
HD Extension Pack - 
lokalizācijas risinājums Microsoft Dynamics NAV 2015

Uz Microsoft Dynamics NAV balstīts grāmatvedības un �nanšu vadītājiem paredzēts risinājums,
kas izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā arī valsts speci�skām funkcionālām prasībām. 

HD Extension Pack ir iekļauta QuickStart risinājumā bez papildus izmaksām.
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Pievienotās vērtības nodoklis

HD Extension Pack risinājums papildina Microsoft Dynamics NAV standarta funkcionalitāti 
ar Avansa maksājumu PVN uzskaiti.

Risinājumā ir nodrošināta šādu PVN deklarāciju sagatavošana un eksportēšana uz VID EDS:

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija

PVN1 „Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā 
par pārskata periodu” 

PVN2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” 

PVN3 „Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības 
teritorijā”

Elektroniska datu apmaiņa ar bankām

HD Extension Pack risinājums nodrošina elektronisku datu apmaiņu ar Latvijas banku 
internetbankām un elektronisko norēķinu sistēmām FiDaViSta un SEPA formātā. 

Par pamatu tiek izmantota Microsoft Dynamics NAV Naudas līdzekļu pārvaldības funkcionalitāte.

 Ir pieejams maksājumu eksports uz bankām un izrakstu imports, 
kā arī rēķinu un maksājumu automātiska sasaiste. 

Valūtas kursu automātisks imports

Valūtas kursu automātisks imports no Eiropas Centrālās Bankas mājas lapas, atbilstoši 
Latvijas likumdošanas prasībām ar iespēju koriģēt valūtas kursu, ja nepieciešams.



Pārdošanas pasūtījums neiegrāmatots/iegrāmatots

Pārdošanas rēķins neiegrāmatots/iegrāmatots

Pārdošanas kredītrēķins neiegrāmatots/iegrāmatots

Iepirkuma kredītrēķins – preču atgriešanas pavadzīme neiegrāmatota/iegrāmatota

Avansa norēķins neiegrāmatots/iegrāmatots

Pārvietošanas pavadzīme neiegrāmatota/iegrāmatota

Preču norakstīšanas akts neiegrāmatots/iegrāmatots

Inventarizācijas akts

Kases grāmata

Kases ieņēmumu/izdevumu orderis

Savstarpējā ieskaita akta izdruka

Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts debitoriem/kreditoriem

Pamatlīdzekļa kartiņa

Pamatlīdzekļu inventarizācijas akts

Pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā akts

Pamatlīdzekļu norakstīšanas akts

Pamatlīdzekļu nodošanas – pieņemšanas akts

Intrastat

HD Extension Pack nodrošina Intrastat pārskatu sagatavošanu un elektronisku nosūtīšanu 
uz Centrālo Statistikas pārvaldi:

Ievedums Intrastat - 1A

Izvedums Intrastat - 2A

Ievedums Intrastat - 1B

Izvedums Intrastat - 2B

Dokumentu izdrukas

HD Extension Pack risinājums nodrošina šādu dokumentu izdrukas,atbilstoši Latvijas 
normatīvo aktu prasībām:



Nākamo periodu izdevumu funkcionalitāte

HD Extension Pack risinājums nodrošina ērtu nākamo periodu izdevumu uzskaiti 
un ikmēneša izdevumu norakstīšanu, kā arī pārskatāmu atskaiti 

par ikmēneša izdevumiem un atlikušajām summām.

Avansa norēķini

HD Extension Pack risinājumā ir iekļauta avansa norēķinu funkcionalitāte – 
avansa norēķina personas izveidošana no Darbinieka kartiņas, 

avansa norēķina izveidošana un izdruka.

Rēķinu nosūtīšana uz e-pastu

HD Extension Pack risinājumā ir iekļauta e-rēķinu izsūtīšanas funkcionalitāte – 
dokuments tiek saglabāts PDF formātā un nosūtīts uz klienta kartē norādīto e-pastu. 

Pastāv iespēja nosūtīt vairākus rēķinus – 
gan iegrāmatotus, gan neiegrāmatotus, kā arī kredīta rēķinus.

www.hortus.lv


