
Prekių savikainos koregavimas transporto, muito ar kitomis išlaidomis 

           Prekių savikainai koreguoti naudojame Gamybos tipo dokumentą. Detalesnį aprašymą galite rasti 
instrukcijoje „Prekybos ir gamybos  moduliai“  skyriuje 6.9. 
 

1. Buhalterinės apskaitos modulyje turi būti sukurta finansinių operacijų grupė pav. Prekių 
savikainos koregavimas su reikiamais šablonais 

 

 
 
Pastaba. Naudojant šiame pavyzdyje priskirtus buhalterinius šablonus Transporto paslauga ar kitos išlaidos 
turėtų būti užpajamuotos į D291 (būsimų laikotarpių išlaidos)!!! 

 
2. Prekybos modulyje susikuriame dokumentų grupę pav. Prekių savikainos koregavimas jeigu 

tokios nėra ar mums reikia su kitais buhalteriniais šablonais 

 

 



 
3. Kuriame naują prekių savikainos koregavimo dokumentą 

 
Savikainos koregavimo dokumentas susideda iš dviejų dalių. Viršutinėje dalyje yra sudedamos visos 

gautos prekės ir paslaugos (pav.: transporto paslaugos, muitas, kitos paslaugos), kuriomis norime koreguoti 
gautų prekių savikainą, o apatinėje dalyje yra įrašomos gautos prekė, kurioms bus pakoreguota savikaina. 

Į savikainos perskaičiavimo dokumento viršutinę ir apatinę dalį galite traukti ir atsargas iš Atsargų 
katalogo ir prekybinius dokumentus (pav. Pirkimus, Pasiūlymus) iš kurių įsitrauks atsargos į gamybos tipo 
pav. Prekių savikainos perskaičiavimo dokumentą. 

 

 
 

Nagrinėsime tokią situaciją  kai prekės savikaina yra koreguojama proporcingai savikainai, bet yra 
galimybė pasirinkti savikainos koregavimą proporcingai kiekiui arba pasirinkti rankinio būdo apskaičiavimą. 
Tam tikslui, prieš prekių sukėlimą į gamybos tipo dokumentą (pav. Prekių savikainos perskaičiavimo 
dokumentą) , reikia uždėti varnelę ties reikiamu gamybos savikainos skaičiavimo būdu: 

 

 
 
 

4. Prekių savikainos koregavimo pavyzdžiai 
 

4.1. Reikia paskirstyti transporto ar kitas išlaidas visoms gautoms prekėms kai transporto ar 
kitos išlaidos išrašytos prekių pirkimo dokumente. 
Pasirenkame naują Prekių savikainos perskaičiavimo dokumentą: 
- Patikriname ar pasirenkame savikainos skaičiavimo būdą. 
- Į viršutinę ir apatinę dokumento dalį įtraukiame pirkimo dokumentą su transporto ar kitomis 

paslaugomis. 
- Apatinėje dokumento dalyje pasirenkame Panaikinti transporto ar kitas paslaugas. 
- Paspaudžiame Įrašyti dokumentą. 



  
Atsargos kortelėje matome kaip perskaičiuojama prekės savikaina:

  
 Prekių savikainos koregavimo dokumentas po įrašymo jau su perskaičiuota savikaina:

 
 



Taip atrodo Prekių savikainos koregavimo dokumento buhalterinis įrašas: 
 

 
 

4.2. Reikia koreguoti prekių savikainą transporto, muito ar kitomis išlaidomis, kurios nebuvo 
įtrauktos į prekių pirkimo dokumentą. 
 
Pasirenkame naują Prekių savikainos perskaičiavimo dokumentą: 
- Patikriname ar pasirenkame savikainos skaičiavimo būdą. 
- Į viršutinę ir apatinę dokumento dalį įtraukiame prekių pirkimo dokumentą. 
- Į viršutinę dokumento dalį įtraukiame transporto ar kitos paslaugos (išlaidų) pirkimo 

dokumentą ir/arba pridedame patirtas išlaidas iš Atsargų kortelės. 
- Pasirenkame Įrašyti dokumentą. 

 

 
 

4.3. Reikia koreguoti prekių savikainą transporto ar kitomis išlaidomis, kurios buvo prekių 
pirkimo dokumente ir dar papildomai įtraukti kito tiekėjo paslaugas ar patirtas išlaidas , 
kurios nebuvo įtrauktos į prekių pirkimo dokumentą. 
 
Šiuo atveju reikia taikyti abu variantus aprašytus p. 4.1. ir 4.2.  


