩუქრე
ბარათის რეალიზაციის დოკუმენტზეც, რათა საცალო რეალიზაციის დროს მოხერხდეს სასაჩუქრე ბარათის გაყიდვა.

15. ეტიკეტების საბეჭდ სასწორთან ინტეგრაცია
პროგრამაში დაემატა სასწორთან ინტეგრაციის ფუნქციონალი. ეს ფუნქციონალი საშუალებას იძლევა, რომ
„ბალანსიდან“ მოხდეს სასწორში ნომენკლატურის სიის, შტრიხკოდების და ფასების გადატვირთვა, შემდეგ კი
სასწორის მიერ დაგენერირებული შტრიხკოდით პროგრამაში მასალის და მისი წონის იდენტიფიცირება.
ამისათვის ზომის ერთეულის კლასიფიკატორზე დაემატა რეკვიზიტი "წონითი ერთეული", რომლის მიხედვითაც
განისაზღვრება ნომენკლატურის ტიპი, წონითია ის თუ არა. შესაბამისად, თუ ნომენკლატურაზე მითითებულია წონითი
ტიპის ზომის ერთეული, მისი შტრიხკოდი დაგენერირდება წონითი საქონლის შესაბამისად.
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რაც შეეხება ნომენკლატურის შტრიხკოდის დიაპაზონის და პრეფიქსის აწყობადობას, ეს წონითი და ცალობითი
საქონლის მიხედვით შესაძლებელია ადმინისტრირებაში, საერთო აწყობებში „EAN13 ტიპის შიდა შტრიხკოდების
პრეფიქსების აწყობა“.
სასწორის დასაკავშირებლად, ცნობარში „დაკავშირებული მოწყობილობები“ მოწყობილობის ტიპში უნდა მოხდეს
ობიექტის „სასწორი ეტიკეტების ბეჭდვით“ არჩევა. მოწყობილობის ეგზემპლარის დამატების დროს მის ბარათზეუნდა
მიეთითოს შესაბამისი დრაივერი. ამ ეტაპზე პროგრამაში დამატებულია Bizerba-ს ტიპის სასწორების დრაივერი.
ობიექტის ჩაწერის შემდეგ, „აწყობა“ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, შესაძლებელია დაკავშირების პარამეტრების
მითითება. ამ ფორმაზე ეთითება ინტერფეისის ტიპი და შესაბამისად მოწყობილობის მიერ გამოყენებული COM პორტი
ან/და IP მისამართი.
მონაცემების სასწორში მიგრაციისთვის, გაყიდვების ქვესისტემაში დაემატა საქონლის გადატვირთვის დამუშავება
„საქონლის გადმოტვირთვა ეტიკეტების ბეჭდიან სასწორზე“. დამუშვების ცხრილურ ნაწილში შევსება ღილაკით
ვარდება მხოლოდ ის ნომენკლატურები თავისი შტრიხკოდებით, რომელზე მითითებულია წონითი ერთეული.
დოკუმენტში ასევე ეთითება ფასის ტიპი და შესაბამისად თუ ნომენკლატურისთვის ამ ფასის ტიპით დადგენილია ფასი,
შევსების დროს შეივსება ეს მონაცემივ. ასევე თითოეულ მათგანზე შესაძლებელია ფასის ხელით მითითებაც.
მონაცემების შევსების შემდეგ, დამუშავების ქუდში არსებული ღილაკით „გადატვირთვა“, მოხდება ამ მონაცემების
გადატვირთვა იმ სასწორზე, რომელიც მითითებული იქნება სასწორის აწყობებში.
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16. ოპერაციის ტიპები გაყიდვის დოკუმენტებში
რეალიზაციის დოკუმენტს დაემატა ოპერაციის ტიპი მნიშვნელობებით „მიწოდება კომპენსაციით“ და „მიწოდება
კომპენსაციის გარეშე“.
პროდუქციის გამოშვებისა და რეალიზაციის დოკუმენტს კი დაემატა ველი „გაყიდვის ტიპი“, რომელიც ასევე შეიძლება
იყოს „მიწოდება კომპენსაციით“ და „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“.
არჩეული ოპერაციის ტიპების მიხედვით ხდება დღგ-ით დაბეგვრის მნიშვნელობების შევსება.

მიწოდება კომპენსაციით
თუ მიწოდება კომპენსაციითაა, მაშინ ფორმაზე „ფასის ტიპები და გადასახადები“ გამოჩნდება ველი „დღგ-ით
დაბეგვრა“, რომლის მნიშვნელობები დამოკიდებულია კომპანია დღგ-ის გადამხდელია თუ არა.
•

თუ კომპანია არაა დღგ-ის გადამხდელი, დღგ-ით დაბეგვრის შესაძლო მნიშვნელობებია: არ იბეგრება დღგ-ით,
ექსპორტი.

•

თუ კომპანია დღგ-ის გადამხდელია, დღგ-ით დაბეგვრის შესაძლო მნიშვნელობებია: იბეგრება დღგ-ით, არ
იბეგრება დღგ-ით, დიპლომატი, ექსპორტი.

თუ ამასთანავე კონსტანტა „დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა“ ჩართულია, მაშინ ფორმაზე „ფასის ტიპები და
გადასახადები“ გამოჩნდება ველი „დღგ-ის მუხლი“.

მიწოდება კომპანსაციის გარეშე
თუ მიწოდება კომპენსაციის გარეშეა, მაშინ ფორმაზე „ფასის ტიპები და გადასახადები“ ველები „დღგ-ით
დაბეგვრა“ და „დღგ-ის მუხლი“ არ ჩანს. მნიშვნელობები მიენიჭება ავტომატურად იმის მიხედვით, კომპანია დღგ-ის
გადამხდელია თუ არა.
•

თუ კომპანია დღგ-ის გადამხდელია, მაშინ დღგ-ით დაბეგვრის მნიშვნელობაა „იბეგრება დღგ-ით“, ხოლო დღგის მუხლი „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“.

•

თუ კომპანია არაა დღგ-ის გადამხდელი, მაშინ „დღგ-ით დაბეგვრაში“ აირჩევა „არ იბეგრება დღგ-ით“.

თუ კონსტანტა „დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა“ ჩართულია, „ფასის ტიპების და გადასახადების“ ფორმაზე ჩნდება
დამატებითი ოფცია „აისახება ანგარიშსწორების ანგარიშზე“. მისი მონიშვნის შემთხვევაში, უსასყიდლოდ
მიწოდებისას, მყიდველის მოთხოვნის ანგარიშზე აისახება რეალიზაციის თანხა დღგ-ის ჩათვლით და შემდეგ ეს
მოთხოვნა ჩამოიწერება ხარჯის ანგარიშზე., ხარჯის ანგარიშად დეფოლტად აიღება ანგარიში, რომელიც
რეალიზაციის დოკუმენტისთვის მითითებულია „ძირითადი ანგარიშების“ აწყობებში. თუ ოფცია „აისახება
ანგარიშსწორების ანგარიშზე“ გამორთულია, მაშინ ხარჯში აისახება მხოლოდ დღგ-ის თანხა.
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17. რეალიზაციის ექსელიდან ჩატვირთვაში მონაცემების ავტომატური შევსება
პროგრამაში დაემატა რეალიზაციის დოკუმენტების ექსელიდან ჩატვირთვის დამუშავებაში გაკრვეული
რეკვიზიტების ავტომატური შევსების შესაძლებლობა. თუ ეს რეკვიზიტები მონაცემების ჩატვირთვის დროს
ცარიელია, ისინი შეივსება ნომენკლატურიდან ან მყიდველიდან/ხელშეკრულებიდან.
ჩატვირთვის შემდეგ მყიდველის ბარათიდან ან ხელშეკრულებიდან ავტომატურად შეივსება რეკვიზიტები: "ვალუტა",
"მყიდველის ანგარიში", "ავანსის ანგარიში", "დღგ-ის მუხლი", "დღგ-ით დაბეგვრა".
ხოლო დოკუმენტის ცხრილში, ნომენკლატურის ბარათიდან უნდა შეივსოს რეკვიზიტები: "აღრიცხვის ანგარიში",
"დღგ-ის ანგარიში", "შემოსავლების ანგარიში", "ხარჯების ანგარიში", "დღგ-ის განაკვეთი".

სხვა მოდიფიკაციები
1.

გაყიდვების დამხმარეში ზომის ერთეულის არჩევის შესაძლებლობა.

2.

პირველადი დოკუმენტის ნომრის გადავსება რეალიზაციაში მყიდველის შეკვეთის დოკუმენტიდან.

ანგარიშსწორება და ფულადი სახსრები
18. ფულადი სახსრების დოკუმენტები
ბანკის დოკუმენტები
ფულადი სახსრების ქვესისტემაში, საბანკო ოპერაციების ბუღალტრულად ასახვისთვის დაემატა ორი დოკუმენტი:
ფულის შემოსვლა ბანკში და ფულის გასვლა ბანკიდან. დოკუმენტებს აქვთ ოპერაციის ტიპები, რომლის არჩევაც უნდა
მოხდეს ტრანსაქციის შესაბამისი შინაარსიდან გამომდინარე.
ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვის დროს, გატარებების დაფიქსირებისთვის, ამ დამუშავებიდან მოხდება შესაბამისი
ბანკის დოკუმენტების შექმნა. შესაქმნელი დოკუმენტი და მისი ოპერაციის ტიპი აირჩევა ამონაწერის ჩატვირთვის
წესის ან დამუშავებაში მითითებული ოპერაციის ტიპის მიხედვით. იმ შემთხვევებში, როდესაც ოპერაციის ტიპი
საერთოა თანხის გასვლისთვის და შემოსვლისთვის (კონვერტაცია, სხვა, ანგარიშებს შორის ტრანსფერი), გატარების
დოკუმენტის არჩევა მოხდება ფულის მოძრაობის მიხედვით: თუ თანხის შემოსვლაა - ფულის შემოსვლა ბანკში, თუ
თანხის გასვლაა - ფულის გასვლა ბანკიდან შესაბამისად.

ფულის შემოსვლა ბანკში
დოკუმენტით „ფულის შემოსვლა ბანკში“ ფიქსირდება საბანკო ანგარიშზე თანხის შემოსვლა. დოკუმენტში
შესაძლებელია ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშის არჩევა, რომლის მიხედვითაც შეივსება შესაბამისი საბანკო
ანგარიში და აისახება მასზე თანხის შემოსვლა. რაც შეეხება მოკორესპოდენტო ანგარიშს და შესაბამის მონაცემებს,
ეს დამოკიდებულია ოპერაციის ტიპზე. ბანკში ფულის შემოსვლის დოკუმენტის ოპერაციის ტიპებია:
•
•

მყიდველისგან თანხის მიღება,
მომწოდებლისგან თანხის დაბრუნება,
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•
•
•
•
•

თანამშრომლის მიერ თანხის შემოტანა,
ტერმინალიდან თანხის მიღება,
საკუთარ ანგარიშებს შორის ტრანსფერი,
კონვერტაცია,
სხვა.

მყიდველისგან თანხის მიღება
ამ ოპერაციის ტიპით ხდება მყიდველის მიერ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხული თანხების ასახვა. შესაბამისად, ამ დროს
დოკუმენტში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მყიდველი და მისი ხელშეკრულებები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
აგრეთვე თანხები ურთიერთანგარიშწორების ვალუტაში.
ოპერაციის ტიპი „მყიდველისგან თანხის მიღება“ საშუალებას იძლევა მყიდველის მიერ გადახდილი თანხები
მიეთითოს ხელშეკრულებებისა და ვალუტების ჭრილში. ამისათვის გამოიყენება ცხრილი, სადაც ეთითება
ხელშეკრულება, ანგარიშსწორების ვალუტა და თანხა ანგარიშსწორების ვალუტაში. ანუ ბანკში ფულის შემოსვლის
ერთი დოკუმენტით შესაძლებელია ანგარიშსწორების ჩახურვა ან ავანსის მიღება რამდენიმე ვალუტაში ან რამდენიმე
ხელშეკრულებაზე.

აღნიშნული ცხრილის დათვალიერება შეიძლება ორი ვარიანტით, სტანდარტული ან დეტალური. დეტალურ ცხრილში
გამოტანილია სრული ინფორმაცია გადახდების შესახებ, მათ შორის ვალუტის კურსი. ღილაკით
„დამატება“ შესაძლებელია ცხრილში ახალი სტრიქონის დამატება. თუ აღრიცხვა ხელშეკრულებების ჭრილშია,
ემატება ახალი ხელშეკრულება ან იგივე ხელშეკრულება ანგარიშწორების სხვა ვალუტით. თუ აღრიცხვა არაა
ხელშეკრულების ჭრილში, მაშინ ემატება ანგარიშსწორების ვალუტა.
თუ კონტრაგენტთან ან მის კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე გამოიყენება დოკუმენტების მიხედვით ანგარიშსწორება,
ასეთი ჩანაწერის გასწვრივ ლინკის სახით გამოჩნდება და მისაწვდომი იქნება ტექსტი „საანგარიშსწორებო
დოკუმენტები“, რომლითაც შესაძლებელია საანგარიშსწორებო დოკუმენტების სიის ნახვა და მათი ბანკის
დოკუმენტთან დაკავშირება. თუმცა სავალდებულო არაა გადახდისა და გაყიდვის დოკუმენტები ამ მომენტში
დავუკავშიროთ ერთმანეთს. ეს შესაძლებელია მოხდეს ნებისმიერ მომენტში, დამუშავებით „ინვოისების
გადაფარვა“ ან „ინვოისების პაკეტური შეცვლა“.
მომწოდებლისგან თანხის დაბრუნება
საბანკო ანგარიშზე მომწოდებლის მიერ დაბრუნებული თანხის ჩარიცხვის დაფიქსირება ხდება ოპერაციის ტიპით
„მომწოდებლისგან თანხის დაბრუნება“. შესაბამისად, ამ დროს დოკუმენტში მიეთითება მომწოდებელი და მისი
ხელშეკრულებები.
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მყიდველისგან თანხის მიღების ოპერაციის ტიპის მსგავსად, ამ დროსაც გადახდების დაფიქსირებისთვის გამოიყენება
ცხრილი, სადაც შესაძლებელია გადახდების გამიჯვნა ვალუტების და ხელშეკრულებების ჭრილში.
თუ კონტრაგენტთან ან მის კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე გამოიყენება დოკუმენტების მიხედვით ანგარიშსწორება,
ასეთი ჩანაწერის გასწვრივ ლინკის სახით გამოჩნდება და მისაწვდომი იქნება ტექსტი „საანგარიშსწორებო
დოკუმენტები“, რომლითაც შესაძლებელია საანგარიშსწორებო დოკუმენტების სიის ნახვა და მათი ბანკის
დოკუმენტთან დაკავშირება. თუმცა სავალდებულო არაა გადახდისა და გაყიდვის დოკუმენტები ამ მომენტში
დავუკავშიროთ ერთმანეთს. ეს შესაძლებელია მოხდეს ნებისმიერ მომენტში, დამუშავებით „ინვოისების
გადაფარვა“ ან „ინვოისების პაკეტური შეცვლა“.
თანამშრომლის მიერ თანხის შემოტანა
როდესაც საბანკო ანგარიშზე ხდება თანამშრომლის მიერ თანხის შემოტანა, იქნება ეს ხელფასის თანხის დაბრუნება
თუ ანგარიშვალდებული პირისთვის გაცემული თანხის შემოტანა, დოკუმენტში „ფულის შემოსვლა
ბანკში“ გამოიყენება ოპერაციის ტიპი „თანამშრომლის მიერ თანხის შემოტანა“. ამ დროს დოკუმენტში მიეთითება
თანამშრომელი, აღრიცხვის ანგარიში და თანხა. შესაბამისად ბუღალტრულადაც დაფიქსირდება საბანკო ანგარიშზე
თანხის შემოსვლის გატარება, საბანკო ანგარიშის აღრციხვის კოდის დადებეტებით და თანამშრომლის ანგარიშის
დაკრედიტებით.
ტერმინალიდან თანხის მიღება
ტერმინალიდან თანხის მიღების ოპერაციის ტიპით შესაძლებელია საბანკო ანგარიშზე მყიდველების მიერ
ტერმინალით გადახდილი თანხების დაფიქსირება. ამ დროს უნდა მიეთითოს შუალედური ანგარიში, რომელზეც
ფიქსირდება მყიდველების მიერ ტერმინალით გადახდები, ბანკში თანხის ჩარიცხვამდე. ოპერაციის გატარების
შემდეგ აღნიშნული შუალედური ანგარიში ჩაიხურება.
ფულის გასვლა ბანკიდან
დოკუმენტით „ფულის გასვლა ბანკიდან“ უნდა მოხდეს საბანკო ანგარიშიდან თანხის გასვლის დაფიქსირება.
დოკუმენტში შესაძლებელია ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშის არჩევა, რომლის მიხედვითაც შეივსება შესაბამისი
საბანკო ანგარიში და აისახება თანხის გასვლა. რაც შეეხება მოკორესპოდენტო ანგარიშს და შესაბამის მონაცემებს,
ეს დამოკიდებულია ოპერაციის ტიპზე. ბანკიდან ფულის გასვლის დოკუმენტის ოპერაციის ტიპებია:
•

მომწოდებლისთვის თანხის გადახდა

•

მყიდველისთვის თანხის დაბრუნება

•

ანგარიშვალდებულზე თანხის გაცემა

•

საკუთარ ანგარიშებს შორის ტრანსფერი

•

კონვერტაცია

•

საკომისიო

•

ხაზინაში თანხის გადარიცხვა

•

განაღდება ბარათით

•

სხვა
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მომწოდებლისთვის თანხის გადახდა
მომწოდებლისთვის თანხის გადახდის ოპერაციის ტიპით უნდა მოხდეს საბანკო გადარიცხვით კონტრაგენტთან
ანგარიშსწორების ტრანსაქციის დაფიქსირება. შესაბამისად, ამ დროს აუცილებლად უნდა მოხდეს დოკუმენტში
მომწოდებლის და მისი ხელშეკრულებების მითითება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
ამ ოპერაციის ტიპით ხდება მომწოდებლისთვის საბანკო ანგარიშიდან გადარიცხული თანხების ასახვა. შესაბამისად,
ამ დროს დოკუმენტში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მომწოდებელი და მისი ხელშეკრულებები, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში. აგრეთვე თანხები ურთიერთანგარიშწორების ვალუტაში.
იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს მომწოდებლისთვის გადახდილი თანხების მითითება ხელშეკრულებებისა და
ვალუტების ჭრილში, გამოიყენება ცხრილი, სადაც ეთითება ხელშეკრულება, ანგარიშსწორების ვალუტა და თანხა
ანგარიშსწორების ვალუტაში. ანუ ბანკიდან ფულის გასვლის ერთი დოკუმენტით შესაძლებელია ანგარიშსწორების
ჩახურვის ან ავანსის გადახდის ასახვა რამდენიმე ვალუტაში ან რამდენიმე ხელშეკრულებაზე.
აღნიშნული ცხრილის დათვალიერება შეიძლება ორი ვარიანტით, სტანდარტული ან დეტალური. დეტალურ ცხრილში
გამოტანილია სრული ინფორმაცია გადახდების შესახებ, მათ შორის ვალუტის კურსი, საშემოსავლო გადასახადის
დარიცხვის პირობები და თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ღილაკით „დამატება“ შესაძლებელია ცხრილში
ახალი სტრიქონის დამატება. თუ აღრიცხვა ხელშეკრულებების ჭრილშია, ემატება ახალი ხელშეკრულება ან იგივე
ხელშეკრულება ანგარიშწორების სხვა ვალუტით. თუ აღრიცხვა არაა ხელშეკრულების ჭრილში, მაშინ ემატება
ანგარიშსწორების ვალუტა.

იმ შემთხვევაში, თუ საშემოსავლოს ასახვა ხდება „გადახდისას“ ან „დარიცხვისას და გადახდისას“, ამ ოპერაციის ტიპის
დროს, ჩნდება აკეცვადი ჯგუფი „საშემოსავლო გადასახადი“. ჯგუფში შედის ალამი "საშემოსავლო გადასახადის
დარიცხვა" და საშემოსავლო გადასახადის ანგარიშების ველები. თუ საშემოსავლოს ასახვა ხდება „გადახდისას“,
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ჩნდება ველი „საშემოსავლო გადასახადის ანგარიში“; ხოლო თუ „დარიცხვისას და გადახდისას“ - დამატებით
„საშემოსავლოს შუალედური ანგარიში“. ამგვარად, ყოველთვის არის საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვის
შესაძლებლობა.
ალამი "საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა" ჩაირთვება ავტომატურად თუ ავირჩევ ისეთ კონტრაგენტს ან
ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც მითითებულია საშ. გად.-ის გათვალისწინება მომწოდებელთან ოპერაციების
დროს. თუ ეს ალამი ჩაირთვება, კონტრაგენტის ან ხელშეკრულების ბარათიდან შეივსება საშემოსავლო გადასახადის
განაკვეთი და
დაანგარიშდება საშემოსავლო გადასახადის თანხა. ამ დოკუმენტში მომწოდებელთან
ანგარიშსწორების დროს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა შესაძლებელია ხელშეკრულებების ჭრილში,
შესაბამისად საშემოსავლო გადასახადი ალმების ჩართვა და გადასახადის დაანგარიშება ცალ-ცალკე უნდა მოხდეს
ანგარიშსწორების თანხების ცხრილის დეტალურ ვარიანტში.

თუ მომწოდებელთან ან მისი რომელიმე ხელშეკრულებისთვის გამოიყენება ანგარიშსწორება დოკუმენტების
მიხედვით, ანგარიშსწორების თანხების ცხრილის ბოლოს გამოჩნდება ლინკი „საანგარიშსწორებო დოკუმენტები“,
რომლითაც შესაძლებელია საანგარიშსწორებო დოკუმენტების ნახვა და მიბმა გადახდის დოკუმენტთან. ამ ფორმის
გახნსა შესაძლებელია ანგარიშსწორების ცხრილის, როგორც სტანდარტული ასევე დეტალური ვარიანტის დროს.
თუმცა სავალდებულო არაა გადახდისა და შესყიდვის დოკუმენტები ამ მომენტში დავუკავშიროთ ერთმანეთს. ეს
შესაძლებელია მოხდეს ნებისმიერ მომენტში, დამუშავებით „ინვოისების გადაფარვა“ ან „ინვოისების პაკეტური
შეცვლა“.
მყიდველისთვის თანხის დაბრუნება
ამ ოპერაციის ტიპით ხდება მყიდველისთვის საბანკო ანგარიშიდან გადარიცხული თანხების ასახვა. შესაბამისად ამ
დროს აუცილებლად უნდა მოხდეს დოკუმენტში მყიდველის და მისი ხელშეკრულებების მითითება, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში.
მყიდველისთვის დაბრუნებული თანხების მისათითებლად ამ ოპერაციის ტიპის დროსაც გამოიყენება იგივე ცხრილი,
რაც კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებისთვის. აქ შესაძლებელია თანხების გამიჯვნა ხელშეკრულებების და
ვალუტების მიხედვით. ანუ ბანკში ფულის გასვლის ერთი დოკუმენტით შესაძლებელია ანგარიშსწორების ჩახურვა
რამდენიმე ვალუტაში ან რამდენიმე ხელშეკრულებაზე.
ანგარიშვალდებულზე თანხის გაცემა
საბანკო ანგარიშიდან ანგარიშვალდებული პირისთვის თანხის გადარიცხვის დროს გამოიყენება ოპერაციის ტიპი
„ანგარიშვალდებულზე თანხის გაცემა“. ამ დროს დოკუმენტში მიეთითება თანამშრომელი, აღრიცხვის ანგარიში,
რომელიც შეიძლება იყოს ანგარიშვალდებული პირის ან ზოგადი კლასის და შესაბამისი თანხა. შესაბამისად

41

ბუღალტრულადაც დაფიქსირდება საბანკო ანგარიშზე თანხის შემოსვლის გატარება, საბანკო ანგარიშის აღრიცხვის
კოდის დადებეტებით და ანგარიშვალდებული პირის ანგარიშის დაკრედიტებით.
საკომისიო
საბანკო ტრანსაქციებზე ბანკის მიერ ჩამოჭრილი საკომისიოების დაფიქსირებისთვის, დოკუმენტში „ფულის გასვლა
ბანკიდან“ გამოიყენება ოპერაციის ტიპი „საკომისიო“. ამ დროს დოკუმენტში უნდა მოხდეს საკომისიო ხარჯის თანხის
და შესაბამისი ხარჯის ანგარიშის არჩევა.
ხაზინაში თანხის გადარიცხვა
გადასახადების ხაზინაში გადარიცხვის დროს, დოკუმენტში „ფულის გასვლა ბანკიდან“ არჩეული უნდა იყოს
ოპერაციის ტიპი „ხაზინაში თანხის გადარიცხვა“. ამ დროს ეთითება გადარიცხული თანხა და ბიუჯეტთან
ანგარიშსწორების შესაბამისი საბუღალტრო ანგარიში, რომელზეც აისახება თანხის გადახდის ბუღალტრული
გატარება.

ოპერაციები რომლებიც გამოიყენება ორივე დოკუმენტისთვის „ფულის გასვლა ბანკიდან“ და „ფულის
შემოსვლა ბანკში“
საკუთარ ანგარიშებს შორის ტრანსფერი
კომპანიის ერთი საბანკო ანგარიშიდან მეორე ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ოპერაციის ასახვისთვის,
დოკუმენტებში „ფულის შემოსვლა ბანკში“ და „ფულის გასვლა ბანკიდან“ უნდა მოხდეს ოპერაციის ტიპის „საკუთარ
ანგარიშებს შორის ტრანსფერის” არჩევა. აღნიშნული ოპერაციის ასახვა შესაძლებელია როგორც ერთი დოკუმენტით,
ასევე ორი დოკუმენტით შუალედური ანგარიშის გამოყენებით.
საბანკო ანგარიშებს შორის ტრანსფერის ოპერაციის ერთი დოკუმენტით ასახვისას მოკორესპოდენტო ანგარიშად
უნდა აირჩეს პირდაპირ გამგზავნი/მიმღები საბანკო ანგარიში. აღნიშნული მეთოდის გამოყენება არ არის
რეკომენდირებული, თუ კომპანია იყენებს საბანკო ამონაწერის ჩამოტვირთვის ფუნქციას, ვინაიდან ამონაწერში
აღნიშნული ოპერაცია მოხვდება ორ ტრანზაქციად.
საბანკო ანგარიშებს შორის ტრანსფერის ოპერაციის ერთი დოკუმენტით ასახვისას „ფულის გასვლა ბანკიდან“ ასახავს
ფულის გასვლას ერთი საბანკო ანგარიშიდან, ხოლო „ფულის შემოსვლა ბანკში“ - შემოსვლას მეორე საბანკო
ანგარიშზე. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია შუალედური ბუღალტრული ანგარიშის გამოყენება. პირველი
დოკუმენტით აისახება გამგზავნი საბანკო ანგარიშიდან შუალედურ ანგარიშზე გატარება, ხოლო მეორე დოკუმენტით
- უკვე ჩარიცხული თანხის შუალედური ანგარიშიდან მიმღები ბანკის ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშზე. ეს
მიდგომა განსაკუთრებით მოსახერხებელია მაშინ, როდესაც საბანკო ტრანსაქციების გატარება ხდება საბანკო
ამონაწერის პროგრამაში ჩატვირთვით.
კონვერტაცია
ოპერაციის ტიპით „კონვერტაცია“ შესაძლებელია საკუთარ საბანკო ანგარიშებს შორის თანხის კონვერტაციის
დაფიქსირება. ანუ როდესაც ხდება ერთი ვალუტის ანგარიშიდან, მეორე ვალუტის ანგარიშზე თანხის გადატანა.

42

ამისათვის მომხმარებელმა უნდა გამოიყენოს კონვერტაციის შუალედური საბუღალტრო ანგარიში. სწორედ ამ
შუალედურ ანგარიშზე აისახება კონვერტაციის დროს კურსებს შორის სხვაობით გამოწვეული მოგება ან ზარალი.
შესაბამისად დოკუმენტით „ფულის გასვლა ბანკიდან“ ამ ოპერაციის ტიპის დროს ბუღალტრულად უნდა მოხდეს
საბანკო ანგარიშიდან შუალედურ ანგარიშზე თანხის ასახვა, ხოლო დოკუმენტით „ფულის შემოსვლა ბანკში“ უნდა
მოხდეს შუალედური ანგარიშიდან მიმღებ საბანკო ანგარიშზე თანხის შემოსვლა. შესაბამისად, ამ ოპერაციების
შესრულების შემდეგ შუალედურ ანგარიშზე ნაშთი არის კონვერტაციის შედეგად მიღებული ზარალი.

შენიშვნა: კონვერტაციის შუალედური ანგარიშის გამოყენების დროს, ეს ანგარიში აუცილებლად უნდა იყოს
არასავალუტო (ანგარიშს გათიშული უნდა ჰქონდეს ალამი „სავალუტო“).
სხვა
თუ განხორციელებული ტრანსაქცია არ შეესაბამება ბანკში თანხის შემოსვლის და გასვლის დოკუმენტების არც ერთ
ოპერაციის ტიპს, ამ დროს მომხმარებელმა უნდა გამოიყენოს ოპერაციის ტიპი „სხვა“. როდესაც ბანკიდან ფულის
გასვლის ან ბანკში ფულის შემოსვლის დოკუმენტებში ოპერაციის ტიპია „სხვა“, მონაცემების შევსება ხდება
მოკორესპოდენტო ანგარიშის კლასიდან გამომდინარე.

შენიშვნა: როდესაც ოპერაციის ტიპი არის „სხვა“, მოკორესპოდენტო ანგარიშების სიაში შეუძლებელი იქნება შემდეგი
კლასის ანგარიშების გამოყენება: „მყიდველები“, „მომწოდებლები“, „ავანსები მყიდველებისგან“, „ავანსები
მომწოდებლებთან“. ამ კლასის ანგარიშზე გატარების სურვილის შემთხვევაში დოკუმენტში უნდა მოხდეს შესაბამისი
შინაარსის ოპერაციის ტიპის არჩევა.

ბანკის ამონაწერით დოკუმენტის შექმნა
საბანკო ანგარიშებზე თანხის შემოსვლის და გასვლის დოკუმენტების შექმნა ასევე შესაძლებელია ბანკის ამონაწერის
ჩატვირთვის დამუშავებიდან. ძველ ვერსიებში ამ ოპერაციებისთვის იქმნებოდა ბუღალტრული ოპერაციების
დოკუმენტი. ამონაწერის ჩატვირთვის წესის, ან დამუშავებაში მითითებული ოპერაციის ტიპის და თანხის მოძრაობის
მიხედვით (ფულის გასვლა ან ფულის შემოსვლა) მოხდება შესაბამისი დოკუმენტის და ოპერაციის ტიპის არჩევა.
დოკუმენტში მონაცემები შეივსება დამუშავებიდან. ასევე თუ დამუშავებაში მონიშნული იქნება მომწოდებლისთვის
გადახდის დროს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა ანალიტიკის მიხედვით, ფულის მოძრაობის დოკუმენტშიც
მოხდება მისი გათვალისწინება და გატარდება ბუღალტრულად საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა.

როლები
აღნიშნული დოკუმენტებისთვის დაემატა წაკითხვის და დამატება/ცვლილების როლები. ამ როლების გამოყენებით
შესაძლებელია მომხმარებლის ჭრილში გაკონტროლდეს ამ დოკუმენტის შექმნის ან წაკითხვის უფლება. ახალი ბაზის
შექმნის დროს მათი წაკითხვის როლი ჩართული აქვს აუდიტორის პროფილს, დამატება და ცვლილების როლი კი მთავარ ბუღალტერს და ფულადი სახსრების პროფილებს.

ცვლილებები სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერებში
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ბანკის დოკუმენტების მსგავსად, სალაროს გასავლის და სალაროს შემოსავლის ორდერებსაც დაემატათ შესაბამისი
ოპერაციის ტიპები.
სალაროს გასავლის ორდერს დაემატა შემდეგი ოპერაციის ტიპები:
•

მომწოდებლისთვის თანხის გადახდა

•

მყიდველისთვის თანხის დაბრუნება

•

ანგარიშვალდებულზე თანხის გაცემა

•

ხელფასის გაცემა

•

სალაროებს შორის გადაადგილება

•

კონვერტაცია

•

სხვა

სალაროს შემოსავლის ორდერს დაემატა შემდეგი ოპერაციის ტიპები:
•

მყიდველისგან თანხის მიღება

•

მომწოდებლისგან თანხის დაბრუნება

•

თანამშრომლის მიერ თანხის შემოტანა

•

სალაროებს შორის გადაადგილება

•

კონვერტაცია

• სხვა
სალაროს ორდერებში ამ ოპერაციის ტიპების დროს, დოკუმენტის ქმედებები ანალოგიურია, როგორც ბანკის
დოკუმენტების შემთხვევაში.

19. გადახდის პირობები და ეიჯინგ რეპორტი
პროგრამაში დაემატა გადახდის პირობებისა და ვადაგადაცილებული დავალიანებების კონტროლის
შესაძლებლობა. ამისათვის, დარიცხვის დოკუმენტებზე შესაძლებელია მიეთითოს ვალდებულების ან მოთხოვნის
გადახდის თარიღი და შემდეგ შესაბამის ანგარიშგებებში მოხდეს დავალიანების ვადიანობის კონტროლი
კონკრეტული დოკუმენტის ჭრილში. დოკუმენტებზე დავალიანების დაფარვის პრინციპი დამოკიდებულია აღრიცხვის
აწყობებზე. თუ კონტრაგენტზე ანგარიშსწორება ხდება დოკუმენტების მიხედვით, ყოველი გადახდა დახურავს
კონკრეტულ დარიცხვის დოკუმენტს და ანგარიშგებაშიც ამავე პრინციპით გამოითვლება დავალიანების
ვადაგადაცილება. თუ კონტრაგენტზე აღნიშნული ალამი არ არის მონიშნული, მაშინ რეპორტში მოხდება დალაგება
და დოკუმენტების მიხედვით დავალიანების დაანგარიშება FIFO მეთოდით, ანუ ანგარიშგებაში გაკეთდება დაშვება,
რომ ყოველი გადახდა გადახურავს დავალიანების ყველაზე ადრეულ დოკუმენტს და მის მიხედვით მოხდება
მონაცემების გამოტანა.
აღნიშნული ფუნქციონალის ჩართვა შესაძლებელია როგორც მომწოდებლებზე და მყიდველებზე ერთდროულად,
ასევე ცალ-ცალკე, შესაბამისი ალმების მონიშვნით. საწყისი შევსების ვიზარდსა და აღრიცხვის აწყობებში,
ანგარიშსწორების ჩანართზე ამისათვის დაემატა ორი ალამი: „გადახდის პირობების გამოყენება
მომწოდებლებისთვის“ და „გადახდის პირობების გამოყენება მყიდველებისთვის“, რომელთა მონიშვნით
შესაძლებელია ამ ფუნქციონალის გამოყენება. აქვე გამოჩნდება ველი „გადახდის ძირითადი პირობა“, სადაც
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შესაძლებელია საერთო პირობის განსაზღვრა ყველა დარიცხვისთვის და შესაბამისად, თუ კონტრაგენტზე ან მის
ხელშეკრულებაზე არ არის მითითებული განსხვავებული პირობა, დოკუმენტებშიც გადახდის ვადის ავტომატური
დაანგარიშება ამ ძირითადი პირობიდან გამომდინარე.

ცნობარი „გადახდის პირობები“
დაემატა ცნობარი „გადახდის პირობები“, იმის მიხედვით თუ რომელი ალამი არის ჩართული ცნობარი გამოჩნდება
შესყიდვებისა და გაყიდვების ჩანართებზე. ცნობარი გამოიყენება კონტრაგენტთან დებიტორული ან კრედიტორული
დავალიანების დარიცხვის დროს გადახდის თარიღის ავტომატური გამოთვლისთვის. მისი გამოყენებით პროგრამა
გამოითვლის კონკრეტული დოკუმენტისთვის, დოკუმენტის თარიღიდან და გადახდის პირობიდან გამომდინარე
დაიანგარიშებს გადახდის თარიღს, რომელიც შემდგომში ვადაგადაცილების კონტროლის ანგარიშგებებში
გამოიყენება.
ცნობარს განსაზღვრული უნდა ჰქონდეს გადახდის პირობის ორი ტიპიდან ერთერთი:
„დარიცხვის დოკუმენტების მიხედვით“ - რაც გულისხმობს, რომ ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს დარიცხვის
დოკუმენტიდან დღეების კონკრეტული რაოდენობის შემდეგ. ამ ტიპის არჩევისას საჭიროა მიეთითოს დღეების
რაოდენობა, რამდენ დღეშიც უნდა მოხდეს დავალიანების დაფარვა კონტრაგენტის მიერ. დარიცხვის დროს,
პროგრამა ამ დღეებს დაუმატებს დოკუმენტის თარიღს და გამოითვლის შესაბამის გადახდის თარიღს.
„ყოველთვიურად“ - ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს თვის კონკრეტულ რიცხვში, რომელიც განსაზღვრულია
ყოველთვიურად. შესაბამისად, ესეთი გადახდის პირობისთვის საჭიროა თვის იმ რიცხვის მითითებაც, როდესაც უნდა
მოხდეს გადახდები კონტრაგენტებისგან. თუ დარიცხვის დოკუმენტის თარიღი მიმდინარე თვეში ნაკლებია გადახდის
პირობაში მითითებულ რიცხვზე, მაშინ გადახდის თარიღი შეივსება ამ თვის რიცხვის მიხედვით. თუ დოკუმენტი
გაფორმებულია მიმდინარე თვეში, გადახდის პირობაში მითითებული რიცხვის შემდეგ, გადახდის თარიღი შეივსება
მომდენო თვის რიცხვით.
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როდესაც გადახდის პირობის ტიპში არჩეულია „ყოველთვიურად“, შესაძლებელია გადახდის თარიღის
გამოყენებისთვის ბუფერული დღეების გამოყენება. ეს აწყობა რაოდენობა გულისხმობს იმ დღეების რაოდენობას,
რომლის განმავლობაშიც კონტრაგენტს არ ეკისრება გადახდის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, გადახდის
თარიღი მოექცევა თუ არა ამ პერიოდში. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ დარიცხვის დოკუმენტი მითითებულ თვის
რიცხვთან ახლოსაა, გადახდის პირობაზე სურვილისამებრ შესაძლებელია დამატებით ბუფერული დღეების
რაოდენობის მითითებაც. ბუფერული დღეები დაემატება დოკუმენტის თარიღს და თუ გადახდის რიცხვზე მეტი იქნება
ამგვარად დაანგარიშებული თარიღი, გადახდის თარიღი შეივსება შემდეგი თვის რიცხვით.
ორივე ტიპის არჩევისას მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს ვადის აღრიცხვა სამუშაო დღეების მიხედვით ან
კალენდარული დღეების მიხედვით. მონაცემებს პროგრამა იღებს საწარმოო კალენდრის ცნობარიდან, რომელიც
ავტომატურად ივსება ბაზის დამატების დროს. საწარმოო კალენდარი განთავსებულია ადმინისტრირების
ქვესისტემაში, დაჯგუფებაში „ორგანაიზერი“. კალენდარი შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით არსებულ
სამუშაო და დასვენების დღეებს. თუმცა სურვილისამებრ მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს ისინი ღილაკით „დღის
შეცვლა“.

პირველი არჩევანის შემთხვევაში პროგრამა გადახდის თარიღის გამოსათვლელად დარიცხვის დოკუმენტიდან
გადაითვლის მხოლოდ სამუშაო დღეების რაოდენობას. მეორე არჩევანის შემთხვევაში, თუ მითითებული თვის
რიცხვი დაემთხვევა არასამუშაო დღეს, პროგრამა გადახდის თარიღს შეავსებს მომდევნო სამუშაო დღის რიცხვით.
გადახდის პირობების გამოყენების ფუნქციონალთან ერთად შესაძლებელია გადახდის ძირითადი პირობის
მითითება, რომელსაც პროგრამა დოკუმენტში ავტომატურად შეავსებს. აღნიშნული ცნობარი გამოიყენება ყველა
დოკუმენტზე თუ კონტრაგენტზე განსხვავებული პირობა არ არის მითითებული.
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გადახდის პირობის მითითება კონტრაგენტზე/ხელშეკრულებაზე
გადახდის ძირითადი პირობის გარდა კონკრეტული გადახდის პირობის მითითება ასევე შესაძლებელია
კონტრაგენტის ან კონტრაგენტის ხელშეკრულების ბარათზე. კონტრაგენტის ან ხელშეკრულების არჩევისას
მითითებულ პირობას პროგრამა ავტომატურად შეავსებს შესაბამის დოკუმენტში.
კონტრაგენტის ბარათზე დაემატა ლინკი „ანგარიშსწორების დამატებითი პირობები“. ლინკზე დაჭერით გაიხსნება
ფორმა სადაც ეთითება გადახდის პირობა შესაბამისი ცნობარიდან და თარიღი, რომლიდანაც დაიწყება აღნიშნული
პირობის გამოყენება. შესაბამისად თითოეულ კონტრაგენტზე შესაძლებელია პერიოდების მიხედვით მივუთითოთ
განსხვავებული გადახდის პირობები. გადახდის პირობის არჩევის შემდეგ ბარათზე ავტომატურად გაჩნდება წარწერა
შესაბამისი საინფორმაციო ჩანაწერებით.
თუ კონტრაგენტზე ჩართულია აღრიცხვა ხელშეკრულებების მიხედვით, გადახდის პირობა გამოჩნდება და მისი
მითითების შესაძლებლობა იქნება ხელშეკრულების ბარათზე. შესაბამისად, ერთსადაიმავე კონტრაგენტზე
სხვადასხვა გადახდის პირობის მითითებისთვის შესაძლებელია სხვადასხვა ხელშეკრულების გამოყენება.

რეალიზაციისა და შესყიდვის დოკუმენტები
დოკუმენტებში შესყიდვა, რეალიზაცია, რეალიზაცია გადახდით და პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია,
ვალუტის გვერდით დაემატა ველი „გადახდის თარიღი“. აღნიშნული ველით ხდება დებიტორული და კრედიტორული
დავალიანების ვადის კონტროლი შესაბამის რეპორტებში. ეს ველი ავტომატურად ივსება
კონტრაგენტზე/ხელშეკრულებაზე მითითებული პირობის მიხედვით. თუ კონტრაგენტზე არ არის განსხვავებული
პირობა მითითებული, ველი შეივსება აღრიცხვის აწყობებში დაფიქსირებული გადახდის ძირითადი პირობიდან
გამომდინარე. გამოთვლის ლოგიკა დამოკიდებულია, იმ გადახდის პირობაზე, რომლითაც ხდება თარიღის
დაყენება. იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ დოკუმენტში საჭირო იქნება განსხვავებული პირობის მითითება, ეს ველი
რედაქტირებადია და მისი ცვლილება შესაძლებელია.
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რეპორტები
გაყიდვების დანაყოფში დაემატა რეპორტი „მყიდველების დავალიანება ვადების მიხედვით“, ხოლო შესყიდვების
დანაყოფში დაემატა „მომწოდებლებთან დავალიანება ვადების მიხედვით“. ანგარიშგებებში კონკრეტული
თარიღისთვის ჩანს დოკუმენტზე არსებული დავალიანება. ყველა დოკუმენტისთვის გამოტანილია დოკუმენტის
თარიღი, გადახდის თარიღი და დავალიანება, ვადაგადაცილებიდან გამომდინარე დაყოფილი ვადების მიხედვით:
„მიმდინარე დავალიანება“, „0-დან 30 დღემდე“, „30-დან 60 დღემდე“, „60-დან 90 დღემდე“ და „90 დღეზე მეტი“.
მიმდინარე დავალიანებაში გამოვა იმ დოკუმენტებზე არსებული თანხა, რომლებზეც რეპორტის თარიღისთვის არ
ფიქსირდება ვადაგადაცილება. ვადაგადაცილებული დოკუმენტების თანხები დღეების მიხედვით მოხვდება
შესაბამისი დიაპაზონის ველში.
რეპორტში დავალიანების მონაცემების გამოტანისთვის დაანგარიშება განსხვავდება ანგარიშსწორებების
პირობების მიხედვით. როდესაც კონტრაგენტთან ანგარიშსწორება ხორციელდება დოკუმენტების მიხედვით, ყველა
გადახდა გადახურავს თავის საფუძველ დოკუმენტს და ანგარიშგებებშიც შესაბამისად ჩაიხურება დავალიანების
დოკუმენტები.
თუ კონტრაგენტზე დოკუმენტების მიხედვით ანგარიშსწორების ალამი არ არის მონიშნული, მაშინ რეპორტში
მოხდება დალაგება და დოკუმენტების მიხედვით დავალიანების დაანგარიშება FIFO მეთოდით, ანუ ანგარიშგებაში
გაკეთდება დაშვება, რომ ყოველი გადახდა გადახურავს დავალიანების ყველაზე ადრეულ დოკუმენტს და მის
მიხედვით მოხდება მონაცემების გამოტანა. იგივე მეთოდი გამოიყენება კორექტირების დოკუმენტების დროსაც. თუ
კორექტირების დოკუმენტით მოხდა უკან დაბრუნება, საფუძვლის გარეშე უკან დაბრუნება და ფასის შემცირება,
რეპორტში დაიფარება პირველი დარიცხვის დოკუმენტი. ფასის ზრდის შემთხვევაში ანგარიშგებაში ჩაიწერება
ახალი დარიცხვის დოკუმენტი.
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20. ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვისას ვალუტაში ანგარიშსწორება
პროგრამაში დაემატა გარკვეული მექანიზმები, რათა მოხდეს კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორების, დარიცხვის და
გადახდის ვალუტების კონტროლი და სისწორე. სისტემაში ანგარიშსწორება უნდა ჩაიხუროს ვალუტის ჭრილში,
წინააღმდეგ შემთხვევაში კონტრაგენტთან ბალანსი დარჩება ღია.

ცვლილება დოკუმენტებში
იმისათვის რომ ყურადღება იყოს გამახვილებული ანგარიშსწორების ვალუტის სისწორეზე, დოკუმენტებში შესყიდვა,
რეალიზაცია, პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია გატარების დროს თუ დოკუმენტში მითითებულ
კონტრაგენტზე/ხელშეკრულებაზე მითითებული ვალუტა განსხვავდება დოკუმენტის ვალუტისგან პროგრამაში გამოვა
ინფრომაციული შეტყობინება, რომ კონტრაგენტის/ხელშეკრულების ვალუტა განსხვავდება დოკუმენტის ვალუტისგან.

ცვლილება ბანკის ამონაწერის დამუშავებაში
ბანკის ამონაწერის დამუშავებაში დაემატა კონტროლი, თუ გადახდის ვალუტა განსხვავებულია დავალიანების
ვალუტისგან, პროგრამაში მოხდება ამის იდენტიფიცირება და ბანკის გადახდის დაფიქსირების დროს დაემატა
ნაშთების ვალუტის ჭრილში დანახვის და გადაფარვის შესაძლებლობა. ბანკიდან ამონაწერის ჩატვირთვის
დამუშავებაში, როცა ამონაწერის ჩატვირთვის წესით ან ხელით შევსების დროს მოხდება მომწოდებლის ან
მყიდველის კლასის ანგარიშების არჩევა და ტრანზაქციის თარიღისთვის ამ კონტრაგენტზე/ხელშეკრულებაზე
არსებობს დავალიანება დამუშავებაში მითითებული ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში, თანხის ველის
გაფორმება შეიცვლება და გამოჩნდება ლინკის სახით. ამ ლინკზე ღილაკის დაჭერით გამოჩნდება დიალოგის
ფანჯარა, სადაც ცხრილის სახით გამოჩნდება ამ ანგარიშზე არსებული ნაშთები ვალუტების მიხედვით მითითებული
კონტრაგენტისთვის/ხელშეკრულებისთვის. ფანჯარაში ხილვადია ოპერაციის თანხა, რომლითაც უნდა მოხდეს
ნაშთის ჩახურვა და ასევე ხილვადია ამ თანხიდან რამდენის გამოყენება ხდება გატარებაში. თანხების შეყვანა
შესაძლებელია ველებში „თანხა“ ან „სავალუტო თანხა“. აღნიშნულ ცხრილში შევსებული გადასახდელი თანხების
მიხედვით მოხდება იგივე რაოდენობის ბუღალტრული ოპერაცია ვალუტაბის ჭრილში.

სხვა მოდიფიკაციები
1.

საქართველოს ბანკში გადასატვირთი საგადახდო დავალებების ფორმატის ცვლილება.

2.

ამონაწერის წესებში შერჩევის პირობაში ოპერაციის ტიპის ველის გამოყენება თიბისი ბანკისთვის.

3.

ბანკების კლასიფიკატორის განახლება.

4.

სამართლებრივი ფორმის დამატება კონტრაგენტების ბარათზე.

5.

ფულადი სახსრების ქვესისტემაში სალაროს უწყისის დამატება სალაროს ანგარიშებისთვის.

6.

მყიდველის, მომწოდებლის, ნომენკლატურის ბარათების ცვლილება.
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ადმინისტირება
21. აღრიცხვის აწყობები
ბალანსში ადმინისტრირების ქვესისტემაში შესაძლებელია არსებული ფუნქციონალის და აღრიცხვის დეტალურად
აწყობის საშუალება. ანუ შესაძლებელია ფუნქციონალის გამარტივება და ისე აწყობა, რომ მოხდეს პროგრამასთან
მუშაობის ოპტიმიზირება მომხმარებლებისთვის. ამისათვის შეიქმნა კონსტანტები, რომელთა მიხედვითაც
შესაძლებელი გახდა პროგრამის გარკვეული ფუნქციების შეზღუდვა. კონსტანტებით შეიძლება შეიზღუდოს
სასურველი დოკუმენტების, ცნობარების, დამუშავებების და სხვადასხვა ფუნქციონალის გამოყენება. მათი აწყობა
შესაძლებელია ადმინისტრირების ქვესისტებიდან. ახალ ოფციებთან ერთად, წინა ვერსიებში „საწყის
აწყობებში“ არსებული ფუნქციონალიც გაერთიანდა და გადმოვიდა აღრიცხვის აწყობებში. ისინი ძირითადად
გაერთიანდნე აღრიცხვის აწყობებში რამდენიმე ქვეჯგუფად: ანგარიშსწორება, გადასახადები, გაყიდვები, მარაგები,
RS, ფინანსური აღრიცხვა, შესყიდვები და ხელფასები. ქვემოთ აღწერილია ამ ახალი ოფციების შესაძლებლობები.

ანგარიშსწორება
აღრიცხვა ხელშეკრულებების მიხედვით
პროგრამაში დაემატა კონსტანტა „აღრიცხვა ხელშეკრულებების მიხედვით“ თუ ეს კონსტანტა გამორთულია
მყიდველებზე და მომწოდებლებზე აღარ იქნება შესაძლებელი ხელშეკრულებებით აღრიცხვის ჩართვა. შესაბამისად
ექსელიდან ჩატვირთვაშიც არ იქნება ეს რეკვიზიტი.

გადასახადები
დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა
დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვის ალმის მონიშვნის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება დარიცხული დღგ-ის
დეტალური აღრიცხვა დღგ-ის დეკლარაციის მუხლების მიხედვით. ასევე განხორციელდეს ავანსის დღგ-ის
აღრიცხვის ავტომატიზაცია. მხოლოდ გაფართოებული აღრიცხვის შემთხვევაშია შესაძლებელი მიღებული ანგარიშფაქტურების მიხედვით ჩათვლის რეგისტრაციის ფუნქციონალური ოფცია. დეტალური აღწერილობისთვის ამავე
დოკუმენტში იხილეთ აღწერა „დღგ-ის გადასახადის აღრიცხვის მოდიფიკაცია“.

მოგების გადასახადის გაფართოებული აღრიცხვა
მოგების გადასახადის გაფართოებული აღრიცხვის კონსტანტაზე დამოკიდებულია და მისი გამორთვის შემთხვევაში
აღარ მოხდება მოგების გადასახადის დარიცხვის ავტომატიზაცია. კერძოდ დოკუმენტებში რეალიზაცია: მიწოდება
კომპენსაციის გარეშე, საქონლის ჩამოწერა: დასაბეგრი ჩამოწერა. ასევე აღარ იქნება ხელმისაწვდომი მოგების
გადასახადის დარიცხვისთვის დოკუმენტები: არაეკონომიკური ხარჯების დაბეგვრა და დაბრუნებადი გადასახადების
დაბეგვრა.

საშემოსავლო გადასახადის გაფართოებული აღრიცხვა და საშემოსავლო გადასახადის ასახვის ტიპები
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პროგრამაში დაემატა საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვის კიდევ ერთი ვარიანტი: ხელფასის დარიცხვის დროს.
აღრიცხვის აწყობებში გადასახადების დაჯგუფებაში შესაძლებელია საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვასთან
დაკავშირებული პოლიტიკის აწყობა: საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა გადახდის დროს, დარიცხვის დროს ან
გადახდის და დარიცხვის დროს. დეტალური აღწერილობისთვის ამავე დოკუმენტში იხილეთ აღწერა საშემოსავლო
გადასახადის აღრიცხვის მოდიფიკაცია.

გაყიდვები
ფასების რამდენიმე ტიპის გამოყენება
თუ გამორთულია რამდენიმე ფასის ტიპის გამოყენების კონსტანტა მიუწვდომელი გახდება ფასის ტიპების ცნობარი.
მექანიკური ფასდაკლების გამოყენება
დოკუმენტებში მყიდველის შეკვეთა, რეალიზაცია, კომერციული შეთავაზება, საცალო ჩეკებით, ანგარიშგება საცალო
გაყიდვებზე, პროდუქციის გამოშვება და რეალიზიცია, ასევე დამუშავებაში „გაყიდვების დამხმარე“ - ცხრილურ
ნაწილში მექანიკურად ფასდაკლების თანხის შეტანის შესაძლებლობა. შესაბამისი რეკვიზიტები აღარც გამოჩნდება
ამ დოკუმენტებში.
ნომენკლატურის ნაკრების გამოყენება
ამ კონსტანტის გამოყენების შემთხვევაში დოკუმენტებში ნაკრების არჩევისას მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება
ამ კონკრეტული ოპერაციისთვის შეცვალოს ნაკრების შემადგენლობა. დეტალური აღწერილობისთვის ამავე
დოკუმენტში იხილეთ აღწერა ნაკრების აღრიცხვის ფუნქციონალისთვის.
საცალო გაყიდვები
საცალო გაყიდვების გამოყენებით შესაძლებელია საცალო რეალიზაციების დასაფიქსირებლად შესაბამისი
ფუნქციონალით სარგებლობა. მისი ჩართვის დროს ხელმისაწვდომი ხდება საცალო რეალიზაციების დაფიქსირების
გამარტივების დამუშავება „გაყიდვების დამხმარე“. შესაბამისად ასევე ამ ფუნქციონალის ფარგლებში გამოყენებადი
იქნება ცნობარები „სალარო აპარატები“ და გადახდის ტიპები, დოკუმენტები: საცალო ჩეკებით, სალაროს ცვლები,
ანგარიშგება საცალო გაყიდვებზე. დოკუმენტების ბრძანებები: რეალიზაცია გადახდით და პროდუქციის გამოშვება და
რეალიზაცია გადახდით. ანუ ყველა ეს ობიექტი დაკავშირებულია საცალო რეალიზაციების დაფიქსირებისთვის და
სწრაფი გაყიდვების ავტომატიზაციისთვის. ამ კონსტანტის შემთხვევაში მიუწვდომელი გახდება ეს ყველაფერი. ასევე
აღარ გამოჩნება რეპორტი: გადახდების რეპორტი.
სასაჩუქრე ბარათების გამოყენება
ამ ფუნქციონალით ხელმისაწვდომი ხდება სასაჩუქრე ბარათების რეალიზაცია მყიდველებზე, მათი მოგვიანები
განაღდების მიზნით. დეტალური აღწერილობისთვის ამავე დოკუმენტში იხილეთ აღწერა ნაკრების აღრიცხვის
ფუნქციონალისთვის.
აღსანიშნავია, რომ მომხმარებელი ვერ შეძლებს სასაჩუქრე ბარათების კონსტანტის გამორთვას თუ :
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•

შექმნილია ისეთი გადახდის ტიპი რომელზეც მითითებულია გადახდის სახე „სასაჩუქრე ბარათი“

•

გაფორმებულია „სასაჩუქრე ბარათების რეალიზაციის“ დოკუმენტები

მყიდველის შეკვეთა
ამ კონსტანტის ჩართვაზე დამოკიდებულია მყიდველის შეკვეთების აღრიცხვის და შესაბამისი დოკუმენტების
გამოყენება: კომერციული შეთავაზება, მყიდველის შეკვეთა, შეკვეთების დახურვა.

მარაგები
წარმოება
ამ ოფციით შესაძლებელი ხდება წარმოებასთან დაკავშირებული საქმიანობის აღრიცხვა. შესაბამისად მისი
გამორთვის შემთხვევაში შესაძლებელია წარმოების მთლიანი ფუნქციონალის შეზღუდვა. წარმოების კონსტანტაზე
დამოკიდებულია წარმოების ქვესისტემის და შესაბამისი დოკუმენტების და რეპორტების ხილვადობა, როგორებიცაა
პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია, წარმოების ხელფასი, ასევე მზა პროდუქციის თვითღირებულების ანალიზი
და სხვა.
მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელი ვერ შეძლებს კონსტანტის გამორთვას თუ :
•

პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაციის დოკუმენტი არჩეულია სალაროს აპარატზე და შემდეგ ითიშება
კონსტანტა;

•

შექმნილია პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაციის დოკუმენტები;

•

შექმნილია ნომენკლატურა ტიპით „სამუშაო“

ნომენკლატურის რამოდენიმე შტრიხკოდის გამოყენება
ნომენკლატურის შტრიხკოდის გამოყენების გამარტივების მიზნით, დაემატა კონსტანტა ნომენკლატურის შტრიხკოდის
გამოყენება. თუ ის ჩართულია, ნომენკლატურის ბარათზე შტრიკოდების ჩანართზე შესაძლებელია 1-ზე მეტი
შტრიხკოდის დამატება და გამოყენება. აქვე ღილაკით „ძირითადად დაყენება“ შესაძლებელია ძირითადი
შტრიხკოდის დანიშვნა. ამ კონსტანტის გამორთვის შემდეგ ნომენკლატურის ბარათზე დაიმალება შტრიხკოდების
ჩანართი. თუ აქ მითითებული იყო რომელიმე ჩანაწერზე, რომ ის იყო „ძირითადი შტრიხკოდი“, კონსტანტის
გამორთვის შემდეგ იგი გადმოინაცვლებს ნომენკლატურის ბარათის მთავარ ჩანართზე არსებულ შტრიხკოდის
რეკვიზიტში, რომელიც ჩნდება კონსტანტის გათიშვის შემდეგ.
ეტიკეტების და საფასარების ბეჭდვა
მოცემული კონსტანტის გამორთვისას გაყიდვების ქვესისტემაში აღარ გამოჩნდება დამუშავება „ეტიკეტების და
საფასარების ბეჭდვა“ და ცნობარი „ ეტიკეტებისა და საფასარების შაბლონები“.
მარაგების აღრიცხვა სერიების მიხედვით
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ამ ალმის ჩართვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება კონკრეტული ნომენკლატურული პოზიციების აღრიცხვა
სერიების (ვარგისიანობის ვადების, პარტიების) დეტალიზაციით. ნომენკლატურისთვის კი ამ თვისების ჩართვა
შესაძლებელი ხდება თავად ნომენკლატურის ბართიდან. სერიებით აღრიცხვის ფუნქციონალის დეტალური
აღწერილობისთვის ამავე დოკუმენტში იხილეთ აღწერა.
შეკვეთები გადაადგილებაზე
ამ ალმის ჩართვით შესაძლებელია საწყობებს შორის საქონლის გადაადგილების შეკვეთის დაფიქსირებისთვისთვის
შესაბამისი ფუნქციონალის გამოყენება. იმ შემთხვევაში, თუ გაითიშება ეს კონსტანტა საწყობის ქვესისტემაში
დაიმალება დოკუმენტი „შეკვეთა გადაადგილებაზე“ და შიდაგადაადგილების შეკვეთების ანალიზის
რეპორტი.დოკუმენტი „საქონლის გადაადგილების“ ცხრილურ ნაწილში აღარ გამოჩნდება სვეტი „შეკვეთა
გადაადგილებაზე“.

შესყიდვები
ფასების რამდენიმე ტიპის გამოყენება შესყიდვისას
დაემატა კონსტანტა „ფასების რამდენიმე ტიპის გამოყენება შესყიდვისას“, რომელიც მისაწვდომია მხოლოდ
მაშინ თუ ჩართულია კონსტანტა „ფასების რამდენიმე ტიპის გამოყენება“. კონსტანტის „ფასების რამდენიმე ტიპის
გამოყენება შესყიდვისას“ გამორთვის შემთხვევაში დოკუმენტებში „შეკვეთა მომწოდებელს“, „შესყიდვა“ და
„შესყიდვის კორექტირება“ აღარ გამოჩნდეს რეკვიზიტი „ფასის ტიპი“ (შესყიდვის დოკუმენტში ფორმაზე „ფასის ტიპები
და გადასახადები“). ამ დოკუმენტებში ამ კონსტანტის გამორთვის შემდეგაც ხელმისაწვდომი იქნება რეკვიზიტი,
რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება ფასი შეიცავს თუ არა დღგ-ს და ჩანს ლინკის სახით(შესყიდვის დოკუმენტში
ფორმაზე „ფასის ტიპები და გადასახადები“).
მომწოდებლის ფასდაკლებების დაფიქსირება
თუ გამოირთვება ეს კონსტანტა შესყიდვის დოკუმენტში აღარ იქნება ხელმისაწვდომი ღილაკი „ფასდაკლება“ და
დოკუმენტის ცხრილში დაიმალება რეკვიზიტები „ფასი ფასდაკლებამდე“ და „ფასდაკლების თანხა“. ეს რეკვიზიტები
ასევე დაიმალება ექსელიდან შესყიდვის დოკუმენტის ჩატვირთვის დამუშავებაში.
საქონლის იმპორტი
„საქონლის იმპორტის“კონსტანტის გამორთვის შემთხვევაში შესყიდვების ქვესისტემაში აღარ გამოჩნება დოკუმენტი
„იმპორტი“. ასევე შესყიდვის დოკუმენტის ოპერაციის ტიპში აღარ იქნება „შესყიდვა იმპორტით“ და ამ დოკუმენტის
საფუძველზეც შეუძლებელი იქნება იმპორტის დოკუმენტის შექმნა.
ცვლილება მოხდება ნომენკლატურის ბარათზე, დაიმალება რეკვიზიტები იმპორტის განაკვეთი და ტევადობა ერთ
ტრანსპორტზე. ექსელის დამუშავებით ნომენკლატურების შეტვირთვისაც აღარ იქნება ამ რეკვიზიტების მითითების
საშუალება.
ამასთანავე დამატებითი ხარჯების განაწილების დოკუმენტში განაწილების წესში აღარ გამოჩნდება „TEU“.
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მომწოდებლებთან შეკვეთები
ამ კონკრეტული კონსტანტის გამორთვის შედეგად შესყიდვების ქვესისტემაში დაიმალება დოკუმენტი „შეკვეთა
მომწოდებელს“.

ხელფასები
თანამშრომლების შეღავათების აღრიცხვა
ამ კონსტანტის გამორთვის დროს, თანამშრომლის ბარათზე დაიმალება ჩანართი „გამოქვითვა“. ასევე ექსელიდან
ჩატვირთვაში დაიმალება ეს ცხრილი.ხელფასის გადახდის დოკუმენტში დეტალური და ჯამური ინფორმაციის
ცხრილებში აღარ იქნება სვეტები „გამოყენებული შეღავათი“ და „გამოქვითვის პროცენტი“. დარიცხვის ტიპზე და
სარგებელზე დაიმალება რეკვიზიტი „გამოქვითვის გათვალისწინება“.
ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვა და ცვლილებები დარიცხვების და დაკავებების ცნობარში
პროგრამაში დაემატა ხელფასის დარიცხვების და გადახდების გამარტივებულად აღრიცხვის შესაძლებლობა. აქედან
გამომდინარე, შესაბამისი ცვლილებები მოხდა ხელფასის დარიცხვის და გადახდის დოკუმენტებში, ასევე
დარიცხვების და დაკავებების ცნობარში. გარდა ამისა დაემატა დარიცხვის ტიპის და დარიცხვის თვის ჭრილში
ანგარიშსწორების აწყობის შესაძლებლობა. აღნიშნული ფუნქციონალის გამოყენების აწყობა შესაძლებელია
ადმინისტრირებაში, აღრიცხვის აწყობებში ხელფასების ჯგუფში. დეტალური აღწერილობისთვის ამავე დოკუმენტში
იხილეთ აღწერა ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვის ფუნქციონალისთვის.

სხვა
დავალების გადატვირთვა ინტერნეტ-ბანკში
ადმინისტრირების ქვესისტემაში, მონაცემთა სინქრონიზაციის აწყობებში დაემატა ალამი „დავალების გადატვირთვა
ინტერნეტ-ბანკში“. მოცემული კონსტანტა განსაზღვრავს მომხმარებელს შეეძლება თუ არა ინტერნეტ-ბანკში
გადასატვირთი ფაილის დაგენერირება. მასზე არის დამოკიდებული დოკუმენტის „საგადახდო დავალება“ გამოყენება
და ხილვადობა, თუ კონსტანტა გათიშულია მომხმარებელი ვერ შეძლებს დოკუმენტის გამოყენებას.ასევე
მიუწვდომელი იქნება შესყიდვის, მომწოდებელთან შეკვეთის და მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტების
საფუძველზე საგადახდო დავალების შექმნა.დოკუმენტთან ერთად კონსტანტის გათიშვისას მიუწვდომელი ხდება
დამუშავება „საგადახდო დავალების გადატვირთვა ბანკში“.შესაბამისად მომხმარებლების პროფილებშიც
სასწორებში გადატვირთვა
ადმინისტრირებაში, საერთო აწყობებში დაემატა კონსტანტა სასწორებში გადატვირთვა. ამ ალმის გათიშვის შემდეგ
აღარ იქნება ხელმისაწვდომი დამუშავება „საქონლის გადმოტვირთვა ეტიკეტების ბეჭდვიან სასწორზე“ და
შესაბამისად დაკავშირებულ მოწყობილობებში არ გამოჩანდება და ხელმისაწვდომი არ იქნება სასწორი. ასევე ზომის
ერთეულის კლასიფიკატორზე დაიმალება რეკვიზიტი „განზომილების ერთეულის ტიპი“ და ნომენკლატურის
შტრიხკოდის შექმნის ფორმაზე არ გამოჩნდება ღილაკი „ახალი შტრიხკოდი სასწორისთვის“.
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22. ცნობარების საწყისი შევსება
კომპანიის ჩანართზე დაემატა ახალი სერვისი „ცნობარების საწყისი შევსება“. ამ დამუშავების დახმარებით
შესაძლებელია შემდეგი ცნობარების ინფორმაციის საწყისი შევსება და დალაგება: ფილიალები, დეპარტამენტები,
საწყობები, ნომენკლატურა, მყიდველები, მომწოდებლები, ძირითადი საშუალებები, თანამშრომლები, ფულადი
სახსრები.

ცნობარების ექსელიდან შეტანის დამუშავების დახვეწა
პროგრამაში ასევე გამარტივდა ცნობარების ცხრილური ფაილიდან ჩატვირთვა.
ამ დამუშავებაში გარკვეული ველებს მომხმარებელი თუ ჩატვირთვის დროს ცარიელს დატოვებს, ჩატვირთვის დროს
ისინი ავტომატურად შეივსება. მინიშნების გარეშე მნიშვნელობების ნახვა შესაძლებელია აწყობების ჩანართზე სვეტში
„მნიშვნელობები მინიშნების გარეშე“. მონაცემების შევსება ასევე შეიძლება ღილაკით „შევსების კონტროლი“.
შევსების კონტროლზე დაჭერის დროს იმ სვეტებში, რომელიც ცარიელია, ველები შეივსება მინიშნების გარეშე
მნიშვნელობებით. შესაბამისად ეს მონაცემები გადავა უკვე ცნობარის ბარათზე.
შემცირდა დეფოლტად არსებული შესავსები ველების რაოდენობა. მყიდველის/მომწოდებლების ფორმებზე
გამოჩნდება მხოლოდ აუცილებლად შესავსები ველები, ასევე აღრიცხვის ანგარიშები და იურიდიული მისამართი.
ნომენკლატურის ბარათზე კი გამოჩნდება დასახელება, ზომის ერთეული, ნომენკლატურის ტიპი, დღგ-ის განაკვეთი
და ფასი. სხვა დამატებითი ველების გამოჩენის და შევსების სურვილის შემთხვევაში, მომხმარებელს აქვს
შესაძლებლობა აწყობების ჩანართზე მონიშნოს ასეთი რეკვიზიტები და განახლების შემდეგ გამოჩნდება ისინი
ცხრილური დოკუმენტის ჩანართზე.
მყიდველების და მომწოდებლების შეყვანის ფორმაზე დაემატა სამეწარმეო რეესტრიდან ინფორმაციის გადავსების
ღილაკი . ამ ღილაკის გამოყენების შემდეგ, პროგრამა ს/ნ-ის სვეტში არსებული მონაცემების მიხედვით წამოიღებს
ინფორმაციას და შეავსებს ცხრილში.
ანალოგიური ტიპის ცვლილება მოხდე თანამშრომლის ბარათის ექსელიდან ჩატვირთვის დამუშავებაში. ამ ფორმაზე
საწყისად მონიშნულია და გამოჩნდება ველები: დასახელება, პირადი ნომერი, იურიდიული მისამართი, სქესი,
დაბადების თარიღი, მიღების თარიღი, დეპარტამენტი.
სვეტში მდგომარეობა ავტომატურ მნიშვნელობად მიეთითება: „მიღებულია სამუშაოზე“. შესაბამისად თუ
მდგომარეობის სვეტი ჩართული იქნება, შევსების კონტროლის ღილაკზე დაჭერის დროს ამ სვეტში ცარიელი ველები
შეივსება ამ ძირითადი მნიშვნელობით. ხოლო თუ ჩართულია, მაგრამ არ მოხდა მისი შევსება, თანამშრომლის
ბარათის შექმნის დროსაც ანალოგიურად შეივსება ამ მნიშვნელობით მდგომარეობის ველი.
ასევე, თუ ჩართულია კონსტანტა „ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვა“, ისევე როგორც თანამშრომლის ბარათზე,
დამუშავებაშიც გამოჩნდება რეკვიზიტები „ხელფასი“, „დაზღვევის თანხა“, დაზღვევის გაუმჯობესება“. მონაცმების
ჩატვირთვისას ამ სვეტებში შევსებული მნიშვნელობებით შეივსება შესაბამისი რეკვიზიტები თანამშრომლის ბარათზე,
რომელიც გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ როცა ჩართულია ხელფასის გამარტივებული აღრიცხვა.
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23. ბაზის საწყისი შევსების დამხმარე
ბალანსში დაემატა ახალი ბაზის საწყისი შევსების გამარტივებული დამხმარე. პროგრამის პირველად გაშვების დროს,
პროგრამის ლიცენზიის კოდთან ერთად მოითხოვება მომხმარებლის შექმნა, გამოდის ფანჯარა სადაც ინფორმაციის
შეყვანის შემდეგ თავიდან გაეშვება პროგრამა. თავიდან გაშვების შემდეგ, იხსნება აღნიშნული ვიზარდი, რომელიც
მომხმარებელს დაეხმარება მარტივად შეიყვანოს საწყისი მონაცემები და მოახდინოს ბაზის აწყობა შემდგომი
მუშაობისთვის.
საწყისი შევსების ვიზარდში, კომპანიის მონაცემების შევსების შემდეგ, პროგრამა მომხმარებელს სთავაზობს
სააღრიცხვო პოლიტიკის აწყობების ორ ვარიანტს: სტანდარტული აწყობების ავტომატურ დაყენებას ან აწყობების
ხელით მითითების საშუალებას. სტანდარტული აწყობების არჩევის შემთხვევაში, პროგრამა გამოიყენებს მინიშნების
გარეშე მნიშვნელობებს, თუმცა მათი შეცვლა შესაძლებელია ადმინისტრირების ქვესისტემაში აღრიცხვის აწყობებში.
სტანდარტული აწყობების დროს იგულისხმება, რომ ბალანსის ფუნქციონალი გამოიყენება მაქსიმალურად
გამარტივებულად და არ იქნება ჩართული დამატებითი ოფციები, როგორიცაა მაგალითად წარმოება, საცალო
რეალიზაციები, სერიებით აღრიცხვა და სხვა. შესაბამისად ამ ვარიანტის არჩევის შემდეგ, პროგრამა ვიზარდში
გამოტოვებს აღრიცხვის აწყობების ნაბიჯებს და მისცემს მხოლოდ რს-ის პარამეტრების, მომხმარებლების დამატების
და ანგარიშთა გეგმის ცვლილების საშუალებას.
იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება აწყობების ხელით მითითების ვარიანტის არჩევა, აღრიცხვის აწყობების ყველა ეტაპი
უნდა გაიაროს და შეავსოს მომხმარებელმა მექანიკურად. სააღრიცხვო პოლიტიკის აწყობების მითითება ხდება
მარტივად, აწყობებთან დაკავშირებული ლოგიკურ კითხვებზე პასუხებიდან გამომდინარე პროგრამაში ხდება
საღრიცხვო პოლიტიკასთან დაკავშირებული მონაცემების შევსება. რაც შეეხება ანგარიშთა გეგმას, ამ ნაწილში
მომხმარებელს აქვს საშუალება გამოიყენოს ბაზაში ავტომატურად შექმნილი ანგარიშთა გეგმა და დააჭიროს ღილაკს
„გამოტოვება“, ან ამ ფანჯარაში დააჭიროს ღილაკს „შემდეგი“ და გადავიდეს ანგარიშთა გეგმის რედაქტირების
რეჟიმში.
საწყისი შევსების დასრულების შემდეგ დაიხურება დამხმარე ვიზარდი და პროგრამაში მოხდება მითითებული
მონაცემების დამახსოვრება. მნიშვნელოვანია, რომ საწყისი შევსების დამხმარე ვიზარდის დახურვის შემდეგ,
მომხმარებელს აღარ ექნება მისი გახსნის შესაძლებლობა და მონაცემების ცვლილება და რედაქტირება
შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ადმინისტრირებაში, აღრიცხვის აწყობებში.

24. ფასის ცვლილების აკრძალვის როლი
წვდომის ჯგუფების პროფილებში დაემატა ფასის ცვლილების აკრძალვის როლი. როლი „გასაყიდი ფასის
რედაქტირების უფლება“ დაემატა ჩანართზე „სხვა უფლებები“, გაყიდვების ქვესისტემის ქვეშ. თუ წვდომის ჯგუფების
პროფილზე გამორთულია ეს როლი, ასეთი წვდომის ჯგუფის მომხმარებლისთვის დოკუმენტებში: რეალიზაცია,
პროდუქციის გამოშვება და რეალიზაცია, ანგარიშგება საცალო გაყიდვებზე და დამუშავებაში „გაყიდვების
დამხმარე“ აღარ ექნება გაყიდვის ფასის შეცვლის უფლება და ეს ველი შეზღუდული იქნება მისთვის. საწყისად
არსებულ ყველა პროფილზე ეს როლი ჩართულია, ანუ ყველას აქვს რედაქტირების უფლება.

სხვა მოდიფიკაციები
1.

თვის დახურვიდან ცვლილებების აკრძალვის თარიღის დაყენების შესაძლებლობა.

2.

დამატებითი დამუშავებების და რეპორტების ქვესისტემაში დამაგრების შესაძლებლობა.
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3.

ვებ სერვისებში შესყიდვის დოკუმენტების GET სამი პარამეტრით და დოკუმენტის წაშლის შესაძლებლობა.

4.

ფაილიდან ჩატვირთვაში ველების კონსტანტების მიხედვით დამალვა.

5.

ექსელიდან ჩატვირთვის დამუშავებაში ანგარიშებზე გატარების შეზღუდვის შემოწმება.

6.

მონაცემების ექსელიდან ჩატვირთვის დამუშავებაში, შევსების კონტროლის ღილაკით ჩატვირთვის შაბლონის
აწყობებთან შესაბამისობის შემოწმება.

ძირითადი საშუალებები
25. ძირითადი საშუალების გადაადგილება და ზედნადების გაფორმება
მენიუში „ძირითადი საშუალება“ დაემატა დოკუმენტი „ძირითადი საშუალების გადაადგილება“, რომელიც საშუალებას
იძლევა შეიცვალოს ძირითადი საშუალების მდებარეობის პარამეტრები: საწყობი, დეპარტამენტი, მატერიალურად
პასუხისმგებელი პირი. ფილიალების მიხედვით აღრიცხვის შემთხვევაში ამავე დოკუმენტით შესაძლებელია
ძირითადი საშუალების ფილიალის ცვლილება (გადაადგილება ფილიალებს შორის).
დოკუმენტს აქვს ოპერაციის ორი ტიპი „ადგილმდებარეობის მითითება“ და „გადაადგილება“. ძირითადი საშუალების
დამატებისას ხდება მისთვის ადგილმდებარეობის მითითება, ხოლო პარამეტრების ყოველი შემდგომი ცვლილება
აისახება „გადაადგილება“ ოპერაციის ტიპით.

ძირითადი საშუალებისთვის მდებარეობის მითითება
ძირითადი საშუალების ადგილმდებარების მითითება შესაძლებელია ძირითადი საშუალების დამატებისას,
ძირითადი საშუალების ბარათზე „ადგილმდებარეობა“ ჩანართზე შესაბამისი ველების შევსებით. ახალი ძირითადი
საშუალების ჩაწერისას ავტომატურად იქმნება „ძირითადი საშუალების გადაადგილების“ დოკუმენტი ოპერაციის
ტიპით „მდებარეობის მითითება“.
იმ შემთხვევაში, თუ ახალი ძირითადი საშუალების შექმნისას არ მოხდება აღნიშნული ველების შევსება, ძირითადი
საშუალების
ბარათზე
ეს
ველები
იქნება
მიუწვდომელი.
ამ
შემთხვევაში
მომხმარებელმა
„ადგილმდებარეობა“ ჩანართზე უნდა დააჭიროს ლინკს „ადგილმდებარეობის მითითება“. ლინკზე დაჭერით
გაიხსნება ახალი დოკუმენტი.
დოკუმენტში უნდა მიეთითოს საწყობი, რომელზეც ხდება ძირითადი საშუალების დაფიქსირება და შეივსოს ცხრილი.
ცხრილში მიეთითება ძირითადი საშუალება, დეპარტამენტი და მატ. პასუხისმგებელი პირი. ცხრილის შევსება
შესაძლებელია მხოლოდ იმ ძირითადი საშუალებით, რომელთაც მდებარეობის არცერთი პარამეტრი - საწყობი,
დეპარტამენტი, მატ. პასუხისმგებელი პირი - მითითებული არ აქვს.
ცხრილური ნაწილის შევსება შესაძლებელია შემდეგი ვარიანტების მიხედვით: „შევსება დასახელებით“, „შევსება
ყველა შესაძლო ძს-ით“, და „შევსება შერჩევის მიხედვით“.
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•

„შევსება დასახელებით“ ცხრილურ ნაწილს შეავსებს იმ ძირითადი საშუალებებით, რომელთაც მდებარეობა ჯერ
არ აქვს მითითებული და იგივე დასახელება აქვს, რაც უკვე არჩეულ ძირითად საშუალებას.

•

„შევსება ყველა შესაძლო ძს-ით“ ცხრილურ ნაწილს შეავსებს ყველა იმ ძირითადი საშუალებით, რომელთაც
მდებარეობა ჯერ არ აქვს მითითებული.

•

„შევსება ძს შერჩევით“ ცხრილურ ნაწილს შეავსებს ცნობარიდან შერჩეული ძირითადი საშუალებებით. ცნობარი
გაფილტრულია იმ ძირითადი საშუალებებით, რომელთაც მდებარეობა ჯერ არ აქვთ მითითებული.

ღილაკები „მპპ-ების შევსება“ და „დეპარტამენტის შევსება“ ცხრილში შერჩეული ძირითადი საშუალებებისთვის
შეავსებს მატერიალურად პასუხისმგებელ პირს თანამშრომელთა ცნობარიდან და დეპარტამენტს დეპარტამენტების
ცნობარიდან.
შესაძლებელია ძირითადი საშუალებების ადგილმდებარეობის მითითება რამდენიმე ძირითად საშუალებაზე
ჯგუფურად. ამისათვის „ძირითადი საშუალების გადაადგილების“ დოკუმენტი უნდა გაიხსნას მენიუდან (ძირითადი
საშუალებები > ძირითადი საშუალების ოპერაციები > ძირითადი საშუალების გადაადგილება) და მიეთითოს
ოპერაციის ტიპი „ადგილმდებარეობის მითითება“.
დოკუმენტის გატარების შედეგი შეგიძლიათ აისახება ძირითადი საშუალების ბარათზე.

ძირითადი საშუალების ადგილმდებარეობის ცვლილება
ძირითადი საშუალების მდებარეობის რომელიმე პარამეტრის ცვლილებისთვის გამოიყენება დოკუმენტი „ძირითადი
საშუალების გადაადგილება ოპერაციის ტიპით „გადაადგილება“. აღნიშნული ოპერაციის შესრულება შესაძლებელია
როგორც ძირითადი საშუალების ბარათზე „გადაადგილება“ ლინკზე დაჭერით, ასევე მენიუდან ძირითადი
საშუალებები > ძირითადი საშუალების ოპერაციები > ძირითადი საშუალების გადაადგილება.
დოკუმენტის ქუდში მიეთითება ორი საწყობი: გამგზავნი და მიმღები. ეს ველები ჩანს მხოლოდ მაშინ, თუ ჩართულია
აღრიცხვა საწყობების ჭრილში. ამ შემთხვევაში საწყობების მითითითება სავალდებულოა. ქუდში დამატებით
შეიძლება მიეთითოს დეპარტამენტი და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი. საწყობით, პასუხისმგებელი პირითა
და დეპარტამენტით იფილტრება ძირითად საშუალებათა ცნობარი, როცა ხდება ცხრილური ნაწილის შევსება.
ამ დროს უნდა შეივსოს ცხრილური ნაწილი „ადგილმდებარეობა“, სადაც მიეთითება ძირითადი საშუალება,
დეპარტამენტი და მატ. პასუხისმგებელი პირი. ჩანართზე არის ღილაკი „შევსება“, რომელსაც აქვს ვარიანტები,
„შევსება ძს შერჩევით“, „შევსება დასახელების მიხედვით“ და „შევსება ყველა შესაძლო ძს-ით“.
შევსება ღილაკი ცხრილის ველებს „დეპარტამენტი“ და „პასუხისმგებელი პირი“ შეავსებს დეპარტამენტისა და
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის მიმდინარე მნიშვნელობებით. მნიშვნელობების ჯგუფურად შეცვლა
შესაძლებელია ღილაკებით „მპპ-ების შევსება“ და „დეპარტამენტის შევსება“. ეს ღილაკები ცხრილში შერჩეული
ძირითადი საშუალებებისთვის შეავსებს მატერიალურად პასუხისმგებელ პირს თანამშრომელთა ცნობარიდან და
დეპარტამენტს დეპარტამენტების ცნობარიდან მითითებული მნიშვნელობებით.
გატარების შედეგი აისახება ძირითადი საშუალების ბარათზე, ასევე ბარათზე „ისტორია“ ღილაკზე დაჭერით
შესაძლებელია ძირითადი საშუალების მოძრაობის დათვალიერება.
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დოკუმენტიდან შესაძლებელია სასაქონლო ზედნადების გამოწერა „სასაქონლო ზედნადების გაფორმება“ ლინკზე
დაჭერით. ტრანსპორტირების დაწყებისა და დასრულების მისამართები შეივსება გამგზავნი და მიმღები საწყობების
მისამართების მიხედვით.

მნიშვნელოვანია: დოკუმენტის გამოყენება ასევე შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ადგილმდებარეობის
პარამეტრების ცვლილება პროგრამულად არ ხდება, თუმცა საჭიროა სასაქონლო ზედნადების გამოწერა. ამ დროს
დოკუმენტში გამგზავნ და მიმღებ საწყობებში უნდა მიეთითოს ერთიდაიგივე მნიშვნელობა, ხოლო ცხრილურ ნაწილში
მიმდინარე პარამეტრების ცვლილება არ უნდა მოხდეს. მისამართების დაზუსტება ამ შემთხვევაში მოხდება
სასაქონლო ზედნადების ფორმაზე.

ძირითადი საშუალების გადაადგილება ფილიალებს შორის
ძირითადი საშუალებისთვის ფილიალის შეცვლა შესაძლოა მოხდეს, როგორც მდებარეობის პარამეტრების
ცვლილებასთან ერთად, ასევე ამ პარამეტრების ცვლილების გარეშე.
ძირითადი საშუალების აღრიცხვის ფილიალის ცვლილება აისახება პროგრამაში დოკუმენტით „ძირითადი
საშუალების გადაადგილება“ ოპერაციის ტიპით „გადაადგილება“.
ამ დროს უნდა შეივსოს ჩანართი „ფილიალებს შორის გადაადგილება“, სადაც ქუდში მიეთითება „გამგზავნი
ფილიალი“ და „მიმღები ფილიალი“, ხოლო ცხრილში ძირითადი საშუალებები გადაადგილებისათვის.
იმ შემთხვევაში თუ ფილიალის ცვლილება ხდება მდებარეობის პარამეტრების ცვლილებასთან ერთად, აღნიშნული
ცხრილური ნაწილი შეიძლება გადაივსოს ადგილმდებარეობის ჩანართის მონაცემების მიხედვით. ამისათვის
არსებობს ღილაკი „შევსება მდებარეობის მითითების ჩანართის მიხედვით“, რომელიც „ფილიალებს შორის
გადაადგილების“ ცხრილურ ნაწილს გადაავსებს „ახალი მდებარეობის“ ჩანართის მონაცემებით.
იმ შემთხვევაში თუ ფილიალის ცვლილებისას არ ხდება მდებარეობის პარამეტრების ცვლილება, გამგზავნ და მიმღებ
საწყობებში შეივსება ერთიდაიგივე მნიშვნელობა, ხოლო „ფილიალებს შორის გადაადგილების“ ჩანართი შეივსება
დამოუკიდებლად. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია „შევსება“ ღილაკის გამოყენება, რომელსაც აქვს ვარიანტები,
„შევსება ძს შერჩევით“, „შევსება დასახელების მიხედვით“ და „შევსება ყველა შესაძლო ძს-ით“.
„ფილიალებს შორის გადაადგილების“ ჩანართის შევსებისას დოკუმენტი შეასრულებს ბუღალტრულ გატარებებს,
რომლითაც შუალედური ანგარიშის გავლით გამგზავნი ფილიალიდან ჩამოიწერება, ხოლო მიმღებ ფილიალში
აიღება შემოსავალში. „შუალედური ანგარიში“ მიეთითება ამავე ჩანართის ქუდურ ნაწილში. ამისათვის ანგარიშთა
გეგმას დაემატა ანგარიში დამხმარე კატეგორიის ზოგადი კლასის ანგარიში F000, „ფილიალებს შორის
გადაადგილების შუალედური“. მინიშნების გარეშე აღნიშნული ანგარიში ივსება „ძირითადი ანგარიშების“ ფორმაზე
მითითებული ანგარიშის მიხედვით (ჯგუფში „ძირითადი საშუალების გადაადგილება“).
იმისათვის, რომ ცხრილური ნაწილი წარმატებით შეივსოს, აუცილებელია ყოველ ძირითად საშუალებას ერთ
ფილიალში ღირებულებები ჰქონდეს ერთ საბალანსო აღრიცხვის ანგარიშზე და შესაბამის ამორტიზაციის ანგარიშზე.
თუ ერთ ძირითად საშუალებას ორ საბალანსო ანგარიშზე აქვს ნაშთი, შევსება ცხრილურ ნაწილში ჩაყრის ერთზე მეტ
რაოდენობას, მაგრამ არ გაატარებს და გამოიტანს შესაბამის შეტყობინებას.
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ჩანართის მონაცემების მიხედვით თითოეული ძირითადი საშუალებისთვის გაკეთდება, ორ-ორი ბუღალტრული
გატარება.
ერთი წყვილი ძირითადი საშუალების აღრიცხვის ანგარიშებისთვის, მეორე - ამორტიზაციის
ანგარიშებისთვის.

სხვა მოდიფიკაციები
1.

ძირითადი საშუალებების ცნობარის სიის ფორმაზე ნაშთის გარეშე არსებული ჩანაწერების გაფორმება, როგორც
არაქტიურის.

ბუღალტრული ოპერაციები
26. ფილიალებს შორის მოძრაობის შესაძლებლობა ტიპიურ ოპერაციაში
ტიპიური ოპერაციის შაბლონის ფორმას დაემატა ალამი "ფილიალებს შორის მოძრაობა". ალმის მონიშვნის შემდეგ
პარამეტრების შევსების ღილაკით პარამეტრებს შორის გამოჩნდება ფილიალიც. აქედან გამომდინარე, ამ
შაბლონში ყველა გატარებაზე შესაძლებელია ფილიალის მითითება. შესაბამისად ესეთ შაბლონზე შექმნილი
ტიპიური ოპერაციის დოკუმენტის სარდაფიდან დაიმალება ფილიალი.

27. ახალ ბაზაში დამატებული ტიპიური ოპერაციები
პროგრამაში დაემატა შემდეგი ოპერაციის შაბლონები: 1. კონვერტაცია ანგარიშვალდებული პირის მიერ. 2.
კონვერტაციის ანგარიშის გადაფასება.შაბლონები მოქცეულია ფულადი სახსრების დანაყოფში და შესაბამისად
მათი გამოყენება შესაძლებელია ფულადი სახსრების ქვესისტემიდან. აღნიშნული ოპერაციები ხელმისაწვდომი
იქნება მხოლოდ იმ ბაზებისთვის, რომლებიც დამატებულია 1.1.1.1 ან უფრო მაღალი ვერსიით.

კონვერტაცია ანგარიშვალდებული პირის მიერ
ოპერაციის შაბლონით „კონვერტაცია ანგარიშვალდებული პირის მიერ“ შესაძლებელია თანამშრომლის მიერ
სავალუტო ჯიხურში ვალუტის კონვერტაციის ბუღალტრულად ასახვა. ამ დოკუმენტში შეიყვანება მონაცემები
ანგარიშვალდებული პირის შესახებ, გაყიდი და შესყიდული ვალუტების და მათი თანხების შესახებ, პროგრამა კი
ავტომატურად დაიანგარიშებს კონვერტაციის ზარალის თანხას.

კონვერტაციის ანგარიშის გადაფასება
ოპერაციის შაბლონით “კონვერტაციის ანგარიშის გადაფასება“ ხდება კონვერტაციის შუალედურ ანგარიშზე
დაგროვებული თანხის კურსთაშორის სხვაობის მოგების ან ზარალის ანგარიშზე გადატანა. როდესაც საბანკო
ტრანსაქციებით ხდება კონვერტაცია და აღნიშნული ოპერაცია აისახება ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვით,
კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი აისახება კონვერტაციის შუალედურ ანგარიშზე, რომელიც ავტომატურად არ
გადაფასდება. სწორედ ამისთვის შეიქმნა შაბლონი „კონვერტაციის ანგარიშის გადაფასება“, სადაც შუალედური
ანგარიშის მითითების შემდეგ დოკუმენტი ავტომატურად დაიანგარიშებს მოგებას ან ზარალს და ბუღალტრულად
გაატარებს მითითებულ ხარჯის ან შემოსავლის ანგარიშზე.
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სხვა მოდიფიკაციები
1.

ბუღალტრულ ოპერაციაში ანალიტიკების ხილვადობა კონსტანტების მიხედვით.

2.

ტიპიური ოპერაციების დოკუმენტების სიაზე დოკუმენტის თანხის გამოტანის შესაძლებლობა.
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