
e-pomoc techniczna

Jak dodać przyjęcie środka trwałego?

Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Środki trwałe

Aby przyjąć środek trwały dokumentem OT, należy wcześniej w programie dodać kartotekę środka trwałego - osobny artykuł na ten temat, dostępny jest tutaj. Po skonfigurowaniu
kartoteki środka trwałego, w celu jego przyjęcia, należy:

1. Z listy modułów wybrać Ewidencje księgowe - Operacje na środkach trwałych. Następnie kliknąć przycisk Dodaj - OT przyjęcie.

2. Wyświetli się lista środków trwałych, które nie są jeszcze przyjęte. Wskazać wybraną pozycję, a następnie kliknąć przycisk OK.

3. W oknie Operacja OT - przyjęcie środka trwałego, należy uzupełnić Numer OT, Datę OT (faktyczna data przyjęcia środka trwałego), Miejsce (MPK) oraz Użytkownika.
Opcjonalnie określić jego kategorię i dopisać uwagi. W przypadku, gdy środek trwały ma być amortyzowany, zaznaczyć checkbox Środek umarzany, a następnie określić
parametry jego amortyzacji.

Nie pokazuj więcej tej informacji

InsERT S.A. w swoich witrynach internetowych wykorzystuje pliki cookies. Jeśli korzystacie Państwo z nich bez zmiany ustawień przeglądarki w Waszym urządzeniu,
przyjmujemy, że wyrażacie zgodę na użycie tych plików. W każdym momencie jednak możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o tym użyciu.
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W przypadku, gdy środek trwały jest już częściowo zamortyzowany, należy zaznaczyć znacznik Przyjęty do użytkowania wcześniej - osobny artykuł opisujący to zagadnienie
dostępny jest tutaj.

Po zapisaniu dokumentu OT dla wybranego środka trwałego, można zacząć go amortyzować - więcej informacji o amortyzowaniu środków trwałych można odnaleźć w innym
temacie e-Pomocy.

Temat należy do Podstawowych zagadnień dotyczących środków trwałych w Rachmistrzu GT. 

Temat należy do Podstawowych zagadnień dotyczących środków trwałych w Rewizorze GT. 

Nie pokazuj więcej tej informacji

InsERT S.A. w swoich witrynach internetowych wykorzystuje pliki cookies. Jeśli korzystacie Państwo z nich bez zmiany ustawień przeglądarki w Waszym urządzeniu,
przyjmujemy, że wyrażacie zgodę na użycie tych plików. W każdym momencie jednak możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o tym użyciu.
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