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Dokumento tikslas
Iždo organizaciniame lygyje yra įgyvendinta galimybė mokėjimo paraiškas, kuriose
nurodytas finansavimo šaltinio kodas 1. 4.1.1. 1 arba 1. 4.2.1. 1kontroliuoti ne tik su kontroline
sąmata, bet ir su įstaigos už turto nuomą ir už teikiamas paslaugas įmokėtomis pajamų įmokomis.
Pajamų įmokų kontrolė atliekama vykdant mokėjimo paraiškų tenkinimo procedūrą bei pritariant
bendrojo žurnalo registrams, kuriuose yra įrašų, didinančių 1. 4.1.1. 1 arba 1. 4.2.1. 1 šaltinių
išlaidas. Jeigu šių procedūrų metu vykdymo metu suskaičiavus įmokėtų pajamų ir išlaidų
skirtumą, jis bus neigiamas, mokėjimo paraiška nebus praleidžiama apmokėjimui, taip pat nebus
leidžiama pritarti bendrojo žurnalo registrui.
Šiame dokumente aprašyta galimybė perskirstyti nepanaudotą pajamų įmokų likutį tarp
tai pačiai ministerijai (pagal VBAMS ) priklausančių įstaigų arba tarp finanasavimo šaltinių (1.
4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1). Šį perskirstymą atlieka ministerijos arba asignavimų valdytojo
organizacinių lygių vartotojai pagal žemiau pateiktą aprašymą.
1. Pajamų įmokų informacija
Min/AV org. lygyje informacija apie pajamų įmokas patalpinta
Pajamų įmokos- Pajamų įmokų informacija:

meniu skiltyje Pirkimai -

Pasirinkus meniu punktą Funkcijos „Įkelti pajamų įmokų informaciją“, atsidarys langas:

„Data“ laukelyje, vartotojui reikia nurodyti datą, iki kurios (nuo užklausoje nurodytų metų
sausio 1 d.) bus įkeliami duomenys. Nuspaudus Gerai, formoje bus sugeneruota informacija apie
pajamų įmokas iki užklausoje nurodytos datos:

Pakartotinai
įvykdžius „Įkelti pajamų įmokų informaciją“ funkciją, „Pajamų įmokų
informacija“ lentelės duomenys bus panaikinami ir lentelė bus užpildoma iš naujo iš iždo gautais
duomenimis. Vartotojas šioje formoje duomenų redaguoti negali.
Pasirinkus meniu punktą Spausdinti, ekrane matomą (t.y. prieš ataskaitos spausdinimą,
pirma reikia įkelti pajamų įmokų informaciją iš iždo) informaciją galima atsispausdinti:

Laukai Datos filtras nuo..iki bus užpildomi automatiškai, lauke Biudž. Org. filtras ministerijos
organizacinio lygio vartotojai gali nurodyti biudžetinės įstaigos, kurios duomenis nori
atspausdinti, filtrą (tuomet laukas Spausdinti Biudž.org. turi būti pažymėtas). AV
organizaciniame lygyje šis laukas yra neaktyvus. Jei laukas Spausdinti Biudž. org. nėra
pažymėtas, informacija bus spausdinama nedetalizuojant pagal biudžetines įstaigas (tuomet
laukas Biudž.org. filtras neturi būti pildomas), t.y. bendra ministerijai. Paspaudus Peržiūra,
ataskaita bus išvedama ekrane, pasirinkus Spausdinti- bus siunčiama į spausdintuvą.
2. Pajamų įmokų perskirstymas MIN/AV org. lygyje
Ši galimybė yra pasiekiama toms MIN/AV, kurių VBAMS veikia Finansų ministerijos
serveriuose ir MS SQL duomenų bazėje. Pajamų perskirstymui MIN arba AV org. lygiuose yra
sukurtas „Pajamų įmokų perskirstymo žurnalas“, kuris pasiekiamas: Pirkimai ->pajamų įmokos
-> pajamų įmokų perskirstymas”:

Šiame žurnale pasirinkus meniu punktą “Funkcijos -> Įkelti perskirstymo eilutes”,
atidaromas perskirstymo funkcijos užklausos langas:

Nuspaudus “Gerai”, iš ižde esančios lentelės „Pajamų įmokos pagal įstaigas“ funkcija
suskaičiuos Ministerijai pavaldžių BO pajamų įmokų likučius ir sukurs sumines perskirstymo
žurnalo eilutes su pajamų įmokų likučiais:

Norint perskirstyti pajamų įmokų sumas, reikia statyti kursorių ant suminės eilutės ir
nuspaudus mygtuką F3 įterpti naują detalią eilutę. Naujoje detalioje eilutėje bus užpildyti visi
laukai išskyrus „BO kodas“ ir „Perskirstoma suma“. Naujoje detalioje eilutėje laukelyje „BO
kodas“ reikia pasirinkti Biudž. Organizacijos kodą, kuriai norima skirti pajamas. Naujos detalios
eilutės laukelyje „Perskirstoma suma“ reikia įvesti norimą perskirstyti sumą. Įvedus šią sumą
bus užpildoma ir suminės eilutės laukelis „Perskirstoma suma“.:

(Šiame pavyzdyje pavaizduotas perskirstymas – iš 2938 BO 120,01 eurų suma perkelta
BO 2940).
Norint perskirstyti pajamų sumas dar vienai biudžetinei organizacijai, suminei eilutei reikia
sukurti dar vieną detalų įrašą.
Norint perskirstyti sumas tarp finansavimo šaltinių, su F3 sukurkite naują detalią eilutę ir
lauke “Finansavimo šaltinis”, pasirinkite reikalingą finansavimo šaltinį, pvz.:

(šiame pavyzdyje pavaizduotas perskirstymas – BO 2938 iš finansavimo šaltinio 1.4.1.1.1
į finansavimo šaltinį 1.4.2.1.1 bus perkelta 33 eurų pajamų įmokų suma.
Įvedus perskirstymo operacijas ir žurnale pasirinkus meniu punktą “Funkcijos >Patvirtinti ir siųsti valstybės iždui“, perskirstymo žurnalo eilutės bus pažymėtos „Patvirtinta
MIN\AV“, o žurnalo eilutės taps neredaguojamomis.
3. Įstaigų reorganizacija finansinių metų eigoje (t. y. neapima reorganizacijos nuo
xx metų sausio 1 d.)
Reorganizacijos procedūrai yra sukurtas žurnalas: “Pirkimai- Pajamų įmokos - Pajamų
įmokų dėl reorg. perdavimas“.
Naikinamos BO Proceso/Funkcionalumo aprašymas
Šiame žurnale pasirinkus funkciją Funkcijos -> Įkelti Reorg. eilutes atidaromas
funkcijos „Įkelti Reorg. eilutes“ užklausos langas:

Užklausos lange reikia nurodyti „Perskirstymo Data“, lauke “Biudž. Org. filtras” reikia
įvesti reorganizuojamos/-ų BO kodą/-us. Funkcijos „Įkelti Reorg. eilutes“ vykdymo metu,
žurnale „Pajamų įmokų dėl reorg. perdavimas“ bus įkeliama, funkcijos užklausos lange
laukelyje „Reorganizuojama BO“ nurodytos Biudžetinės organizacijos, lentelėje „Pajamų įmokos
pagal įstaigas“ (iš iždo org. lygio) esanti informacija:

Žurnale „Pajamų įmokų dėl reorg. perdavimas“ automatiniu būdu sukuriami įrašai,
uždarantys pajamų įmokas. Šiame žurnale esančią pajamų įmokų dėl reorganizacijos informaciją,
sistemos naudotojas turi perduoti Iždui. Tai atliekama žurnale „Pajamų įmokų dėl reorg.
perdavimas“ pasirinkus meniu punktą Funkcijos -> Perduoti įmokas dėl reorganizacijos.
Įvykdžius funkciją, žurnalo eilutės išvalomos.
Priimančios BO Proceso/Funkcionalumo aprašymas
MIN\AV org. lygyje įstaiga į žurnalą „Pajamų įmokų dėl reorg. perdavimas“ turi
suvesti naikinamos BO pateiktą informaciją. Vedant duomenis žurnale „Pajamų įmokų dėl
reorg. perdavimas“ visi įrašai, turi būti suvesti su tipu „Įpl. koregavimai“ ir sumos nurodomos
teigiamos (lauke “BO kodas” reikia nurodyti priimančios įplaukas BO kodą):

Žurnale „Pajamų įmokų dėl reorg. perdavimas“ suvedus informaciją reikia pasirinkti
meniu punktą Funkcijos -> Perduoti įmokas dėl reorganizacijos. Įvykdžius šią funkciją, į IŽDO
org. lygio žurnalą „Pajamų įmokų dėl reorg. perdavimas“ bus perduota MIN/AV org. lygyje
suvesta informacija ir bus išvalomos žurnalo eilutės.

