Lista zmian/nowych funkcji w wersji 4.5
1)
----------------------------------------------- WAŻNE !!! ------------------------------------Poprawienie złego liczenia w pobieraniu kwoty do deklaracji VAT-7/7K/7D.
Błąd polegał na tym, że przy pobieraniu podstawy opodatkowania i vatu w sytuacji gdy była
wystawiona faktura korygująca program wykonywał następujące czynności:
Założenia:
Wystawiono fakturę zwykłą na kwotę 100 zł NETTO, 23 zł VAT.
Wystawiono korektę do tej faktury dającej rabat 20% czyli taką, na której widnieją kwoty
80 zł NETTO, 18,40 VAT czyli zmniejszającą Kwotę netto faktury korygującej o 20 zł i VAT o 4,60 zł.
Jak powinno być przy pobieraniu do deklaracji VAT:
KWOTA NETTO przy stawce 23 %
100 zł. – 20 zł. = 80 zł.
KWOTA VAT przy stawce 23 %
23 zł. – 4,60 zł. = 18,40 zł. w zaokrągleniu 18 zł.
A jak było przy pobieraniu do tej pory:
(Tu warto zaznaczyć, że rejestr VAT korekt był prawidłowo wypełniany!!!)
KWOTA NETTO przy stawce 23 %
100 zł. + (tu błąd) 80 zł. – 20 zł. = 160 zł.
KWOTA VAT przy stawce 23 %
23 zł. + (tu błąd) 18,40 zł – 4,60 zł. = 18,40 zł. w zaokrągleniu 36,80 zł.
Program traktował wystawioną korektę (po zmianach) jako zwykłą fakturę i sumował ją razem z
innymi zwykłymi fakturami a później odejmował/dodawał różnice wynikające z faktury
korygującej.
----------------------------------------------- WAŻNE !!! -------------------------------------

2)
Nowe deklaracje VAT-7 (wersja 14), VAT-7K (wersja 8), VAT-7D (wersja 5) – bez załączników, załącznik
pojawi się w kolejnej wersji uwzględniającej ułatwienia przy tzw. „Złych Długach”
3)
W ustawieniach doszły 4 nowe opcje:
a) Zaznaczaj Rejestr VAT przy paragonie – odhaczenie tego spowoduje, że przy tworzeniu
paragonu będzie odhaczone pole Rejestr VAT, które powoduje, że Paragon wędruje do
rejestru VATowskiego
b) Odhacz Rejestr VAT na fakturze przy generowaniu Faktury z Paragonu – opcja pomocna u
osób, które robią faktury z paragonu i nie chcą mieć zdublowanego obrotu w rejestrze VAT
c) Odhacz Rejestr VAT na paragonie przy generowaniu z paragonu faktury – opcja podobna do
tej u góry, jednak nie powinna być zaznaczona razem z powyższą.
d) Zmień ceny sprzedaży przy zatwierdzaniu PZ – W momencie zatwierdzenia PZ, program
przelicza cenę sprzedaży na karcie produktu uwzględniając nową cenę zakupu z PZ oraz
wpisany w osobnym polu na karcie towaru NARZUT procentowy.

4)
Przy pobieraniu Towaru do dokumentu magazynowego, przy otwieraniu okna Towary i usługi,
domyślnie jest ustawiany w tym oknie Magazyn zgodny z magazynem z dokumentu, z poziomu
którego jest ono wywoływane
5)

1. Umożliwiający dodawanie ręczne wpisów Rejestr VAT Sprzedaży, który został połączony z
automatycznymi rejestrami:




Rejestrem Faktur zwykłych i zaliczek
Rejestrem korekt
Rejestrem Paragonów

2. Umożliwiający dodawanie ręczne wpisów Rejestr VAT Zakupu, który został połączony z
rejestrem automatycznym VAT zakupów

6)
W fakturze zakupu, w przypadku gdy łączna kwota VAT-u jest większa niż 23% kwoty NETTO wpisanej
obok, program wyświetli napis ostrzegający. Zdarzało się, że z rozpędu ktoś wpisał w polu Kwota
Netto kwotę netto w polu VAT kwotę Brutto z faktury, stąd podpowiedź.

7)
W dokumencie PW w przypadku gdy tworzyliśmy nowy Towar i klikaliśmy „Zatwierdź” pojawiał się
komunikat informujący, że najpierw należy usunąć wszystkie towary z dokumenty a dopiero
następnie zmienić magazyn. Błąd ten został wyeliminowany.

8)

Poprawiono dwa błędy, w jednym w momencie gdy była generowana WZtka z dokumentu sprzedaży
i ponownie użytkownik klikał na WZ, program informował o tym fakcie pytając czy generować mimo
to i bez względu czy użytkownik wybrał opcję TAK czy NIE, WZtka była generowana. Poprawiono
także błąd przy pobieraniu towaru /usługi do faktury ProFormy (wyskakiwał komunikat
anglojęzyczny).

9)

Jako opcja w ustawieniach ogólnych w zakładce Dokumenty, Rejestry, „Dodawaj na fakturze
Zwykłej/Zaliczce adnotacje „Odwrotne Obciążenie” w przypadku pobrania do niej towaru/usługi z
stawką NP. (nie podlega) Wówczas zostanie naniesiony napis (obok napisu Podsumowanie )
„Adnotacja: odwrotne obciążenie” . Opcja dla handlarzy metalami.
10)
W ustawieniach ogólnych w zakładce Dokumenty, rejestry możliwość wpisania stopki do
dokumentów sprzedaży i magazynowych (dodatkowej, nad napisem Druk: Dumpingowiec)

11)
Mała zmiana przy opcji Uaktualniania ceny zakupu na karcie towaru zgodnie z ostatnią ceną zakupu z
dokumentu magazynowego przyjęcia na magazyn. Poprzednio uaktualniał tylko wtedy jeżeli przyjęcie
było na magazyn oznaczony jako główny, obecnie nie ma takiego ograniczenia, uaktualnia zawsze bez
względu na to na jaki magazyn przyjmuje. Dotyczy to jednak teraz TYLKO dokumentu PZ. Osobno
użytkownik decyduje czy ma uwzględniać PW oraz osobno czy dokument MM.

12)
Zostało zdjęte ograniczenie wpisania ilości znaków przy nazwie drukowanej na paragonie fiskalnym
(użytkownik sam musi pilnować na co pozwala jego drukarka fiskalna) oraz doszła obsługa Drukarki
fiskalnej Posnet HD ev J

13)
W sprzedaży bezrachunkowej zmieniono sposób wprowadzania danych. Przy opcji Księga + VAT lub
Ryczałt + VAT użytkownik wpisuje tylko albo kwoty Netto albo tylko kwoty Brutto, w momencie
opuszczania pola z kwotą Brutto lub kwotą Netto program wylicza VAT wypełnia pole z VAT oraz
jeżeli wpisywano kwotę Netto program tradycyjnie liczy VAT w przód i dodaje do kwoty Netto ten
VAT wpisując go w pole Brutto lub gdy wpisujemy kwotę Brutto program liczy VAT metodą w tył i
odejmując go od kwoty Brutto wypełnia kwotę Netto

14)
W sytuacji gdy Faktura pochodzi z paragonu, program zapyta się czy aby na pewno generować
ponownie WZ (jeżeli ustawiono automatyczne generowanie WZ lub wciśnięto przycisk WZ)

