Microsoft Dynamics
NAV 2016
Eesti kohalik funktsionaalsus
Alates Microsoft Dynamics NAV 2013 versiooni turuletulekuga on toimunud muutused toote
lokalisatsioonipoliitikas. Kogu lahenduse eestikeelne kasutajaliides ja seadusandlikud nõuded on nüüd
saadaval eraldi moodulina, mis on uuele NAV versioonile eraldi juurde tellitav.
NAV 2016 kohaliku funktsionaalsuse moodul sisaldab:

Riiklik aruandlus

Finantsjuhtimine

Käibemaksu deklaratsioon võimaldab koostada,
esitada ja säilitada käibemaksudeklaratsioone.
▪▪ KMD põhiosa. Võimalus siduda deklaratsiooni
põhiosa lahtrid NAV käibemaksuaruande ridadega
ja tuua eeltäidetud andmed deklaratsioonile.
▪▪ KMD A ja B osa (müügi- ja ostuarved).
▪▪ KM deklaratsiooni kaart ja loend.
▪▪ Deklaratsiooni esitamine XML failina.

Saldoteatised on kujundatud parima praktika ja
Eesti turunõudluse järgi.

Intrastat aruandlus ettevõtetele, kes oma
kaupade Euroopa Liidust lähetamise ja saabumise
kohta Statistikaametile aru annavad. Kohalik
funktsionaalsus abistab andmete kogumisel ja
aruandluse genereerimisel ning võimaldab Intrastati
andmed CSV failina Statistikaameti kodulehele üles
laadida.
Pakendiaktsiisi arvestus ettevõtetele, kellel on
kohustus esitada pakendi aktsiisideklaratsioon.
NAV abistab deklaratsiooni jaoks vajaliku
andmekomplekti kokku panemisel. Funktsionaalsus
ei sisalda aktsiisideklaratsiooni aruande väljatrükki.
VIES (VD) aruandlus võimaldab NAV-st eksportida
ühendusesisese käibe (VIES) aruande (Maksu-ja
Tolliameti vorm VD) XML formaadis. Eksporditud fail
on elektroonilisel kujul üles laetav EMTA kodulehel.

Põhivara ajalugu võimaldab uue põhivaraga
seotud vastutava töötaja või põhivara asukoha
määramisel printida välja üleandmis-vastuvõtuakti.
Põhivara inventuuriloend võimaldab printida
põhivara inventeerimisaruande.
Raha haldus
Sularaha haldus võimaldab NAV-st välja trükkida
Eesti turunõuetele vastava kujundusega kassa
sissetuleku- ja väljaminekudokumente.
Pangaliidesed, mis on kohandatud Eesti Pangaliidu
SEPA standardile:
▪▪ SEPA ja muud (valuuta- ning välismaksed) maksed.
▪▪ Väljavõtte import ja töötlemine, sh laekumiste
sidumine arvega ning muude toimingute sidumine
pearaamatu kontoga (nt panga teenustasud).
▪▪ Pangakonto kannete ning pangakonto väljavõtte
võrdlus ning erinevuste käsitlemine.
▪▪ Viitenumbrite kasutamine kliendi ja hankija põhiselt
või arvepõhiselt.
▪▪ Püsimakse e-arve lepingute haldus ning arvete ja
kreeditarvete väljastamine Eesti e-arve vormingus.
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▪▪ Eestikeelne kasutajaliides;
▪▪ Eestindatud demokeskkond harjutamiseks ja tootega tutvumiseks;
▪▪ Versioonivahetuse vahendid, mis tagavad andmete üleviimise uue versiooni kujule;
▪▪ Eesti kohaliku funktsionaalsuse abiinfo eesti ja inglise keeles;
▪▪ Kohalikust seadusandlusest ja turunõudlusest tulenev lisafunktsionaalsus.

Ostu- ja müügiprotsessid
Äriregistri päring kliendi ja hankija andmete
täitmiseks või seniste andmete kontrollimiseks.
▪▪ Andmete pärimine nime osa või registreerimisnumbri järgi.
▪▪ Päring uue kliendi või hankija andmete täitmiseks.
▪▪ Päring olemasoleva kliendi või hankija andmete
kontrollimiseks ja täiendamiseks.
▪▪ Masspäring puuduvate reg. numbrite või KM reg.
numbrite täitmiseks.
Mittemahaarvatav käibemaksu funktsionaalsus
võimaldab:
▪▪ Seadistada mittemahaarvatava käibemaksu määra
ja tooterühmad, millele see kehtib.
▪▪ Mittemahaarvatava käibemaksu rakendumine ja
kuvamine ostuarvetel.
▪▪ Mittemahaarvatava käibemaksu lisamine ostetavale
kulule (sh. kaup või põhivara).
Kliendipõhine ettemaks võimaldab:
▪▪ Väljastada kliendile ettemaksunõude ehk
ettemaksuarve.
▪▪ Käsitleda käibemaksuseadusest tulenevalt klientide
ettemaksu kui käivet ning arvestada sellelt
käibemaksu.
▪▪ Pidada kliendi ettemaksude üle arvestust ning
kasutada ettemakse (arvata maha) kliendiga
tehtavas põhiarvelduses.

Telema EDI moodul võimaldab vahetada
äripartneritega dokumente elektroonilisel kujul.
Üldised omadused:
▪▪ Krüpteeritud otseühendus Telemaga
▪▪ Ülevaade saabunud ja saadetud dokumentidest ja
nende staatustest.
Toetatud e-dokumendid:
▪▪ Müügitellimuse vastuvõtmine
▪▪ Saatelehe väljastamine
▪▪ Tarnekinnituse vastuvõtmine
▪▪ Müügiarve väljastamine
Detailsemad juhised Eesti kohaliku funktsionaalsuse
kasutamise kohta leiab programmi abiinfost.
Lisainfo
▪▪ Eesti lokalisatsioon on ametlikult registreeritud ja
sertifitseeritud Microsofti poolt.
▪▪ Lokalisatsioon on kasutatav versiooniga Microsoft
Dynamics NAV 2016.
▪▪ Lahendus koosneb kahest Microsoft Dynamics NAV
litsentsi kuuluvast moodulist: lokalisatsiooni moodul
ja Telema EDI moodul.
▪▪ Eesti lokalisatsiooni funktsionaalsust on võimalik
kasutada kõigil NAVi litsentseeritud kasutajatel, kui
see pole õigustega teisti sätestatud.
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