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Wstęp
Ogólne informacje o instrukcji, serwisie i licencji.

o programie

Opis zmian

Wprowadzane zmiany w programie (rozwiązane blędy, nowe funkcjonalności) są rejestrowane w opisie zmian. Każdy
program posiada swój opis zmian. Opis zmian dla programu Rejestr VAT dostępny jest na stronie Rejestr VATppj~

zmian.

O programie Rejestr VAT

Program Rejestr VAT służy do rozliczania podatku należnego i naliczonego. W tym celu prowadzone są dwa rejestry:
sprzedaży i zakupów. W pierwszym z wymienionych rejestrów wystawiane 5ą dokumenty sprzedaży (podatek należny),
natomiast do drugiego wprowadzane są dokumenty zakupu (podatek naliczony, podatek do odliczenia). Na podstawie
zawartości obu rejestrów sporządzane są deklaracje VAT ~ (miesięczne).

Zakres danych objętych systemem:

. Kontrahenci,

. Dokumenty sprzedaży,
a Dokumenty zakupów,
. Umowy służące do cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży,

Deklaracje VAT-7.

Konfiguracja

Parametry systemu
Parametry systemu służą do określenia zbioru napisów i wartości używanych przez program w różnych jego aspektach

oraz parametrów sterujących jego zachowaniem. Parametry podzielone są na następujące grupy:

a Rejestr sprzedaży,
a Parametry konfiguracji (są to parametry odczytane z konfiguracji wybranej przez zalogowanego operatora; więcej

o konfiguracjach w dalszej części instrukcji),
. Drukarka fiskalna,
. Książka nadawcza,
a Rejestr zakupów, .

. Deklaracja VAT 7,

. Jednolity plik kontrolny.

Rejestr sprzedaży



Grupa parametrów używanych w części programu obsiugującej sprzedaż.

Dane urzędu

Parametry okreśłające informacje o urzędzie, który w części sprzedażowej występuje jako sprzedawca. Danych urzędu
można użyć do przygotowania wzorców wydruku, na podstawie których program tworzy postaci dokumentów
sprzedazy.

Parametry

Rejestr sprzedaży
:: Dane urzędu

-- Stale parametry

Wysyłka dokumentów do Budże ______________________________

V Parametry kon~guracji Qd: 1)
: Kok~n~ny listy towarów/usług (b

Kdumny listy towarów/usług (rt _________________________________________________________________________________________
V Formaty liczb i dat

- Cena jednosUowa

Iiość
-Kwotybrutto~netto

Kwoty poda&u VAT
--Budżet - dokumenty sprzedaży

-Budżet - dokumenty zakupów _________________________________________________________________________________
Drukarka ~skalna

Książka Nadawca

V - Rejestr zakupów

S~łe parametry _________________________________________________________________________________

- Dekiaracja VAT-7

NIP - REGON

11111111111 ~111111110

X
Dane W2dU ____

Nazwa urzędu

Urząd riasta Testowo .

Dane adresowe

l~aj Województwo PoMat

~ Polska Mmazowe±e —„ fltestowy

Gmina Miejscowość

~ Testowo Testowo

Ulica Dom Lokal

IGMwna lisA J
Kod Poczta

~ 00-BOO J~Testowo

Miejsowy Urząd Skarbowy

~ 1409

~ Urząd Skarbowy w Legionowie

Telefon Faks Adres strony ~Nflż Adres poczty elektronicznej

~ 11 301 3131 J 113013132 JJgmina.testowo.pi JJpocz~gmina.testowo.~

< - )

~nu1uj r ~Zap4sz

Parametry składające się na Dane urzędu:

Nazwa parametru Opis

NIP Numer NIP urzędu.

REGON Numer REGON urzędu.

Nazwa urzędu Dwu wierszowa nazwa urzędu.

Dane adresowe Adres urzędu składający się z następujących pól: kraj, województwo, powiat, gmina,
~ miejscowosc, ulica, dom, lokal, kod i poczta.

- Miejscowy Urząd Kod i nazwa Urzędu Skarbowego, do którego urząd składa rozliczenie podatku VAT
Skarbowy (deklarację VAT-7).

Telefon Numer telefony.

Faks Numer faksu.

Adres strony
Www Adres strony www urzędu.

Adres poczty
elektronicznej

Adres poczty email urzędu.



W przypadku, gdy deklaracja VAT-7 skladana jest drogą elelctroniczną należy koniecznie podać numer NIP, REGON,
nazwę urzędu i kod Urzędu Skarbowego.

Stałe parametry

Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej sprzedaży.

Podstawowe



V Rejestr sprzedaży
Dane urzędu
Stałe parametry
Wysyka e-mał
Wysyta doiojrnentów do Budżetu

Parametry konfiguracji Qd: 3)
Kokniy hty tow&ówAjs&ig (Ód)
Kokimny hsty towarów~jskjg (rtl)

V Formatybczbidat
Cena jednostkowa

Kwoty brutto i netto
• Kwoty poda&i VAT

Budżet - dolwmenty sprzedaży
Budżet - dokumenty zakupów

Drukarka fiskalna
Książka Nadawcza

~ Rejestr zakupów
Stałe parametry

Deldaracja VAT-7
Jednolity Pik Kontrolny

Podstawowe-A Podstawowe-S Raporty

Bteżący miesiąc sprzedaży____ Zaobą~anie kwot

I 20211 Brutto: liwosz „~ Podateic igrosz

________ Maksymaka M~*nabia Maks ymalna lininalna Maksymt”a

_________ I 12001 I ~I I 1601 I 1711 I
D Wyłączenie kontrob miesiąca sprzedaży podanego na dolanende
D Wyłączenie kontro~ niesiąca do utworzeria sygnatury dolanentu
D Wyłączne kontrob &narycznej kwoty brutto i podatku VAT
D Faktury zaliczkowe - wielcpozycyjna lista towarówMbjg
flWyłącz dodatkowe filtrowanie rodzajów dolanentów podczas wystawiania dokumentów sprzedaży

Automatyczne nadawane dola.rentowi typu WEW w przypacicadi
~ Import usług
~Wewnątrzwspólnotowe nabyde towarów (Wrn)
~] Nabywca płac podatek (art. 17 ust. 1 pkt 5)

~Amk4 ~Za”~sz

„ Rejestr sprzedaży
Dsie urzędu
Stale pcmnetry
Wysy&a e-mał
Wysylca dokumentów do Budżetu

Parametry konfiguracji (id: 3)
Kokmvy listy towar6w~jskjg (Ód)
KoKn,y listy towarów/uskg (rtl)
Formaty liczb i dat

Cena jednostkowa
Ilość
Kwoty brutto netto
Kwoty podatloj VAT

Budżet - dokumenty sprzedaży
Budżet - dokumenty zakupów

Drukarka fiskalna
Książka Nadawcza

V Rejestr zakupów
Stałe parametry

Deldaracja VAT-7
Jednolity Pik Kontrolny

Podstawowe-A Podstawowe-6 Raporty

Stałe pa

Katalog ze wzorcami do &ukowan”a dohinentów

S:Vv\wzorce

D Zapaniętywanie bazie danych postad wytdcowariyd, dolasnentów
D DriAowasie no yd, dokumentów dopiero po id~ zapsami
D Wzorce ydruków pasowane postaci pojedynczego łańcucha znaków

Automatyczne obiczarije terninu płatności

D Ternin płatności przesunięty wzgędem daty wystawienia o liczbę chi:

Malao do chjkowania kodu ~eskowego - rumer rad,unias kwota brutto

liczba cyh używana podczas konwerfl kwoty brutto na łańcuch znak~w: m

Liczba egzempt

1

Stałe

Dość

Dopuszczalna róźrica między datą
powstania obc w”ązlai podatkowego
a datą wystawienia (w &iiad,)

I -18001

Dopuszczalna różnica między
datą wystawiema a miesiącem
sprzedaży (w miesiącach)

Dopuszczalna różnica niędzy
ternt~em płatności a datą
wystawienia (w driad,)

~AmM ~Zapsz





Nazwa I Opisparametru

Bieżący miesiąc Ustawiamy bieżący miesiąc sprzedaży „

sprzedaży

Zaokrąglanie Wybrany sposób zaokrąglania kwot brutto i podatku VAT. Zaokrąglenie określone dla kwoty
kwot brutto odnosi się także do kwoty netto

Dopuszczalna Minimalna i maksymalna liczba dni, o którą data powstania obowiązku podatkowego może
różnica między różnić się od daty wystawienia. Program oblicza różnicę między datą powstania obowiązku
datą powstania podatkowego a datą wystawienia i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w
obowiązku polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest
podatkowego a spełniony, to program zgłosi błąd danych.
datą wystawienia

Dopuszczalna Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data wystawienia może różnić się od
różnica między miesiąca sprzedaży z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą
datą wystawienia wystawienia a miesiącem sprzedaży i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości
a miesiącem w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie
sprzedaży jest spełniony, to program zgłosi błąd danych.

Minimalna i maksymalna liczba dni, o którą termin płatności może różnić się od datyDopuszczalna
różnica między wystawienia. Program oblicza różnicę między terminem płatności a datą wystawienia i
terminem sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa
płatności a datą od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd
wystawienia danych. Wartość pola Maksymalna może być pusta. Wówczas program nie sprawdza

górnego ograniczenia.

Wyłączenie
kontroli miesiąca Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem sprzedaży z dokumentu asprzedaży bieżącym miesiącem sprzedaży nie może być większa niż jeden.
podanego na
dokumencie

Wyłączenie
kontroli miesiąca
do utworzenia Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program zgłosi błąd, gdy miesiąc do utworzeniasygnatury będzie mniejszy od miesiąca sprzedaży z dokumentu.sygnatury
dokumentu

Wyłączenie „

kontroli Umożliwienie wyłączenie kontroli kwot brutto i podatku VAT na dokumencie sprzedaży.sumarycznej Kontrola dotyczy kwot końcowych (sumarycznych).
kwoty brutto i
podatku VAT

Katalog ze Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce wydruków. Katalog
wzorcami do
drukowania może być podany w postaci ścieżki względnej jak i bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki
dokumentów względnej, to jest ona odnoszona do bieżącego katalogu aplikacji.

Liczba egzempl. Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do drukowaniadokumentów sprzedaży.

Zapamiętywanie Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program będzie zapisywał w bazie danych postać
w bazie danych wydrukowanych dokumentów sprzedaży. Zapamiętywanie postaci wydrukowanych
postaci dokumentów ma szczególne znaczenie przy drukowaniu duplikatów. Pozwala ono na
wydrukowanych sporządzenie duplikatu, którego postać będzie taka sama, jak oryginalu. Zalecane jest, aby
dokumentów ten parametr był zawsze zaznaczony. „

Drukowanie
nowych Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala wydrukować wystawiany dokument
dokumentów
dopiero po ich dopiero po jego zapisaniu.
zapisaniu „

Wzorce Parametr techniczny pozwalający uzyskać prawidłową postać wydruku dokumentów
wydruków sprzedaży w niektórych przypadkach.
parsowane w
postaci



pojedynczego
łańcucha znaków

Raporty

Rejestr sprzedaży
Dane urzędu
Stałe parametry
Wysy&a e-mał
Wysy&a dokumentów do Budżetu

Parametry kon6guracji ~d: 3)

: Kolumny listy towarów/usług (t<t)
Kolumny hsty towarów/usług (rtl)

„ Formaty ~ j dat
Cenajednosrkowa

H Ilość
H Kwotybruttoinetto

Kwoty podatlaj VAT
H Budżet - dokumenty sprzedaży

Budżet - dokumenty zakupów
Drukarka flskalna
Książka Nadawcza
Rejestr zakupów

Stałe parametry
Deklaracja VAT-7
Jednolity Plik Kontrolny

Podstawowe-A Podstawowe-B Raporty

D operator widzi tylko dokumenty z tych kon~guracji, do których jest przypisany
R] Zawsze uż~aj słownika konśguracji do ~ltrowania dokumentów sprzedaży
D Dtukuwariie lreśd oświadczerla na ostabilej stronie rejestru sprzedaży

Treść oświadczenia

Podtytuł rejestru sprzedaży

Sposób tworzenia ~czby porządkowej przy drukowanh~ rejestru

Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca odd zieh,ie

Domyślne sortowanie zestawienia sprzedaży Dodatkowe pole przy sortowaniach Po dade

Sygnatura dokumentu

Automatyczne Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po
obliczanie zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty
terminu płatności wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.

ł Faktury

wielopozycyjna zaflczk~y~ jost zaznac.zoriy, to program uuiożhwi wys(dwlarlle wielopozycyji yell lektur

towarówlusług

~ Wyłącz
dodatkowe
filtrowanie
rodzajów
dokumentów
podczas
wystawiania
dokumentów
sprzedaży

Automatyczne
nadawanie
dokumentowi
typu WEW w
przypadkach

Stałe parametry



Nazwa .

parametru Opis
~ Operator widzi

tylko Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów sprzedaży, które
dokumenty z powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator
tych nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa.
ko:iflguracji, (Jo Par.~irio1r niL rio żnucźoiilci W liźypudku opc~rukiów, któiy”ri żostulo ii~alttrio upi&iwnloiilo
których jest Widoczność dokumentów sprzedaży ze wszystkich konfiguracji.
przypisany

Zawsze

~i~Z~a Parametr wymuszający stosowanie filtrowania dokumentów sprzedaży i zakupów przy użyciu
konfi uraci do Słownika Konfiguracji. Parametr ma znaczenie w przypadku trybów pracy: scentralizowanego i
~ g J rozproszonego. W trybach tych standardowo używane jest filtrowanie w oparciu o SłownikI rowania Jednostek.
dokumentow
sprzedaży

Drukowanie
treści Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży drukowane są napisy:
oświadczenia Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym
na ostatniej rejestrze sprzedaży Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka
stronie rejestru imienna Głównego Księgowego.
sprzedaży

Treść Parametr określający treść oświadczenia drukowanego na końcu rejestru; jeżeli treść jest pusta
oświadczenia drukowane jest standardowe oświadczenia Oak wyżej),

Podtytuł
rejestru Parametr określa podtytuł umieszczany na wydruku rejestrów.
sprzedaży

Sposób
tworzenia
liczby Określenie sposobu wjaki program tworzy liczbę porządkową podczas drukowania rejestru

podcązas sprzedaży. Dostępne sposoby opisane są w dalszej części.
drukowania
rejestru

Domyślne
sortowanie Określenie domyślnego sposobu soi lowania dokurrien[ów sprzedaży na oknie dialogowym do
zestawienia sporządzania zestawienia sprzedaży.
sprzedaży

Dodatkowe Określenie dodatkowego poła do sortowania dokumentów sprzedaży używanego wtedy, gdy
pole przy operator wybrał sortowanie Po dacie sprzedaży, wystawienia lub powstania obowiązku
sortowaniach podatkowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola można określić kolejność dokumentów, które
po dacie L mają tę samą wartość daty wybranej do sortowania.

Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może prz~jmować
następujące wartości:

1. Liczba porządkowa pobierana z bazy danych -jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny
dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,

2. Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla
każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,

3. Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla
każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.

W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie
wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas
wystawiania dokumentu).

Wysyłka e-mail

Parametry opisane na stronie Rejestr VAT wysyłanie faktur~



Wysyłka dokumentów do Budżetu

Dokumenty sprzedaży mogą być wysyłane do systemu Budżet. Standardowo wysyłane są tylko te z nich, które zostały
wystawione bezpośrednio w programie Rejestr VAT. Za pomocą tego zestawu parametrów można rozszerzyć zakres
wysyłanych dokumentów na inne systemy.

ParaineLiy koiiliguracji

Grupa parametrów przypisanych do tzw. konfiguracji, w ramach której pracuje zalogowany operator.

Uwaga!
Każda konfiguracja ma własny zestaw parametrów. Szczegóły dotyczące konfiguracji można
znaleźć w rozdziale Słownik konfiguracji.

Kolumny listy towarówlusługi (txt)

Parametry z tej grupy okreśłają postać tabeli z łistą towarów/usług tworzoną przez następujące makra: @RLQ, @RKQ,

@RSKO.

Parametiy

Rejest- sprzedaży ____________________________

: Dane urzędu
„Stałe parametry ________________________

Wysy&a dokumentów do Budże
„ Parameb-y konl1gura~i Qd: 1)

Kakniy Rsty towarów/i~sług (h
Kolumny Usty towarów/usług (rt ___________________________________ __________________________________________________

„ Formaty liczb i dat
„ Cena jednos&owa

Ilość
Kwoty brutto netto
Kwoty poda&u VAT

Budżet - dokumenty sprzedaży
Budżet - dokumenty zakupów

„Drukarka ~ska!na
Książka Nadawcza _______________________________________________ ______________ _____________

„„Rejestr zakupów
Stałe paramet-y

De~aracja VAT-7 _______

Postać tabeli definiowana jest poprzez listę kolumn ją tworzących. Dostępne są następujące kołumny:

. Numer pozycji,
Nazwa towaru lub zakres usługi, .

. Symbol PKWiU,
Jednostka miary,

. Ilość towaru lub zakres usługi,

X
Kolumny ltsty tovmrówjusłuq (txt)

Numer pozycji Nagłówek kolumny

9 Kolumna jest drukowana Nr
Liczba znaków Wyrównanie I
I 4IIDoPrawej „~I poz.

Nazwa towarukibzakresusługi ~„ ~ ....

Nazwa towaru
9 Kolumna jest drukowana „

Liabaznaków Wyrównanie -

[311 Do~wej „-„~ „lubzakresuskigi . [

: Symbol PKWiu „ Nagłówek kolumny
Symbol

Li Kolumna jest drukowana
Liczba znaków Wyrównanie ~ .—~———

L...... 1o[[Do środka „~-L :PKwiu J

Jednostka miary :
9 Kolumna jest drukowana
uczba znaków Wyrównanie

„ „ 64_Do środka

( )

Nagłówek kolumny

:Jedn.

E .~ „~.

V

[. flAnukij J ~Jzapisz

. Cena jednostkowa.



Netto,
Stawka podatku VAT,
Podatek VAT,
Brutto,
Wartość towaru (odwrotne obciążenie).

Uwaga!
Kolumna Wartość towaru używana jest w przypadku drukowania dokumentu z odwrotnym
obciążeniem i dokumentu nie podlegającego ustawie o podatku VAT (typ NP).

Każda kolumna opisywana jest przez następujące parametry:

p~;wapara~;;p

~ Znacznik określający, czy kolumna ma wchodzić w skład tabeli z listą towarów/usług.

Liczba znaków Maksymalna liczba znaków drukowanych w kolumnie. Określa szerokość kolumny.

Wyrównanie Sposób wyrównania tekstu w kolumnie. Dostępne są następujące wartości: Do lewej, Do
prawej, Do środka.

Nagłówek kolumny Treść zamieszczana w nagłówku kolumny. Nagłówek składa się z trzech wierszy, które
można oddzielnie określić.

Definiując postać nagłówka kolumny Cena jednostkowa można użyć specjalnego makra [BN]. Zostanie ono
zamienione przez program na napis netto lub brutto w zależności od typu ceny jednostkowej przypisanego do
dokumentu sprzedaży.

Kolumny listy towarówlusług (rtf)

Parametry z tej grupy określają postać tabeli z listą towarów/usług tworzoną przez następujące makra: @RL_RTFO,

@RK_RTF Q, @RSK_RTF O.



~] Zewnętrzne krawedzie tabeli pogrubione fl Nagłówek listy towarów i usług wyszarzony

[~] Podsumowanie listy towarów usług wyszarzone ~ Wiersz z różnicą w przypadku korekt wyszarzony

Numerpozycili t~JKolunnaje~tclr~&owana

Nagłówek kolumny :
INrpoL :
Szerokość Wyrównanie Rozmiar cdonld St~l czdonłó w nagłów4w

~ 430 Dosrodka 16 Pogrubiony V

~towaru lub zakres usługi ~ Kolumna jest drukowana

Nagłówek kolumny I

Nazwa towaru lub zakres usługi

Szerokość Wyrównanie Rozmiar adonld Styl adonld w nagłó~”ti

lSOOLDolewej 16~Pogrubiony

Postać tabeli deikiowana jest poprzez listę kolumn ją tworzących. Dostępne są następujące kolumny:

Nurrier puzyc~i,
. Nazwa towaru lub zakres usługi,
. Symbol PKW1U,
• Jednostka miary,
. Ilość towaru lub zakres usługi,
• Cena jednostkowa,
. Netto,
. Stawka podatku VAT,
. Podatek VAĘ
. Brutto,
. Wartość towaru (odwrotne obciążenie).

Uwaga!
Kolumna Wartość towaru używana jest w przypadku drukowania dokumentu z odwrotnym
obciążeniem i dokumentu nie podlegającego ustawie o podatku VAT (typ NP).

P a ram etiy X

Kolumny l.styto~arówjuskg ĘrŁf~V Rejestr sprzedaży
Dane urzędu
Stałe parametry
Wysyłka dokumentów do Budże

Parametry kon~guracji ~d: 1)

H Kok~rnny listy towarów/usług (&
Kolumny linly towar6w/u~ług (rt

V rormaty liczb i dat
L Cena jednostkowa

riość
:Kwotybruttoinetto

KwotypodaUwVAT
- Budżet - dokumenty sprzedaży
- Budżet - dokumenty zakupów

Drukarka ~skalna

L Książka Nadawca
Rejestr zakupów

- Stałe parametry
Deldaracja VAT-7

<

Symbol PKW1ŁJ [ (~] Kolumna jest drukowana

Nagłówek kolumny

PłcNiu - - .

Szerokość Wyrównanie Rozmiar edorild Styl adonld w nagłówku

300 :Do środka 16[Pogrubiony
) V

Ozapłsz

Każda kolumna opisywana jest przez następujące parametry:



Nazwa Opis
~ parametru

~ Znacznik określający czy kolumna ma wchodzić w skład tabeli z listą towarów/usług.

~ Nagłówek Treść zamieszczana w nagłówku kolumny.

Szerokość Szerokość kolumny podana wjednostkach TWIP (1/20 rozmiaru punktu typograflcznego, czyli1/1 440 cala).

Wyrównanie Sposób wyrównania tekstu w kolumnie. Dostępne są następujące wartości: Do lewej, Doprawej, Do środka.

Rozmiar czcionki Wielkość czcionki używanej do drukowania treści kolumny.

Styl czcionki w Styl czcionki używanej podczas drukowania nagłówka kolumny. Dostępne są następujące

~_nagłówku wartości: Normalny, Pogrubiony, Pochyły.

Definiując postać nagłówka kolumny Cena jednostkowa można użyć specjalnego makra [BN]. Zostanie ono
zamienione przez program na napis netto lub brutto w zależności od typu ceny jednostkowej przypisanego dó
dokumentu sprzedaży.

Kolejne parametry określający wygląd tabeli:

Nazwa parametru~_______ Opis

~ Jeżeli parametr jest zaznaczony, to żewnętrzne krawędzie tabeli będą pogrubione.

Podsumowanie listy Jeżeli parametr jest zaznaczony, to podsumowanie kolumn w stopce tabeli będzie miało
towarow i usług wyszarzone tło.
wyszarzone

[ Nagłówek listy
towarów i usług Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nagłówki kolumn tabeli będą miały wyszarzone tło.
wyszarzony

Wiersz z różnicą w Jeżeli parametr jest zaznaczony, to wiersz z różnicami kwot między pozycjami BYŁO i
przypadku korekt WINNO BYĆ będzie miał wyszarzone tło. Parametr ma znaczenie tylko w przypadku
wyszarzony korek typu II.

Formaty liczb i dat

Zestaw czterech grup parametrów określających postać liczb drukowanych na dokumentach i zestawieniach oraz
wyświetlanych na oknach dialogowych. Dostępne są następujące grupy:

~ Cena jednostkowa,
. Ilość,
. Kwoty brutto i netto;
. Kwoty podatku VAT.

Każda z wymienionych powyżej grup sklada się z następujących parametrów:

Nazwa Opis
~ parametru ;

~ Liczba cyfr Maksymalna liczba cyfr, z któwch może być zbudowana liczba (razem z cyframi dziesiętnymi).

~~iętne Maksymalna liczba cyfr dziesiętnych, która może wchodzić w skład liczby.

Maska do Maska używana do drukowania i wyświetlania liczby. Program tworzy ją automatycznie po zmianie
wyświetlania wartości opisanych wyżej parametrów. Znaki W „0” oznaczają miejsce do umieszczenia cyfry, „ -

liczba separator grup tysięcy, „.„ - separator części dziesiętnych.



Budżet - dokumenty sprzedaży

Grupa parametrów określających domyślne wartości numerów kont Winien” i „Ma” oraz klasyfikację budżetową dla
towarów i usług na dokumencie sprzedaży.

Program kopiuje wartości parametrów na dodawany towar/uslugę.

Nazwa parametru~ Op

~ Księgowanie kwot netto (zespół Domyślne wartości numerów kont „Winien” „Ma” dla kwot netto.

Księgowanie podatku VAT Domyślne wartości numerów kont „Winien” i „Ma” dla kwot podatku VAI

Klasyfikacja budżetowa Domyślna wartości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf i
pozycja).

Budżet - dokumenty zakupów

Grupa parametrów określających domyślne wartości numerów kont „Winien” i”Ma” oraz ldasyńkację budżetową dla
towarów i uslug na dokumencie zakupu.

Program kopiuje wartości parametrów na dodawany towar/usługę oraz dopisywaną pozycję na listę stawek VAT.

~ Nażwa parametru Opis
~ —.

~ Księgowanie kwot netto (zespół Domyślne wartości numerów kont „Winien i „Ma” dla kwot netto.

~
Księgowanie podatku VAT Domyślne wartości numerów kont „Winien” i „Ma” dla kwot podatku VAT.

Księgowanie kwot netto (zespół Domyślne wartości numerów kont „Winien” i „Ma” dla kwot netto.
5)

Klasyfikacja budżetowa Domyślna wartości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf i
pozycja).

Drukarska fiskalna

Zestaw parametrów dotyczących drukarki fiskalnej, na którą mają być przesyłane dokumenty sprzedaży aby
wydrukować paragon.

Zestaw parametrów przechowywany jest w pliku Drukarka.Fisk.xml w katalogu, w którym zainstalowany jest program.



. Parametiy X

V Rejesb sprzedaży
„ Dane urzędu

• S~łe paramety
Wysyłka dokumentów do Sudże

v Parameby konligura~ Qd: 1)
Kolumny listy towarów/usług (bś

Ku4uiruiy kL.~” Low&iów/uEłu~ (i L

: ~ kei, i daL
Cena jednos&owa

Hość
E : Kwoty bwtto j netto
„ ~. KwotypodatkuvAT

„Budżet - dokumenty sprzedaży
„ Budżet - dokumenty zakupów

:„ Książka Nadawca
Rejesb zakupów

: „S~le parametry

Dekiaracja VAT-7

Parametry drukarki fiskalnej:

Drdcarka ~skalna jest dostępna

Parametry drukarki ~skalnej

____ flmkarka fiskalna

Rodzaj drukarki „ Protokół Strona kodowa
v [)!- iOU ~ Mato”ia —

fl Numer dokumenhi wysyłany jako numer systemowy (t~,1ko POSNET)

3 v Kod sposobu obsługi bledow (tyk POSNET)

D Włącz zapis konlrohy do pliku
Nazwa pliku kontrohiego

Parametry porhi szeregowego

Numer portu „ „ „ Plik emulujący port szeregowy

~ H__________________________________
Szybkość transmisji (JJ~) Sity danych Parzystość Bity stopu

9600 5 Srak ~ Jedenbit ~„

( )

L~i,,J”~:.~3e~



Nazwa Opis
parametru J
Drukarka
fiskalna jest Znacznik określający, czy program ma drukować paragony na drukarce fiskalnej.
dostępna

Rodzaj Rodzaj używalioj drukzirki fl~ii”ulrioj. DosLępr”e warLośui POSNFT i Ft TAB
drukarki

~ Protokół Nazwa protokołu używanego do przesyłania danych na drukarkę fiskalną. Dla drukarki POSNET:
PT1OI, DF300, INNOVA. Dla drukarki ELZAB: OMEGA.

~ Strona Strona kodowa znaków przesyłanych na drukarkę. Dostępne wartości: Mazovia, Latin II, Windows, :

kodowa ASCII.

Numer :

dokumentu Jeżeli parametr jest zaznaczony, to numer dokumentu wysyłany jest na drukarkę fiskalną jako tzw.

JntZer numer systemowy. Parametr ma znaczenie tylko w przypadku drukarek POSNET.
systemowy )

~ Wybór jednego z czterech sposobów obsługi błędów na drukarkach POSNET, występujących
podczas drukowania paragonu. Dostępne są następujące wartości: O XOPAUZA wystąpienie błędu

Kod powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania do czasu naciśnięcia klawisza NIE”
sposobu na drukarce, 1 XOPAUZA wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania, 2

~ obsługi XOPAUZA wystąpienie błędu powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania do
błędów czasu naciśnięcia klawisza „NIE”; kod błędu jest automatycznie wysyłany do programu, 3 XOPAUZA

wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania; kod błędu jest automatycznie
wysyłany do programu.

Włącz
zapis Jeżeli parametr jest zaznaczony, to do wskazanego pliku zapisywane są dane wysyłane na drukarkę
kontrolny fiskalną.
do pliku

Nazwa
pliku Nazwa pliku kontrolnego, do którego program ma zapisywać dane wysyłane na drukarkę fiskalną.
kontrolnego

Numer portu szeregowego, do którego podłączona jest drukarka fiskalna. Jako numer port można

Numer wybrać Plik. W takim przypadku program będzie zapisywał do wskazanego pliku dane dokładnie w
ortu takiej postaci, wjakiej są one wysyłane do portu szeregowego. Numer portu Plik nie map zastosowania w przypadku drukarki ELZAB, ponieważ program komunikują się z nią poprzez

dedykowaną bibliotekę DLL producenta.

Plik
emulujący Nazwa i położenie pliku emulującego zapis do portu szeregowego. Parametr jest używany tylko
port wtedy, gdy jako numer portu został wybrany Plik.
szeregowy

~ J Szybkość transmisji danych portu szeregowego w bitach na sekundę.

Bity danych Liczba bitów danych używanych podczas komunikacji z portem szeregowym.

Parzystość Czy port szeregowy wymaga przesyłania bitu parzystości?

Bity stopu Określenie liczby bitów stopu.

Uwaga!
Jeżeli program ma współpracować z drukarką fiskalną firmy ELZAB, to w katalogu aplikacji
należy umieścić bibliotekę ładowaną dynamicznie (DLL) o nazwie elzabdr.dII (bibliotekę w
najnowszej wersji można pobrać ze strony producenta).

Książka Nadawcza

Zestaw parametrów określających użycie Książki Nadawczej oraz definiujących jej powiązanie z zewnętrzną Książką
Nadawczą (opcjonalnie).



Rejesb sprzedaży 7a1;L. Iiadawaa
• Dane urzędu

Stale paramet-y D Zaps do Książki Nadawczej przy każdym drukowamj
Ma~ Dane osobowe przesyłane do Książki Nadawczej
Wysy&a dokumentów do Budżetu

~ Param.” knn&jtwacji ~ 1) @ NabYwca odbiorca O Adresat
Ko&nmy sty towarów~skig (txt)
Kolumny hsty towarów/uslug (rtt) D Używana jest zewnętrzna Książka Nadawcza

„~„ Formaty Ikzbidat
Cesia jednostkowa Rodzaj Książki Nadawczej Strona kodowa
Ilość
Kwoty brutto i netto

• Kwoty podatku VAT Nazwa pNw z Książką Nada czą
Budżet - dokumenty sprzedaży
Budżet - dokumenty zaiwpów

Dr”*arka ~skalna
Książka Nadawcza

„Rejes& zakupów
Stale parame”.

Deldaracja VAT-7
Jednolity Pik Kontrolny „

~Pnk~ ~Zapisa

Parametry Książki Nadawczej:

Nazwa parametru

Zapis. do Książki
Nadawczej przy każdym
drukowaniu

Dane osobowe
przesyłane do Książki
Nadawczej

Używana jest
zewnętrzna Książka
Nadawcza

Rodzaj Książki
Nadawczej

„ Opis :

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to po każdym wydrukowaniu dokumentu sprzedaży
następuje zapis danych do wewnętrznej Książki Nadawczej. .

Nabywca - prześlij dane nabywcy. . .

Odbiorca - prześlij dane odbiorcy; jeżeli dane odbiorcy nie są określone, to prześlij dane
nabywcy. „

Adresat - prześlij dane adresata; jeżeli dane adresata nie są określone, to prześlij dane
odbiorcy; jóżeli brak danych odbiorcy, to prześlij dane nabywcy. .

Jeżeli $rametr jest zaznaczony, to program będzie przesyłał dane także do „

zewnętrznej Książki Nadawczej. .

Określenie rodzaju zewnętrznej Książki Nadawczej. Dostępne są następujące wartóści:
Standard, Signum. . .

Strona kodowa znaków używana w zewnętrznej Książce Nadawczej. Dostępne są
Strona kodowa następujące wartości: UTF-8, Mazovia, Latin II, Windows 1250, ISO Latin 8859, Bez

„ polskich znaków. „ „ „

z Książką Położenie i nazwa pliku będącego zewnętrzną Książką Nada”vćzą.

Pogram obsługuje wbudowaną (wewnętrzną) Książkę Nadawczą, której czas życia jest ograniczony do czasu
zakończenia aplikacji. Istnieje także możliwość jednoczesnego zapisywania danych do zewnętrznej Książki Nadawczej.
Dostępne są dwa rodzaje zewnętrznych Książek Nadawczych w postaci tabel DBase o nazwach Standard i Signum.



Budowa tabeli Książki Nadawczej Singum:

Nazwa pola Typ pola Opis

NAZWISKO CHAR(80) Nazwisko nabywcy (tylko osoba fizyczna).

IMIE1 CHAR(30) Pierwsze imię nabywcy (tylko osoba fizyczna).

~ lMlE2 CHAR(17) Drugie imię nabywćy (tylko osoba fizyczna).

FIRMA CHAR(150) Nazwa firmy (tylko osoba prawna).

MALZENSTWO CHAR(150) Nazwa małżeństwa (tylko małżeństwo).

RODZAJ_OSB CHAR(1) Rodzaj osoby: F - osoba fizyczna, P - osoba prawna, M - małżeństwo.

ULICA CHAR(65) Adres nabywcy - nazwa ulicy.

DOM CHAR(1O) Adres nabywcy - numer domu.

LOKAL CHAR(1O) Adres nabywcy - numer lokalu.

KOD CHAR(6) Adres nabywcy - kod pocztowy.

MIASTO CHAR(56) Adres nabywcy - nazwa miejscowości.

TELEFON CHAR(25) Numer telefonu nabywcy.

~ EMAIL CHAR(100) Adres email nabywcy.

~ DATA_PISMA DATE Data zapisu dokumentu do Książki Nadawczej.

DATA_WPLYW DATE Data zapisu dokumentu do Książki Nadawczej.

j~~C CHAR(250) Rodzaj i numer dokumentu.

INF_DODAT CHAR(250) nieużywane

URZ_ID CHAR(50) nieużywane

„JRWA CHAR(5) nieużywane

W przypadku używania zewnętrznej Książki Nadawczej należy zainstalować pakiet BDE.

Rejestr zakupów

Grupa parametrów używanych w części programu obsiugującej zakupy.

Stałe parametry

Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej zakupów.

Budowa tabeli Książki Nadawczej Standard:

Nazwa pola Typ pola Opis

DATAPISMA DATE Data zapisu dokumentu do Książki Nadawczej.

ADRSATMIE CHAR(40) Dane nabywcy - kod pocztowy i nazwa poczty.

ADF”SATADR CI IAR(40) f Dane nabywcy - ulica, numer domu, numer lokalu.

ADRSARNAZ CHAR(90) Dane nabywcy - nazwa.

DOTYCZY CHAR(90) Rod~aj I numer dokumentu.

RODZPRZES CHAR(80) ł Zawsze napis ZPO.

NRDEC NUM(8,O) Identyfikator dokumentu.



Podstawowe

Wyi vfl~a dokuna „Lów do Budżetu
„ Parametry kon~guracji Od: 1)

: mybstytowwów~~siug(bct)

Kobniy listy towarów/usiug (rtl)
~ Formaty liczb idat

Cena jech,os&owa
host
Kwoty bnjtto i netto

. Kwotypoda&u VAT
Budżet - dokumenty sprzedaży
Budżet - dokumenty zakupów

Drukarka ~skalna
Ksążka Nadawcza

~ Rejestr zakupów
Stałe parametry

Deldaracja VAT-7
Jednolity Pt& Kontrolny

I~A~”~1i~ L~zapisz

„1 Rejestr sprzedaży
Dane urzęój
Stałe paranie”
Mad

—
Podstawowe Raporty

Bieżący miesiąc zakupu ____ Sgawdzarde kwoty podatloj VAT

PażdS&i* I 20 18 J ® Sprawdzale z dokładno~dą do dziesiątek qoszy

o Sprawdzanie z dokładnością do peł,ycf” złotych

o Bez ~awdzana

~ Udostę~nen,e listy towarów i uskig da dołam”entu za)ąij
~ Kontrola zgodność między listą towar6w i usług a listą stawek VAT
~ Lista stawek VAT tworzona automatyczne na podstawie listy towarów I uskjg
[J Towary~jsbjgi ze stawkami 0%” zw. tractown są jako zakj,y nieotane

Dopuszczalna różnica między datą księgowania
a niesiącen” zakupu (w miesiącach)

Minimalna Maksymalna

I -ii I

Dopuszczalna różnica między datą otrzymania
a miesiącem zakupu (w nuesącadi)

Maksymalna

Wyłączenie kontroli miesiąca zalowu podanego na dokumencie

Szablon numeru dokumentu kaygjjącego podatek naliczony

KOREKTA PDT/20 18/10/9S999 I



Nazwa Opis
parametru

Biezący miesiąc Definiujemy bieżący rok i miesiąc zakupów.

Sprawdzanie Określenie dokładności z jaką kontrolowana jest kwota podatku VAT podczas zapisywania

! VAI „ ~ ~ dokumentu rakLipu.

~ Udostępnienie
~ listy towarów i Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala na wprowadzenie pełnej listy towarów i

us ug a usług z dokumentu zakupu.
dokumentu
zakupu

Kontrola
zgodności
między listą Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program sprawdza, czy kwoty z listy towarów i usług
towarów i usług zgadzają się z kwotami z listy stawek VAT.
a listą stawek
VAT

Lista stawek
Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program tworzy listę stawek VAT na podstawie

na pods~wie wprowadzonej listy towarów i usług. Operacja ma miejsce zaraz po zapisaniu listy towarów i
. . . usług.listy towarow I

~ usług

Towary/usługi
ze stawkami 0% Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie towary ze stawką 0% lub zw. (zwolnienie) nie
i zw. traktowane będą przepisywane na Listę stawek podatku VAT tylko sumowane jako Zakupy niepodlegające
są jako zakupy odliczeniu.
nieodliczane

Dopuszczalna Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data księgowania może różnić się od
roznica mię zy miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą

k ą w n księgowania a miesiącem zakupu i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości wsięgo ~ ia a pulu Miriirrialna i rrirnejsza lub równa ud wartości w pulu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest
miesiącem spełniony, to program zgłosi błąd danych.

Dopuszczalna Minim~lna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data otrzymania może różnić się od miesiąca
~ różnica między zakupu z dokumehtu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą otrzymania a

datą otrzymania miesiącem zakupu i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i
a miesiącem mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to
zakupu program zgłosi błąd danych.

Wyłączenie
kontroli .

miesiąca Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem zakupu z dokumentu a
zakupu bieżącym miesiącem zakupu nie może być większa niż jeden.
podanego na
dokumencie

Szablon numeru
dokumentu Budując szablon numeru należy zapewnić, aby był on unikalny w ramach całej bazy danych, co
korygującego oznacza, że w przypadku użycia Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (SJO) należy
podatek koniecznie dodać do szablonu element zwracający nazwę kodową SJO.
naliczony

Raporty



„1 Rejestr snedaży parainrtiy
• Dane urzą”*s Podstawowe Raporty

Stałe parametry

D Operator widń ty&o dolaneiity z tych koniigsacy, do których jest prz~swiy
• Wysyka do~entów do Budżetu D zawsze używaj słowndca onligwacji do ~b”owania dolonentów zaktĘ,u

~ Parntry konligsac~ Od 1) ~jLx”nwine” treści on”wlrTenia na ostabiej stresie rejestru z&wpów
Kobjsmy osty towarówĄishjg (&t)

Treść oświadczeniaKolumny listy towarów~shsg (rtl)
~ Formaty hczbidat .

Cena jeóios&owa
1105C Podtytuł rejesbu za”awu
Kwoty brutto netto

Nazwa Samorządowej JednosUd Organizacy~iej (zak~1
. KwotypodatkuVAT

Budżet - dokumenty sprzedaży
Budżet - dokumenty zaiojpów

Sposób tworzerua huby porządkowej podczas cL-tdcowwia rejestruDrdcarlca ~skdna
Książka Nad~waa Liczba porządkowa pob~eana z bazy danych

%„ Rejestr zakupów
Domyślne sorto arie zestawienia nkt~ów Dodatkowe połe przy sortowaniach po dadeStałe paranetry

Deldaracja VAT-7 „ Sygnabn dokisnentu
Jednolity Pl& Kontrolny

~k”i”4 ~jzap&



Nazwa .

parametru Opis

~ Operator widzi
~ tylko Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów zakupu, które
~ dokumenty z powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator

tych nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa.
~ konfiguracji, do Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie

których jest Widoczność dokumentów zakupu ze wszystkich konfiguracji.
przypisany

Zawsze używaj
słownika Parametr wymuszający stosowanie filtrowania dokumentów sprzedaży i zakupów przy użyciu
konfiguracji do Słownika Konfiguracji. Parametr ma znaczenie w przypadku trybów pracy; scentralizowanego i
filtrowania rozproszonego. W trybach tych standardowo używane jest filtrowanie w oparciu o Słownik
dokumentów Jednostek.
zakupu

Drukowanie Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru zakupów drukowane są napisy;
tresci Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym
oswiadczenia . . . . . . . . .

na ostatniej rejestrze zakupu Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka
stronie rejestru imienna Głównego Księgowego .

zakupow

~ Treść Parametr określający treść oświadczenia drukowanego na końcu rejestru; jeżeli treść jest pusta
~ oświadczenia drukowane jest standardowe oświadczenia (jak wyżej).

Podtytuł
rejestru Parametr określa podtytuł umieszczany na wydruku rejestrów.
zakupu

Sposób
tworzenia
liczby Określenie sposobu wjaki program tworzy liczbę porządkową podczas drukowania rejestru

~odcązas zakupu. Dostępne sposoby opisane są w dalszej części.
drukowania
rejestru

Domyślne
sortowanie Określenie domyślnego sposobu sortowania dokumentów zakupów na oknie dialogowym do
zestawienia sporządzania zestawienia zakupów.
zakupów

Dodatkowe Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów zakupu stosowanego razem z
pole przy niektórymi rodzajami uporządkowania zbioru wynikowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola
sortowaniach można określić kolejność dokumentów; które mają tę samą wartość pola użytego jako główny
Po dacie sposób sortowania.

Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może przyjmować
następujące wartości:

Liczba porządkowa pobierana z bazy danych -jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny
dokumentu zakupu nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,
Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla
każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,

. Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla
każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.

W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie
otrzymania i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas
rejestrowania dokumentu).

Deklaracja VAT-7

Zestaw parametrów używany do obsługi deklaracji VAT ~.



Podstawowe

V Rejestr sprzedaży
Dane urzędu
Stale parametry
Wysy&a e-ni&
W~y&a dukuu,tt,U~w do Oudżmhj

V Parametry kon~g”xacji (id: 1)
?~kny listy towarów~islug (tt)
Kokimy listy towarówh~skjg (rt~

V Formaty liczb idat
Cena jednostkowa
Ilość
Kwoty brutto i netto
Kwoty podatku VAT

Budżet - dokumenty sprzedaży
Budżet - dolo~menty zakupów

Drukarka 6skalna
Książka Nadawcza

V Rejestr zakupów
Stałe parametry

Deldaracja VAT-7
Jednolity Pik Kontrolny

Podstawowe parametry dotyczące deklaracji VAT ~:

~Anubjj Ę~zapisz

Rozszerzenie, które program ma stosować do określenia pełnej nazwy wzorca użytego
do drukowania deklaracji VAT 7. Ponieważ nie są już dostarczane wzorce z
rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie rozszerzenia .rtf.

Ewidencja obejmuje tyle te dokumenty, które mają niezerowypodatek naliczony do .

odliczenia.

Uzasadnienie
przyczyny korekty
deklaracji (ORD-ZU)
jest wymagane

Korekta deklaracji VAT-7 nie wymaga podania uzasadnienia. Jeżeli uzasadnienia ma być
wymagane należy zaznaczyć parametr.

Dekbracja VAT-7

Podstawowe Eksport / Isr4,ort

Podalri& kk osoba reixezentiĄąca podatn&a
tmię Nazwisko

Alojzy ~ 1k28990101 I
Adres c-toad Te4efoi;

Rodzaj sawaa do wysyłana deldaracj Rozsz~zenie wzorców VAT-7

Qrestowy ®ProdLiccyjly RW (t.rtO

Sposób zao&ąqlania kwot na deldaracj

Qodrzućgrosze ®Do 1zł ODO lgr

Ewidencja zakupów
~ Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku nabczonbgo do odliczena (netto „odiczane”)
D Ewidencja obejitje tyko te dolaimenty, które mają riez&owy podatek naliczony do od)czeniia

D Uzasadniene przyczyny korekty deldaracj (oRO-ZU) jest ymagane

Wesja lg deldarag VAT-7 obowiązuje od n~e~ąca (rok 2019) Ipec

Podatnik lub osoba
reprezentująca
podatnika

. Rodzaj serwera do
wysyłania deklaracji

Nazwa parametru . OpIs . „ .

Imię, nazwisko, adre~ e-mail i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację VAT 7.
Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich komórkach. . .

Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT .7. WartośĆ parametru
używana jest tylko do zainicjowania wartości pola wyświetlanego na oknie dialogowym
do składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną.

Rozszerzenie
wzorców VAT 7

Sposób zaokrąglana
kwot na deklaracji

Ewidencja zakupów
(opis poniżej)

Określenie sposobu w jaki program ma zaokrąglać kwoty umieszczane w komórkach
deklaracji VAT 7. Dostępne wartości: Odrzuć grosze, Do 1 zł, Do 1 gr. W przypadku
składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną należy wybrać zaokrąglania do 1 zł.

Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku naliczonego do odliczenia (netto.
„odliczane”). „



. Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku naliczonego do odliczenia (netto „odliczane) - zaznaczenie tej
opcji powoduje, że w części miejsc, gdzie pojawiała się kwota netto z dokumentu będzie umieszczana kwota
netto „odliczana”; są to:

. kwota netto w cześci D.2 deklaracji VAT-7,

. część B wydruku rejestru zakupów „Sumy w rozbiciu na rodzaje czynności”, kolumny netto w „Rozliczenie
podatku naliczonego do odliczenia” i kolumna „Kwota netto „odliczana”.

. Ewidencja obejmuje tyle te duiwniwity, któiu mają iu&wwwy pudatul< naliczany da adliczw,ia zuziiuuzur”iu Lej
opcji powoduje, że do rejestru zakupów będą brane tylko te dokumenty, które mają co najmniej jedną pozycję VAT
(z Listy stawek podatku VAT) z niezerowym podatkiem naliczonym do odliczenia; parametr ten ma wpływ na
każdy zbiór dokumentów, który tworzony jest poprzez rejestr zakupów (m.in. generowanie JPK, gdy jako Rodzaj
raportu wybrano Rejestr sprzedaży/zakupów).

Eksport I Import

Rejefl sprzedaży VAT-?
Dane F~& Podstawowe Eksport I Import
Stałe parametry
Wysy&a e-mad Eksportowane deldmacj .

Wysy&a dokumentów do Budżetu Katalog
„~„ Parametry kan~gsacji Qd: 1) _deIdaracje\~p

Kokniy hsty tow&óv~jskjg (txt) ____________

Kokjmny hsty towarówAiskig (rtf) D Wy~ deldarację za pomocą poczty elektronicznej ~
Formaty lab i dat

Cena jednost”owa ~ d&dara~
Ilosc
Kwoty brutto I netto .

Kwoty podatku VAT _deIdaracje\~,p
Budżet - dokumenty sprzedaży ~ Po wczytatiu deldaracji przenieś ją do katalogu „odebrane”
Budżet - dokumenty zakupów

Dn~kai&a ~skaina
Książka Nadawcza

V Rejestr zakupów
Stałe parametry

Oeldaacja VAT-7
Jednolity PIk Kontrolny

~AnM ~Zapsz

Parametry dotyczące eksportu i importu deklaracji VAT 7:

Nazwa parametru Opis

Eksportowanie deklaracji ] Ścieżka do katalogu, w którym program zapisze utworzone deklaracje VAT-7.

Importowanie deklaracji Ścieżka do katalogu, z którego program pobiera deklaracje VAT-7.

Jednolity plIk kontrolny



„Rejes~ ~rzedaży Panweydotyczą”rtvonetga JW
Dane LXZ~dIJ EMdencja zakupu i sprzedaży VAT Faktisy VAT
Stale p~ame~y
Ma~ Mejsce fljj~J I xsób tw~ zenia nazwy
Wysyka dokumentów do Budżetu ~

Pćurimetry kr,n~rac~ ~d: 1) c”awidencja”
Koturny listy tow&ów~sskjg (txt)
Koturny listy towarów~iskig (rtt) Press Metoda tworzenia nazwy

v Formaty babi dat ~i*~yat_ Roki n*~ąc z rai)ortu V

Cena jeóios&ow~
Ilość ia Operator może zrrdeniać nazwę tworzonego piku
Kwoty brutto i netto
Kwoty podatku VAT Sprzedaż - numer NIP ko~tahenta w przypacki &m (osoby prawne)

Budżet - dokumenty sprzedaży ~ Użyj &myśk~”ego numeru koitahenta (brak) w przypacki ~ z pustym mneren NIP
Budżet - dokumenty zakupów

Drdcarka 6skalna Wersja 3
KsiąźkaNadawcza I~ H-k~ I

„ Rejesb zakupów
Stale param&y

Deldaracja VAT-7
Jecbiobty PW Kontrolny

~Mtkij ~Zap.sz

Szerszy opis dostępny jest na stronie Reestr VAT enerowanie JPK#Parame s stemu.

Słowniki
Słowniki są zbiorem wyrażeń połączonych według ustalonych zasad. Wykorzystywane są do usprawnienia i
przyśpieszenia pracy w programie. Opis przycisków na oknie konkretnego słownika jest wspólny dla wszystkich
słowników, ponieważ mechanizm edycji słowników jest identyczny.

Szybki dostęp do słowników zapewnia ikona znajdująca się na pasku ikon (rys. i) głównego okna programu. Kliknięcie
jej spowoduje rozwinięcie listy dostępnych słowników. W środkowej lub dolnej części okna każdego słownika, znajdują
się przyciski służące do nawigacji i edycji wyświetlonych danych. Do nawigacji służą następujące przyciski (rys. 2):

. Pierwszy/Ostatni rekord — przejście na pierwszy/ostatni rekord w tabeli,

. Następny/Poprzedni rekord — przejście na następny/poprzedni rekord.

. Do edycji rekordów służą przyciski: Dodaj, Edytuj, Usuń (rys. 3).

Przyciski edycyjne służą do dodawania, uzupełniania lub usuwania rekordów. Wybranie jednego z przycisków
edycyjnych spowoduje:

. Dodaj — przejście do dodawania nowej pozycji,

. Edytuj — wybranie rekordu i naciśnięcia przycisku spowoduje przejście do edycji danych, czyli możliwość zmiany
wcześniej wprowadzonych danych,

. Usuń — usunięcie zaznaczonego rekordu (usunięty rekord można przywrócić pod warunkiem, że okno słownika
nie zostało zamknięte. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk Anuluj (rys. 4), a skasowany rekord zostanie
przywrócony).

Każdy ze słowników został opisany osobno w kolejnych sekcja.



Dodaj Usuń Anuluj

Rys. 2. Przyciski zmiany
rekordu

Stawki podatku VAT

Slownik służy do zapisywania stawek podatku VAT używanych przez program w poszczególnych latach. Dla każdego
roku określany jest oddzielny zestaw stawek. W górnej części okna dialogowego znajduje się pole o nazwie Dotyczy
roku, slużące do wybrania roku, za który mają być wyświetlone stawki w tabeli poniżej.

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

• Nazwa Opis
parametru

Rok Rok, którego dotyczy stawka.

Kod Jednoznakowy kod identyfikujący stawkę podatku VAT w danym roku. Wartości kodu nie są dokońca dowolne, Ich predefiniowane wartości opisane są poniżej. .

Procent Procentowa wartość stawki podatku VAT.

Skrót Opisowa nazwa stawki wyświetlana przez program na oknach dialogowych, raportach i
podsumowaniach. Nazwa może składać się z maksymalnie pięciu znaków.

PTU Jednoznakowy kod stawki przesyłany na drukarkę fiskalną. Pole powinno być wypełnione tylkowtedy, gdy drukowane są paragony na drukarce fiskalnej.

Poprzedni Następny
rekord rekord .

Pierwsz7 (Rtatni
akord rekord

Rys. 1. Przycisk
otworzenIa okna
słownika

F Rys. 4. Przycisk
anulowania

„ wprowadzonych zmian

Rys. 3. Przyciski zmiany
rekordu

Slcj”,ni~ ~ta~”~k podatku.”JlT

Dotyczy roku I 2016! stawki speciahie

„ d I 9rocent PU) Ą

~
2016 B 8 8% B

J 2016 K 5 5%

J 2016 C 0 0% C

as. 2016 Z O Zw.
2016 N „ 0 np

2016 0 złom

J 2016 „ 0 amia
2016 G 22 22%

. 2016 H 7 7%
V

~~n.
Rok Kod Procent Sla”ót PIt „

I 2O16~A 23 . IV I
. . I!~I— I



W programie określony jest zestaw predefiniowanych kodów stawek podatku VAT. Są to:

. A - stawka podstawowa

. B - stawka obniżona
• C - stawka zerowa
. Z stawka zwolniona
. K diuga sLuwka utnilżuiiu
. N - oznaczenie stawki niepodlegającej ustawie o podatku VAT (stawka używana jest podczas wystawiania

dokumentów typu NP)
. - oznaczenie stawki dotyczącej dokumentów z odwrotnym obciążeniem, które wystawia sprzedawca
. * - stawka sumaryczna stosowana w przypadku dokumentów zakupu wystawianych w programie Budżet (stawka

ta używana jest do wprowadzenia sumarycznej kwoty podatku VAT z dokumentu zamiast kwot przypadających na
poszczególne stawki)

Jeżeli wymagane jest używanie stawki 22% i stawki 7%, zmienionych w 2011 przejściowo na 23% i 8%, to muszą one
mieć kody G i H (odpowiednio).

Uwaga!
Używanie kodów stawek podatku VAT innych niż predefiniowane będzie powodowało
nieprawidłowości na wydrukach rejestrów sprzedaży i deklaracji VAT 7.

Rodzaje dokumentów

Slowińk definiuje wszystkie dostępne w programie rodzaje dokumentów. Słownik ten jest rozszerzalny i można do
niego dodawać nowe pozycje.

Słownik rodzajów dokumentów X

Kod Korekta Nazwa rodzaju dokumentu Nag~ówek dolwinenuj na wydrukach Szablon numeru dokumwitu . A

Fl N Fakhra hwestycyjna Faktura VAT

FR N Faktura rolna Faktura VAT

P Faktura VAT kak~fl VAT <CT:9999910:AIML SEOltY:T>< .

J ~ T Korek~ faktury Faktura korygujaca VAT <CT:999991D:AIMŁ: 5ED:TDY~T><:
H l~ T Korekta radiunlw Radiunek korygujacy <CT;999991D:A2ML: 5ED:TDY~T><~

IQ N Karkiszprzydiodowy <ED:ttt”~MŁ:15Nu:NUC:T><SP:/

RU N Rachunek Rachunek <CT:999991D:A3IL:5ED:TDY:T>c..
YF N Refakbjra jako faktura VAT Faktura VAT <CT:ggggglO:A1ML:SED:TDY:T>c

J YR Refaktura jako rachunek Rachunek <CT:999991D:A3”L:SW:TDY:T>< ~

rroi~~
Kod Korekta Nazwa rodzaju dolomienb~ Nagłówek dc&unentj na wyckukadi

kv He . {11I~11~~A”T IIFak~a VAT

Domyśbia nazwa wzorca do drukowania dolojnientu Szablon runeru dolorienti Paragon

J faktwa.RTF ~ EJ

„—
Pojedynczy rekord słownika skiada się z następujących pól:



r~

ł Nazwa Opis~ parametru

~ Kod Dwuliterowy kod rodzaju dokumentu (jego identyfikator).

~ Korekta Znacznik mówiący, czy dany rodzaj dokumentu jest korektą.

Nazwa
rodzaju Nazwa rodzaju dokumentu.
dokumentu

Nagłówek
dokumentu Treść napisu do umieszczania na wydrukach dokumentów sprzedaży. Wartość tego pola używana
na jest przez następujące makra: @NG, @NH, @RD, @KDD.
wydrukach

Domyślna
nazwa d Nazwa wzorca do drukowania dokumentu podpowiadana jest program w momencie wystawiania
wzorca 9 nowego dokumentu sprzedaży.
drukowania

~„ dokumentu

Zakodowana postać szablonu numeru dokumentu używana przez program do automatycznego
Szablon utworzenia sygnatury w momencie wystawiania nowego dokumentu sprzedaży. Postać szablonu
numeru tworzona jest za pomocą dedykowanego okna dialogowego wyświetlanego Po naciśnięciu
dokumentu przycisku, który w ikonce ma „1 2 3 4”. Szczegółowy opis tworzenia szablonu znajduje się w

rozdziale Budowanie szablonu numeru dokumentu.

Para on Znacznik mówiący, czy dany rodzaj dokumentu może być drukowany na drukarce fiskalnej (czyg można wydrukować paragon).

Zmiana większości z powyższych p61 nie wplywa na zachowahie dokumentów w programie. Służą one jedynie jako
wartości domyślne używane przy wskazywaniu rodzajów dokumentów dostępnych w ramach tzw. konfiguracji
(szczegółowy opis tego elementu programu znajduje się w rozdziale Słownik konfiguracji). Tylko pole Nazwa rodzaju
dokumentu jest zawsze pobierane z tego słownika. -

Rodzaje towarów i usług - sprzedaż

Słownik pozwala na wprowadzenie podziału towarów i usług na określone rodzaje. Dotyczy dokumentów sprzedaży.



Słownik towarów i usług (sprzedaż)

Kod Nazwarodzajutow&ułubuslugi Symbol A

) Or&i ałsaacyjne
DZIER_GRT Dzierżawa gruntu ST 221

D2IE~_ŁOK Dzierżawa lokah~ ST 021

MAT PR2Er Matariały przotar~owo

PARIUNG Miejsce parldngowe

NAJEM Najem lokalu komunalnego

OGR6DIUDZ Ogródki dzia&owe

REKlAMA Tablice reldamowe.

KSERO Ushigi kserogra&zne

J LJtRZ_ZIEL Utiymanie zi&~i

J ZŁ.OM_KLR Złom kolocowy

J ZŁOM Źl.N Złom żelazny

V

000
ł~d Nazwa rodzaju towaru kk usługi Symbol

DZIALK_RXR Dziadd rekreacyjne ST 212

M~sz

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

Nazwa parametru Opis

Kod Dziesięcioznakowy kod rodz~ju towaru lub usługi. Służy do jednoznacznego wskazania
rodzaju, więc jego wartość nie może powtarzać się w słowniku.

~v ł~igi Nazwa rodzaju towaru lub usługi. Używana jest na oknach dialogowych i wydrukach.

Symbol Dodatkowy symbol powiązany z rodzajem towaru/usługi. Jego wartość może powtarzać się
w ramach słownika.

Rodzaje towarów i usług mogą być używane do filtrowania dokumentów sprzedaży oraz do obliczania sum
przypadających na poszczególne rodzaje (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług).

Rodzaje towarów i usług - zakup

Słownik pozwała na wprowadzenie podziału towarów i usług na określone rodzaje. Dotyczy dokumentów zakupu.



Słownik towarów i usług (zakup) X

~Rodżajawmośd A

Tylko opodaLkowana

Tyko opodatkowana
Opodatkowana i zwolniona
Opodatkowana i zwohona

opodatkowana ; zwolniona
Tyko opodatkowana
Tyko opodatkowana

Nazwa parametru

Materiały i sprzjty . .

Opis

T)lko opodatkowana

• Kod Dziesięcioznakowy kod rodzaju towaru lub usługi. Służy do jednoznacznego wskazaniarodzaju, więc jego wartość nie może powtarzać się w słowniku.

Nazwa rodzaju towaru lub usługi. Używana jest na oknach dialogowych i wydrukach.

Domyślny rodzaj czynności używany podczas wprowadzania nowej pozycji na liście
towarów/usług i liście stawek podatku VAT.

Rodzaje towarów i usług, mogą być używane do filtrowania dokumentów zakupu oraz do obliczania sum
przypadających na poszczególne rodzaje (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług).

Grupy towarów

Kod~.
) MAT SPRZ

OBCHODY

PROGRAMY

„PRAwN

. DROGI
WYBORY

Nazwarodz~~tuwaiukibuskigi
Mawiały rsprzęty

Obchody uroczystości, rocznic, świąt
Programy kom~~terowe i licencje

Usbjgi prawnicze i not~isia~w

Uslugi ~lekoniun”kacyjne
Utrzymanie dróg „

Wybory

MAT_SPRz

o • CE] oD~ .

Kod Nazwa rodzaju towaru kk us4~4 Rodzaj czynności

~AntA~ Mzapisz

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

Nazwa rodzaju
towaru lub usługi

Rodzaj czynności

Słownik służy do wprowadzenia podziału towarów i usług na określone grupy. Dotyczy dokumentów sprzedaży.



S4ownik grup

Kod

A Grupa cenowa A
B Grupa cenowa B
C Grupa cenowa C
E Woda
Pl Złom

Kod Nazwa grupy towarów
D Artykuły spożywae

Pojedynczy rekord siównika skiada się z następujących pól:

Nazwa parametru . Opis „

Jednoznakowy kod grupy unikalny w ramach całego słownika.

Nazwa grupy towarów Nazwa grupy towarów. Używana jest na oknach di~logdwych i wydrukach.

Grupy towarów i usług mogą być używane do filtrowania dokumentów sprzedaży oraz do obliczania sum
przypadających na poszczególne grupy (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje grupy towarów).

Magazyn

Słownik ten nie jest magazynem sensu stricto. Siuży do wprowadzania szablonów towarów i usług używanych do
wypełniania treścią części p61 wchodzących w skład dodawanego towaru lub usługi. Dzięki temu można skrócić czas
potrzebny na wystawienie dokumentu sprzedaży.



Magazyn (procent podatku VAT za rolc 2016) X

—
! D~RDZIALKA

DZRLOKAL
Jr”IAT_PRZEF

WIEKI
jśMI~cJ
JW

ui ZWM_KOLOR
ZZNY

Nazwatowaruktuskj~
Dśerzawa dzi&l”j
Dzierża~a lokalu
Materiały przetargowe

Wywóz nieaystości stałych
Tabke reldaniowe
Złom z metali kolorowych
Złom żelazny

dzajtowarukjbusk4 enajedn A

Dzien w qrun
Dzierżawa lokalu 125,
Materiały przetargowe 15,”
Śdeld 3,
śmieci 25,”
Tabke reldamowe 130,”
Złom kolorowy 12,
Złom żelazny 5,

„C

~DD~

>
V

Nazwa towaru k4, usługi „

Dzierżawa dziak

Symbol Kod towaru lik usługi Cena je~i. ryp ceny jedn. % VAT

J DZRDZIALKA Dzierżawa gijnb~ I 15,0000 [~Jtto ~l I ~„ I~]I
Jednostka PKWIU Grupa towarów
jm.kw. II IIGr.zpacenowaB

)dasyM”acja budżetowa K$gowanie kwoty netto K$gowan”e podatJo~ VAT „

Dział Rozdział Paragraf Pozycja Konto „Winien” Konto Na” Konto „Wirien” Konto Na”

J GiJ~ ~II 211 ijI~~ ~ 1132 I 1~°~ 1k

I”~t~Mt Mza~iszI

Pojedynczy rekord słownika skiada się z następujących pół:



Nazwa Opis
parametru

Nazwa kodowa elementu magazynu. Jego wartość musi być unikalna w obrębie całego słownika.
Symbol Pole to używane jest do wyszukiwania elementu w magazynie podczas wystawiania towaru lub

usługi.

Nazwa
towaru lub Nazwa towaru lub usługi.
usługi

Kod towaru Kod towaru lub usługi ze Słownika rodzajów towarów I usług.

Cena Wartość ceny jednostkowej.

~ jednostkowa

Typ ceny jednostkowej: Netto - bez podatku VA~ Brutto - z podatkiem VAT,

%VAT Stawka podatku VAT. .

Jednostka Jednostka miary.

PKWiU Symbol PKWiU.

~~aPraów Kod grupy towarów ze Słownika grupy towarów.

Kiasyflkacja Dział, rozdział, paragraf i pozycja składające się na klasyfikację budżetową.

~ Numery kont Winieni Ma do księgowania kwoty netto.

~ Numery kont Winien i Ma do księgowania kwot podatku VAT.

Magazyn może być użyty w trakcie wprowadzania pozycji na listę towarów i usług. Szczegółowy opis znajduje się w

części dotyczącej wystawiania dokumentów sprzedaży.

Rachunki bankowe

Słownik służy do wprowadzenia rachunków bankowych, na które powinny być przelewane płatności z tytułów, na które
wystawiane są faktur.



Słownik rachunków banko~ych

LJC Ntmie radiu*j bs*owego

) tIll t1110000020i2932 1900
14 1111 1111 0000 0201 29329023

64 1111 11110000 0201 29329024

L.k. ~.m,errad”xdaj O,ezl.k.)

ELI 11111 11110000 0201 2932 1900

Naz~ bat
Bank So&dzielczy W Testowie
Bark Spółd~ekzy w Testowie
Bank Sgółdzielczy w Testowie

Nazwa bait

Bank Spółdzielczy w Testowie

Iknowy
Przetargi

Nazwa apse a

Faktury

Liczniki

~AsKM Mza~z

Slownik zawiera liczniki używane do automatycznego tworzenia numerów kolejnych. Dla każdego roku powinien
zostać zdefiniowany oddzielny zestaw liczników. W górnej części okna dialogowego znajduje się pole o nazwie Dotyczy

roku, służące do wybrania roku, za który mają być wyświetlone liczniki w tabeli poniżej.

Nazwa opsowa

Pojedynczy rekord słownika skiada się z następujących pól:

Nazwa parametru Opis

Dwucyfrowa liczba kontrolna.

Nazwa banku

Numer rachunku Numer rachunku bankowego z pominięciem liczby kontrolnej.

Nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek.

Nazwa ojisowa Opis przeznaczenia rachunku bankowego.



Liczniki

Dotyczy roku e”wi

„Faktury JAT

Kofoktyfoktis VAT
Kwitariusze przychodowe
Re~ktury VAT
Fakbjry wewnętrzne
Rejestr sprzedaży - licznIk gb
Rejestr sprzedaży - licznik kor
Rejestr sprzedaży - licznIk faktu
Rejestr zakupów - hcz~”& głów
Rejestr zakupó - licznIk kore

Wartość główna Zawartość stosu lIcr*a

23I~221,25”3
O

O

O

O

19

O

1

9

O

Kod Nazwa licznIka Wartość główna

Al Faktury VAT

—

Stos licznika zawiera wszystkie zarezerwowane i wycofane wartości pobrane z licznika. Każda .

wartość przedstawiana jest w postaci (numer]:[status], gdzie [numer] - wartość pobrana z licznika,
[status] - status wartości (0 - wycofany do ponownego użycia, 1 - zarezerwowany).

Pięć predefiniowanych liczników używanych jest wewnętrznie przez program. Są to:

. SO - licznik główny do nadawania numeru kolejnego dokumentom sprzedaży w ramach roku,

. 5K - nieużywany,

. SN - licznik główny do nadawania numeru kolejnego dokumentom typu NP w ramach roku,

. ZG - licznik główny do nadawania numeru kolejnego dokumentom zakupu w ramach roku,

. ZK - nieużywany.

Liczniki predefiniowane nie mogą być usuwane a ich kod nie może zostać zmieniony. Nie powinny być używane do
tworzenia numerów dokumentów. Pozostale liczniki powinny być dodawane do słownika tylko w celu tworzenia
szablonu numeru dokumentu. Zapewnią one automatyczne generowanie numeru dokumentu sprzedaży podczas jego

Kot

) AI
.42

J A4
A5

A6

.1 Sc
J 5K
ISN

ZG

„ZR

Pojedync4” rekord słownika sWada się z nast~pujących pól:

23

Rok

OpisNazwa
parametru

Rok, do którego odnosi się licznik.

Dwuznakowy kod licznika unikalny w obrębie danego roku.

Nazwa lióznika.

Wartość Wartość główna licznika. Pobranie z licznika numeru kolejnego zwróci wartość o jeden większą, o ile
główna stos jest pusty.

Zawartość
stosu
licznika



wystawiania.

Kategorie (sprzedaż i zakupy)

Slownik służy do wprowadzenia podziału dokumentów sprzedaży i zakup6w na kategorie.

oni (sprze”Jot I akup)

Rejestr Kategoria

Sprzedaż Najem
Sprzedaż Złom

Zakupy Inwesty~e drogowe

Zakupy Materiały bkirowe
Zakupy Media
Zakupy TeIe%n

oo
Rejestr Kategoria

® sprzedaż Zalaęy Dzierżawa grlitj

~PnkĄ ~Zapisz

Pojedynczy rekord słownika skiada się z następujących pól:

Nazwa parametru Opis

Rejestr Rejestr, do którego należy dana kategoria.

Kategoria Nazwa kategorii. Używana jest na oknach dialogowych i wydrukach.

Kategorie mogą być używane do filtrowania dokumentów oraz do obliczania sum przypadających na poszczególne
kategorie (podsumowanie w rozbiciu na kategorie).

Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia

Słownik zawiera zestaw współczynników struktury sprzedaży i proporcji w poszczególnych latach.



spółczynniki do obliczania podatku do odliczenia X

~E~Joc~ 0
Rok Współczyrhk (%] Proporcja (%)

______

Korekta podatki nahczonego do otzenia „

Wszys&e nabyda Nabyde śro&ów ~w, Pozostałe nabyda

Zrk,ij

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

Współczynnik Wartość współczynnika stwktury sprzedaży (WSS) w procentach.

Proporcja Wartość proporcji (tzw. prewspółczynnika) w procentach. Obowiązuje od roku 2016.

Wysokość korekty podatku naliczonego do odliczenia za poprzedni rok podatkowy. Korekta
umieszczana jest na deklaracji VAT 7 za styczeń danego roku w części D.3.

Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za
pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.

Konfiguracje

Slownik zawiera tzw. konjiguracje. Dla systemu pod tą nazwą kryje się zestaw danych, które mają wpływ na część
operacji dotyczących dokumentów sprzedaży (przede wszystkim) i zakupów (w mniejszym zakresie). Każdy
zalogowany do programu operator zawsze pracuje w ramach jednej konjigu racji. Jest ona wybierana automatycznie,

gdy operator nie jest przypisany do żadnej konjiguracji albo przypisany jest tylko do jednej. Jeżeli liczba konĄguracji,
z którymi powiązany jest operator jest większa od 1, to wyświetlane jest okno dialogowe z listą konjiguracji do wyboru.
Nazwa iwnjlgw”acji, do której zalogowany jest operator wyświetlana jest na pasku statusu głównego okna programu.

Uwaga!
Konfiguracja o identyfikatorze równym 1 jest traktowana przez system w szczególny sposób.
Występuje pod nazwą Konfiguracja standardowa (nazwę można zmienić), jest zawsze
dostępna i jest do niej automatycznie Iogowariy każdy operator, który nie jest przypisany do
żadnej konfiguracji,

Rok Współaym& (%]
201.2 t7

2013 65

2014 75

2015 82

Proporcja (%J

100

Korekta podatki Korekta środców Uw. Korekta poz. nabyć P.

-7o,g2 43,66 -27,26

0,00 0,00 0,00
401,17 200,41 203,73

Nazwa . Opis
parametru . „

Rok, do którego odnoszą się wspólczyrunki. . „

Korekta
podatku do
odliczenia



Po zainstalowaniu programu on guracja standardowa zawiera wszystkie dostępne rodzaje
dokumentów.

11) . Nazwa kn%uraqi ft racfndw ba*owego.
I Konń~uiacja standardowa Lin lUt 0000 OZOi 2932 t900

~ Wyd&~dLicacj
16 Wydziałbudżetowy 1111 liii 0000 0201 2932 i~oo

15 Wydziałgospodarld gruntami 1111 11110000020129329023

18 Komunalny Zakład Budżetowy 1111 11110000 0201 2932 9024

Nazwa konfl~jraq~
Konfiguracja standardowa

Numer radiuniw bankowego Samorządowa Jednostka Organtzacyjna

1111 11110000 0201 2932 1900 Urząd Miasta Testowo

Dol”unenty 9 Operatorzy Parametry

Pojedyncza konfiguracja skiada się z następujących pól:

Nazwa o ~
parametru p

ID

Nazwa
konfiguracji

Numer
rachunku
bankowego

Dokumenty

Identyfikator konfiguracji w postaci liczby całkowitej. Nadawany jest automatycznie przez system.

Nazwa, pod którą konfiguracja jest widoczna w programie. .

Domyślny numer rachunku bankowego nadawany automatycznie dokumentom wystawianym w
ramach danej konfiguracji. .

Lista rodzajów dokumentów dostępnych w danej konfiguracji.

Operatorzy Lista operatorów, którzy mogą logować się na daną konfigurację. . .

Parametry dotyczące danej konfiguracji. W skład parametrów wchodzą: definicje kolumn do
Paramet drukowania listy towarów i usług, formaty liczb (kwot), klasyfikacje budżetowe i numery kont do

~„ księgowania kwot netto i podatku VAT. Szczegółowy opis tych parametrów dostępny jest w rozdziale
Parametry konfiguracji.

Dokumenty wchodzące w skład konfiguracji

Lista rodzajów dokumentów wchodzących w skiad danej konfiguracji wyświetlana jest po naciśnięciu przycisku
Dokumenty. Lista określa wszystkie rodzaje dokumentów dostępne w ramach danej konjTgurocji. Oznacza to, że
podczas wystawiania dokumentów sprzedaży i rejestrowaniu dokumentów zakupów będzie można wybrać tylko te



rodzaje, które znajdują się na tej liście.

L sta rodzajow dokumentówzwybranej konfiguracji

Rodzaj Korekta Nazwa rodzaju dolwmeitu Nagłówek dolarentu na wydrukach

F! N Faktura &„westycyjna Faktura VAT
l(F T Korekta faktury Faktura korygujaca VAT

Rodzaj dolaimentu Nagłówek dolo~menb~ na wydrukach

Faktura AT Faktura VAT

Domyślna nazwa wzorca do drukowarńa dokumentu szablon rtxnew dokumentu . Paragon
fakhira.RTF <Cr:9g99gID~AUĄL:~:TDY:T><SP: ><RV~FV!K I~HNle Lii

Wyświetlone okno dialogowe jest prawie takie samo, jak w przypadku Słownika rodzajów dokumentów. Różnica
sprawdza się do tego, że w tym przypadku wybieramy rodzaj dokumentu ze słownika poprzez jego nazwę, więc nie są
dostępne pola z kodem rodzaju dokumentu i znacznikiem Korekta.

Pojedynczy rekord sklada się z następujących pól:



Nazwa parametru . Opis

Rodzaj dokumentu

Nagłówek dokumentu na wydrukach

Domyślna nazwa wzorca do drukowania dokumentu

Szablon numeru dokumentu

Postać szablonu tworzona jest za pomocą dedykowanego
okna dialogowego wyświetlanego po naciśnięciu przycisku .

Szczegółowy opis tworzenia szablonu znajduje się w rozdziale
Budowanie szablonu numeru dokumentu.

Znacznik mówiący, czy dany rodzaj dokumentu może być
drukowany na drukarce fiskalnej (czy można wydrukować
paragon).

Po kiknięciu przycisku z cyferkami „~ 234” możliwe jest:

Rodzaj dokumentu ze Słownika rodzajów
dokumentów wybierany poprzez jego nazwę.

Treść napisu do umieszczania na wydrukach
dokumentów sprzedaży. Wartość tego pola
używana jest przez następujące makra @NG,
(~Nl I, ~kD, ~KUU.

Nazwa wzorca do drukowania dokumentu
podpowiadana jest program w momencie
wystawiania nowego dokumentu sprzedaży.

Zakodowana postać szablonu numeru
dokumentu używana przez program do
automatycznego utworzenia sygnatury w
momencie wystawiania nowego dokumentu
sprzedaży.

Paragon

Budowanie szablonu numeru dokumentu Program udostępnia mechanizm automatycznego tworzenia numeru
(sygnatury) dokumentu na podstawie szablonu. Postać szablonu definiowana jest dla danego rodzaju dokumentu
zarówno w Slowniku rodzajów dokumentów jak i na liście dokumentów dostępnych w ramach konfiguracji. Przy
wystawianiu dokumentów używane są tylko szablony pochodzące z konfiguracji.

Edycja szablonu numeru dokumentu X

eDa
Napis o stałej wartośd
Pole edycyjne
IJanik
Wartość z dokumentu sprzedaży

Przykładowy numer

ł9~IFW04IZt1
Maks. k±a maków numeru

I .11 (-1 oznaaa brak ograruczeń)

O

Separator
Wartość z dokumentu sprzedaży
Separator
Wartość z dokumentu sprzedaży
Separator
Wartość z dokumentu sprzedaży

kod bcznd~

At-Fakbry VAT

Mt. baba cyfr

Wartość pobierana z kznika zależy od roku

D Numer uzupelniany zerami z lewej strony

t~3AnM ~~zapisz

Każdy szablon złożony jest z tzw. elementów sygnatury, których dostępne rodzaje znajdują się w lewej górnej części
okna (pod nazwą Rodzaje elementów sygnatury).



Nazwa Opis
parametru

Separator Pojedynczy znak oddzielający części numeru od siebie, np. /

Napis o
~ stałej Dowolny ciąg znaków tworzący stałą cześć numeru, np. WGG.

wartości

Pole Część nurrieru, która jest edytowalna. Należy podać maksymalną lIczbę znaków tworzących pole.
~ edycyjne Dodatkowo można zaznaczyć: czy pole ma być numeryczne, czy pole ma zawierać tylko duże litery.

Określenie licznika do automatycznego tworzenia numeru kolejnego. Oprócz wskazania licznika

Licznik należy podać maksymalną liczbę cyfr tworzących numer kolejny. Dodatkowo można określić: czywartość pobierana z licznika zależy od roku (domyślnie: tak), czy numer powinien być uzupełniany
zerami z lewek strony.

Wskazanie wartości z dokumentu sprzedaży, która ma zostać przekopiowana do numeru
Wartość dokumentu. Dostępne są następujące wartości: miesiąc sprzedaży (dwie cyfry), dwucyfrowy rok
dokumentu sprzedaży, czterocyfrowy rok sprzedaży, rodzaj dokumentu sprzedaży (dwuznakowy kod),
sprzedaży identyfikator konta wymiarowego (dla dokumentów wystawianych przez zewnętrzne systemy

wymiarowe).

Budowanie szablonu polega na przesunięciu wybranych rodzajów elementów sygnatury z listy Rodzaje elementów
sygnatury na listę Elementy sygnatury. Służy do tego przyciski umieszczone na pionowym pasku pomiędzy listami.
Do usunięcie elementu z listy sluży przycisk z strzałką w lewą stronę (Usuń element z szablonu). Z kolei za pomocą

przycisków góra J dóĘ// można zmienić kolejność elementów sygnatury.

Po wybraniu pozycji na liście Elementy sygnatury program wyświetla pola edycyjne do wprowadzenia parametrów
specyficznych dla danego rodzaju elementu. W lewej dolnej części okna znajduje się pole wyświetlające przykładowy
numer dokumentu utworzony na podstawie listy Elementy sygnatury. Każda zmiana na tej liście powoduje
aktualizację przykładowego numeru. Poniżej przykladowego numeru znajduje się pole Maksymalna liczba znaków
numeru, za pomocą której można nałożyć ograniczenie na długość numeru. Domyślna wartość dla tego pola to -1,

oznaczająca brak ograniczeń na maksymalną liczbę znaków.

Operatorzy powiązania z konfiguracją

Lista operatorów, którzy mogą logować się na daną konfigurację wyświetlana jest po kliknięciu przycisku Operatorzy.



Lista operatorów związanych z konfiguracją X

Wydział budzetowy

Nazwa operatora
) adm~nisintor

ewa.dabacka 6

LlrSZ”da,nowak 7

Nazwa operatora - .

fa~mnstator

„—
Na liście znajdują się wszyscy operatorzy, którzy mogą logować się na daną konjlgurację.

Parametry

Parametry konfiguracji dostępne są po naciśnięciu przycisku Parametry.



Numerpozycji I Nagłówekkdumny - . A

~l Kokimna jest dnikowana Nr
Liczba znaków Wyrównanie H I
~ 4IID~w I [POJ.

;~~„ ~ Nagłówekkolumńy
Nazwa towaru Iubzakres usług, -

„~ - Na~a towaru J

~Kokimnajestdnikowana ~ -- ~-:—-—. „~.

Liczbaznaków Wyrównanie

~ 20 j_Do lewej J lub za~es usługi :

Zakres danych do edycji jest taki sam jaki został opisany w rozdziale Parametry konfiguracji.

Organ

Samorządowe Jednostki Organizacyjne

Edycja wzorców i wydruku

Wzorce wydruków siużą do tworzenia drukowalnych postaci dokumentów sprzedaży oraz do drukowania deklaracji
VAT ~. Jako wzorce używane są przede wszystkim pliki typu RTF (Reach Text Format). Można także korzystać z plików
tekstowych (rozszerzenie dok) i plików programu Word (rozszerzenie .doc). Wzorzec wydruku sklada się z dowolnego
tekstu i tzw. makrodefinicji (w skrócie - makr). Makrodefinicje są zamieniane podczas tworzenia wydruku na
odpowiednie wartości pobrane z drukowanego dokumentu (np. makro @BBQ zostanie zmienione na kwotę brutto).

Parametry

„ Param t-y kon~gura~i Od: 16)
- „Koknny listy towarów/usług (ta

- Kolumny listy towarów/usług (rt
„ Formatyliczbidat

Cena jednos&owa
flość
Kwoty brutto netto

-Kwotypodatku VAT
- Budżet - dokumenty sprzedaży

- - Sudżet - dokumenty zakupów

7”

. Ko”urnny listy towaróvs/uskg (b:t)

Symbol PKWiU

~ Kolumna jest drukowana
Liczba znaków Wyrównanie

Nagłówek kolumny

pKwiu :

Jednostka miary

<

Kolumna jest drukowana
Liczba znaków Wyrównanie

~~JDośroo1a

)

„1

Nagłówek kolumny

Jednostka

V

Anuluj ~ Zapisz



Katalog ze wzorcami do drukowania dokornentów sprzedaży

Po wybraniu z menu pozycji Edycja wzorcó~v wydruków wyświetlane jest okno dialogowe, na którym znajdują się
następujące elementy: .

. Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów sprzedaży - pełna nazwa katalogu, z którego program
odczytuję listę dostępnych wzorców wydruków (czyli plików zjednym z rozszerzeń: .rtf, .dok lub .doc),

. Dostępne wzorce wydruków - wybrany wzorzec z listy nazw wzorców wydruków odczytanych z katalogu
opisanego w poprzednim punkcie,

. Edytuj wzorzec - przycisk do edycji wybranego wzorca wydruku,

. Dodaj wzorzec - przycisk do dodania nowego wzorca wydruku.

Po wybraniu wzorca wydruku i naciśnięciu przycisku Edytuj wzorzec wyświetlony zostanie edytor zależny od typu
dokumentu, w którym został przygotowany wzorzec. W przypadku rozszerzeń .rtf i .dok zostanie użyty wbudowany
edytor, a w przypadku rozszerzenia .doc zostanie użyty program, który w systemie Windows skojarzony jest z tym
rozszerzeniem. Do edycji wzorców typu RTF używany jest wbudowany edytor, który udostępnia listę wszystkich
makrodefinicji i pozwała na ich wstawianie w wybrane miejsce w dokumencie. Makrodefinicje udostępniane są w
postaci listy rozwijanej w lewej górnej części okna (jak na rysunku poniżej, pole z napisem Wybierz szablon procedury
do wstawiania w tekst).

Plik Edycja Widok Format

noc ~ lp
„

~ 83±1
Wybierz szablon procedury do wstawienia w tekst

ii JIl~ll „2 „I „3”i „4”! „511 „5”I 7118llI9llllOI

Razem z systemem dostarczany jest specjalny wzorzec o nazwie rv-makra.rtf który zawiera wszystkie dostępne

makrodefinicje wraz z ich opisem i przykładem użycia. Wzorzec jest na bieżąco aktualizowany przy zmianach
programu wprowadzających nowe makra.

Ustawienia drukarki
Funkcja Ustawienia drukarki wybieramy z menu kontekstowego i pozwala zdefiniować parametry drukarki używanej
w momencie wydruku. W ramce drukarka wybierana jest drukarka domyślna poprzez rozwinięcie listy spod pola
Nazwa i wybrania odpowiedniego urządzenia. Przycisk Właściwości.., służy do wywołania okna wiaściwości

charakterystycznych dla poszczególnych drukarek.

Pozostałe ramki pozwalają zdefiniować rozmiar papicru, sposób jego pobierania i orientację wydruku.

C:”~rogram Files (x”86)”~J.I. INF0-$YSTEM~-v”wzorce\

Dost~pne wzorce wydruków

faktura.RTF

Edytuj wzorzec;: (Li Dodaj wzorzec

Informacje o środowisku



Funkcji umożliwia podejrzenie informacje o stanie programu i bazy danych. Jest to statystyka zawierające ważniejsze
dane programu, takie jak lokalizację pliku z bazą danych ijej wersję, aktualną wersję programu i inne informacje.

Funkcje pomocnicze

Umowy - aktualizacja stawek podatku VAT na rok 2011

Zestawienie SQR
Generator SQR pozwala na wyszukiwanie wybranych informacji w bazie danych. Możliwe jest napisanie na własne
potrzeby odrębnych funkcji. Program zawiera kilka podstawowych funkcji. Dane prezentówane są w języku HTML w
oknie domyślnie ustawionej przeglądarki internetowej. Szczególowe informacje dotyczące tworzenia i korzystania z
Generatora SQR dostępne są tutaj.

Zmiana bazy danych
Wyświetla okno z listą baz. Wybieramy na którą bazę chcemy się zalogować. Wymagane będzie ponowne zalogowanie.

Zmiana konfiguracji

Zmiana operatora

W sytuacji gdy z programu korzysta wielu operatorów, Po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na
podanie nazwy i hasła nowego operatora.

Uwaga!
Zmiana operatora następuje tylko na poziomie programu i bazy danych. W środowisku
systemu operacyjnego i sieci operator pozostaje niezmieniony, dla jego zmiany należy
wykonać operację ponownego zalogowania w programie Windows lub w sieci. Również w
sytuacji, kiedy uwierzytelnienie w programie zostało poświadczone kontem Windows,
operator zalogowany na konto Windows pozostaje bez mian, a operatora do programu
zostaje zmieniony.

Zmiana hasła pracującego operatora

Funkcja sluży do zmienienia obecnego hasla aktualnie zalogowanego operatora na nowe. W tym celu należy:

1. Wprowadzić dotychczasowe hasło,
2. Wprowadzić nowe hasło,
3. Potwierdzić poprawność nowego hasła.

W przypadku poprawnego przeprowadzenia operacji zmiany hasła wyświetli się stosowny komunikat. Błąd w
wypełnianiu poszczególnych pól również zostanie zakomunikowany odpowiednim komunikatem.

Koniec
Zamyka polączenie z bazą danych i wylącza program.

Sprzedaż



Wystawienie faktur
Określanie wstępnych parametrów dokumentu sprzedaży X

Bieżący mnąc sprzedaży

J tkesąc Maj

__________________________________ Rok 12016 I
______________ Data 23062016

Dane do sygnatury

________________________________________ Rok

________ I ~II 20161

Zakończ (~j Wystaw

Wybór rodzaju dokumentu:

. Faktura,

. Faktura wewnętrzna - nota księgowa,

. Dokument wewnętrzny - rachunek.

Odwrotne obciążenie w przypadku wystąpienia takiego dokumentu. Należy ją wybierać w przypadku, gdy dokument
dotyczy dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wartość pola
„Odwrotne obciążenie” ma znaczenie podczas tworzenia deklaracji VAT-7. Decyduje o tym, do których komórek
deklacji zostaną zapisane kwoty netto i podatek VAT z dokumentu. Obowiązują następujące zasady (dotyczy wersji is):

*) „Wystawca” - kwota netto do komórki 31 (podatku VAT nie ma),
*) „Nabywca” - kwota netto do komórki 34, podatek VAT do komórki 35,
*) „Nabywca (pkt 5)” - kwota netto do komórki 32, podatek VAT do komórki 33.

Określenie parametru ceny - brutto/ netto

Określanie wstępnych parametrów dokumentu sprzedazy X

Bieżący ngesiąc sprzedaży

?4e~ąc IMaJ
Rok kolG

_______________ Data 1fl06.2016

Faktura typu NP W przypadku rozliczenia dokumentów nie objętych podatkiem VAT.

Miesiąc sprzedaży - określenie miesiąca sprzedaży. Sprzedaż może być dokonana w miesiącu styczniu, a dane do
sygnatury dokumentu mogą być wstawione z innego miesiąca.

Dane do sygnatury - uzupełnianie w przypadku różnych data sprzedaży i daty sygnatury.

Następnie klikamy umieszczone na dole okna przycisk Dalej. Nowe okno umożliwia nam dodawanie pozycji
składowych faktury (nazwa towaru i usługi i wybór odpowiedniej stawki podatku VAT).

Sprzedawca

Nazwa E
A~es

NIP J I
Dchmwnt
Rodzaj

Faktura VAT
Odwrob,e obciąż, ryp Zak2ka Faktura iw

L3jNetto L~ike t~lkie Ei~

~esąc ~rzedaży
Rok

Hi Ell 2016J

Sprzedawca

Nazwa

Adres

NWJ I
I .

Rodzaj

Faktura VAT

. Mesiąc sprzedaży Dane do sygnatury
Odwrobie obciąż. Typ Zabczka Fakti.ra PW Miesiąc Rok Miesiąc Rok

V E1[~etto IEJIMe ~JMe lEI [~ [~I 20161 Hi lEll 20161

Wystawca
Nabywca .

Nab l~2akc1t1Il~JWflwI



Edycja towaru lub usługi

Nazwa towaru kk usk4
Sprzedaż drewna

k1asy~kacja budżetowa
Dział Rozd~ał Paragraf Pozycja

I Ii Ii II I I~ll

~ęgowariie kwoty netto
Konto „Winien” Konto „Ma”

I II

KSęgowanie podatiw VAT
Konto „Winien” Konto „Ma”

. II

~QMagazynj

Wystawienie korekt
Określanie wstępnych parametrów dokumentu sprzedaży

Ii~II~z~I

Bieżący n~esiąc sprzedaży

Me~ąc Maj

Ro

Data I230&2~16

Dane korygowa,ego dolwmentu
Datasp. I”~e~ącsp.
05.01.2006 IIs~”cze~

Korekta
Rodzaj korekty

K~ekta faktry
Typ korekty Od”woble obciąż. Typ

like ~utto9
Mesąc sprzedaży
~besąc Rok

Maj ~ 2016j

Dane do sygnatiry
kok

IMaj ~II 20161

I~II~w—I

Wybieramy num~r faktury, którego dotyczy korekta. Po dokonaniu wyboru powinien pojawić się dokument, którego
dotyczy korekta (dokument pierwotny). Określamy rodzaj dokumentu: korekta faktury, a następnie typ korekty: J
(zmiana danych nagłówkowych) czy II (zmiana rodzajów towarów i uslugi lub zmiana wartości korygowanego podatku
VAT). Dokumenty dotyczące korekt muszą być potwierdzone podpisem odbiorcy faktury (korekta deklaracji VAT za

podany miesiąc).

Informacje

Okno dostarcza nam funkcje wyszukiwania dokumentów po określonych kryteriach, które wybieramy z menu
rozwijanego.

Kod rodzaju towaru lub usługi Grupa towarów PKWItJ )e~ios&a miary

I 720-Sprzedażdrewna ~II [~]Ii02.n.14 liszt vi
Ilość Cena jedn. netto Netto % VAT Podatek VAT Brutto

( 1~000011 1. 0000 II~ 1(8% ~II 0,08 złu

Sprzedawca

Nazwa

Adres

NIPI___

Sygnatza korygowanego dolarentu

1/0112006

Rodzaj

VAT

.1
]
~1

Rok

Ell_2006I~J

Zestawienie dokumentów sprzedaży



Dokumenty sprzedazy
— D X

Lp., I !„ Sy~,abn

J 21404)05/2016
j 3 1375/05/2016

4 1405/05/2016

5 1445/05/2016

6 1506/05/2016

J 7 1507/05/2016
8 1298/05/2016

9 1299/05/2016

10 1376/05/2016

11 1300/05/2016

12 1301/05/2016

„ 13 1302j05/2016

14 1303/05/2016

+ 15 1304/05/2016

16 1305/05/2016

17 1306)05/2016

16 1307)05/2016

19 1308/05/2016

20 1309/0512016

21 1310/05/2016

22 1311/05/2016

23 1312/05/2016

24 1313/05/2016

4612,50

106044

773 67

166,31

64,40

123,00

189,10

112,02

1 394,97

103,72

161,53

201,36

186,21

247,92

93,11

93,11

186,21

186,21

186,21

166,21

166,21

247,9 2

186 21

862,50

198,29

144,6 7

31 10

12,04

23,00

0,00

0,00

260,85

0,00

0,00

0,00

34,82

46,36

17,4 1

17,4 1

34,82

34,82

34,82

34,82

34,82

46,36

34,82

ZM~es nie5ęcy sprzedaży eóiosdca

HE~-k~i” HL~~ k~&
Za&esdatwedaży

I flotos.zois „JHEI 31.05.2016 ~

Spos~ sorWwana

El HE
Za&es dat wys tawierśa Zabes dat powstafla bow~ązfoj podaż. Rodzaj rejestru

I Dotos.ni~ „ H[~3L05.2016 I ID~~”~20~6 ~„ jID31.05.20i~~R ®s”idadow3”O raku y rW
.-

Podatt VAT Nazwa nabywcyRodzaj Data~,. .jDatawyst, Datap.o.p.I.. . &uUo

I ~V 0605 Z01~ ó6.0~~i6j06.05.2015J
IW 09.05.2016 09.05.2016 09.05.2016

IW 06.05.2016 06.05.2016 06.05.2016

FV 09.05.20160905.201609.05.2016

IW 10.05.2016 10.05 2016 10.05.2016

IW 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

FV 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016

FV 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016

IW 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016

IW 06.05.2016 06.05.2016 06.05.2016

FV 05.05.2016 05.05.201605.05.2016

IW 05.05.2015 05.05.2016 05.05.2016

IW 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016

FV 05.05.201605.05.2016 05.05,2016

FV 05.05.201605.05.201605.05.2016

IW 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016

P1 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016

FV 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016

IW 05.05.2016 05.05.201605.05.2016

FV 05.05.2016 05.05,2016 05.05.2016

FV 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016

IW 05.05.2016 05.05.2016 05.05 2016

IW 05.05.201605.05.201605.05.2016
Fil 0505201605.05.2016 05.05.2016

Okno dostarcza nam podstawowe funkcje dotyczące dokumentów sprzedaży. Dodatkowe pole rozwijane (pasek z

V

)

znacznikiem trójkąta) umożliwia wyszukiwanie według dodatkowych parametrów.



Dokumenty sprzedazy

Spos~ s&Wwana

O X

kai ~II~E~ ~kądMa~ta H
Z*esdatwedaży

I flotos.~ow H—1r131.o5.2o16 .~- I

Parwietry A Parametry O Parametry C

Ztes tamliów płats”iośd

DoLos.2o16 „I—IDILOS.2016 ~„I
Formy płabiośd

Zalet dat wystawteia

floi.os.ni& „I—iD31.os.~o16 vi

Zalet datwplat

1001.05.2016 „H 31.05 2016 H

L.p. Sygiabn Rodzaj Data ~. Data wyst. Data pop.
1606.05.2015 06.05~20l6

H 09,05.2016 09.05.2016 09.05.2016

FV 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

~E1SL~

Przeglądanie dokumentów sprzedaży

2~

-„

Zalet datpowswia obowiązlai podat.

1001.05.2016 %„I—1031.05.2016 „1
Rodzaj rejestru

OFaktiry rw

Rodzaje &lonentów
D Bez *eś~onej formyo Gotówka
D Przelewo Gotdwka”~rzelew
D Karta pbtr~cza
D Czek
D Kompensata
D Potrącane z poborów
D Zai~ana

t~jdzialy

Fekn.la VĄT
ORadis,ek
D Refaktira jako faktra VAT
D Refaktzra jako raclwek
D Kwitatsz przychodowy
D Korekta fdcbsy
D Korekta radirki
D Nota Księgowa
D Faktira rc*la

H 09.05.2016 09.05.2016 09.05.2016

H 06.05.2016 06.05.2016 06.05.2016

2 1404/05/2016

3 1375/05/2016

4 1405)05/2016

5 1445)05/2016

6 1506/05/2016

7 1507/05/2016

8 1298/05/2016
9 1299/05/2016

Ukryj kontrolki dowprowadzania dodatkowych kiyteriówwyszukiwania dokument

@Norn”akyy
O

System wystawiający doloinent Zalet dent kont wym.

I l-I I
Zap~ta n&eź~o~d
@Bezv,awdzaria

Ozapłacone
Ozą,laczneciqściowo do*ia: 23.062016

___ Oriezapłacone

3istto Podatek VAT Nazwa n~ywcy A

4612,50 862,50

1060,44 198,29

773,67 144,67

166,31 31,10
64,40 12,04

12300 2300
189,10 0,00
112,02 0,00

139497 26085 V

H 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016
FV 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016
H 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016
H 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016

10 1376/05/2016 H 06.05.2016 06.05.2016 06.05.2016



Przeglądanie dokumentów sprzedaży za dany rok
— D X

Qwowne Da2 wystmana L.p. S~”abxa
I 1502)05)20 ta

kok 2016 2 1503)05/2016

3 1504)05/2016
4 1505)05/2016

I” Luty 1506/05/2016

~ K”weoe”
V ~ Maj

. 05.05, czwartek

. 06.05, piątek

. 09.05, ponie&ałek

. 10.05, wtorek

. 13.05, piątek

. 17.05 wtmdc

. 20.05, piątek

Podsumowanjew rozbiciu na rodzaje dokumentów

Podsumowanie w rozbiciu na stawki podatku VAT

Podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług

Podsumowanie w rozbiciu na grupy towarów

Podsumowanie w rozbiciu na klasyfikacje budżetowe

Dokumenty z podsumowaniem na rodzaje towarów/usiug

Podsumowanie w rozbiciu na kategorie

Podsumowanie w rozbiciu na kody sprzedaży (symbole)

„1

Rodzaj Data ~. Data wyst Data pop. &utto Podatek VAT Nazwa nabywcy A

~ IW~
FV 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 33,75 5,75 KIll SPORTOWI”
IW 17.05.2016 17.05.2015 17.05.2016 1 758,60 151,10 10.12 PIŁKi PĘCZI”€)

IW 17.05.2016 17.05.2016 17.05 2016 4068,08 365,58 SPóŁKĄ NZ
IW 17.05.2016 17.05,2016 17.05.2015 64,40 12,04

nn ~s
V

Okno prezentuje pogrupowane chronologicznie wszystkie faktury sprzedaży. Mamy do wyboru:

. Rok,

. Miesiąc,

. Dzień.

Na dole okna umieszczony jest niebieski przycisk sumy. Kliknięcie jego wyświetla menu z wyborem podsumowań.

Drukowanie rejestru sprzedaży



Rejestr sprzedazy

f4esląc sprzedaży . Jeck”osdd

Maj ____ Ze~pd~Szkółw3
W Zespół Sńc*o*zedszkolny

„ Zespół Sńw”io-Przedszkobiy nr 2
Nazwa operatora I Szkół•

2±j& 5z~ó~ C<jó~iokszi~łcacvch r~ 2
Zesnoł5zkoł,y 1

Rodzaj rejestru Stahjsdo4dn,entj
• Standardowy (J Fakt~j-y P4” (iJ Nor biy „ 0 ~aiowany

Lp Sy~iabxa Rodzaj Data sp. Data wyst. Dat~ p.o.p. ~.. &utW~, ] PodatekyAT, Nazwa nabywcy
~v ] w~oS.zo~&:o~o...zow i0.05~2O16~ 56,10

1471 121Z502)fl5/2016 FV 13.05.2016 13.05.2016 13.05.2016 „ L366,38 220,69

Podsumowanie w rozbiciu na rodzaje dokumentów

Podsumowanie w rozbiciu na stawki podatku VAT

Podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług

Podsumowanie w rozbiciu na grupy towarów

Podsumowanie w rozbiciu na klasyfikacje budżetowe

Dokumenty z podsumowaniem na rodzaje towarów/usług

Podsumowanie w rozbiciu na kategorie

13 Podsumowanie w rozbiciu na kody sprzedaży (symbole

Okno umożliwia wydrukowanie zestawienia dokumentów sprzedaży za dany okres dk wybranej jednostki. Przycisk
sumowania dostarcza identyczny zestaw podsumowań jak na oknie Przeglqdanie dokumentów sprzedaży.

Uwaga!
Sporządzanie rejestru sprzedaży może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej
deklaracji cząstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO).

Wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną

Funkcja służy do zbiorczego wysyłania elektronicznych dokum~ntów sprzedaży. Więcej na stronie Reestr VAT
~~yłanie faktur drogą elektroniczną~Q~ ysyłka elektronicznych dokumentów sprzedaży.

Zamknięcie miesiąca sprzedaży



Zamknięcie biezącego miesiąca sprzedazy X

&eżący niesąc ~rzedaży Podsnowan,e bieżącego nie~ąca

~Wmąc Maj Kwota brutto 215 363,39 zł ijcSa doln.gj,entów 214 Liczba dok. andowanydi O

Rok 2016 Podat~c VAT 36915,65 zł Liczba koekt O Liczba faktx NP 0

Zakres wyś~eIJaiiych do4ajneitdw

OW~zygdos doksnenty ® TyLi tk”kuneqity r~u ZaniuĘ Ltkący ade~ąc

L.p. Sy~iatzsa Rodzaj Data ~. Data wyst. Data p.o.p. Brutto Podat~c VAT Nazwa nabywcy
I 1374)05/2015 FM j0e.01~2oI6 06.0&n1s 06.05 2015 ? 3skLEKsAflDRow1czwoJc~c,i
2 1404/05/2016 FV 09.05.2016 09.05.2016 09.05.2016 4612,50 862,50
3 1375)05/2016 FM 06.05.2016 06.05.2015 06.05.2016 1060,44 198,29

4 1405/05(2016 FV 09.05.2016 09.05.2016 09.05.2016 773,67 144,67

5 1445/05/2016 FV 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 166,31 31,10

6 1506/05/2016 FM 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 64,40 12,04

7 1507(05/2015 FV 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2015 123,00 23,00

8 1298/05/2015 FM 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016 189,10 0,00

9 1299/05/2016 FM 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016 112,02 0,00

10 1376/05/2015 FM 06.05.2015 06.05.2015 06.05.2015 1 394,97 260,85
11 1300/OS/2016 FM 0505.2016 05.05.2016 05.05,2016 10372 0,00

12 1301/05/2016 FM 05.05,2015 05.05,2016 05.05.2016 161,53 0,00

13 1302/05/2015 FM 05.05,2016 05.05,2016 05.05.2015 201,36 0,00
14 1303)05/2016 FM 05.05.2016 05.05.2015 05.05.2015 18621 34,82

iS 1304/05/2016 FM 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2015 247,92 46,36

16 1305/05/2016 FM 05.05,2016 05.05.2015 05.05.2016 93,11 17,41

17 1306/05/2015 FM 05.05.2016 05.05,2015 OS.05.2016 ~3 11 17,41

W 1307/OS/2016 FM 05.05.2016 05.OS.2016 05.05.2016 186 21 34,62

19 1306/05/2015 FM 05.05.2016 05.053016 flS.fl~,7fl16 1AĄ.21

20 1309/05/2015 FM 05.05.2016 05.05 Podsumowanie w rozbiciu na rodzaje dokumentów
21 1310/OS/2016 FM 05.OS.2016 05.05 Podsumowaniew rozbiciu na stawki podatku VAT
22 1311/05/2016 FM 05.05.2016 05.05 Podsumowanjew rozbiciu na rodzajetowan5*i usług
23 1312/05/2016 FM 05.05.2015 05.05 .

24 1313/OS/2016 FM 05.0S.2016 05.05 Podsumowaniew rozbiciu na grupy towarów
25 1314(05/2016 FM 05.05.2016 05.05 Podsumowaniew rozbiciu na klasyfikacje budżetowe
26 1315/05/2016 FM 05.05.2016 05.05 Dokumenty z podsumowaniem na rodzaje towarow usług

. Podsumowanie w rozbiciu na kategone

[~f~J[fl1L] [~}{~J[~}[~] {~]{~} Podsumowanie w rozbiciu na kody sprzedazy (symbole)

Wybieramy miesiąc, który zostanie przez nas zablokowany. Podany miesiąc wybieramy z listy dokumentów, które mają
zostać zablokowane. Zablokowany dokument ogranieza możliwość dodawania dokumentów do podanego miesiąca
sprzedaży.

W przypadku zamknięcie miesiąca grudnia, program inicjalizuje słownik stawek podatku VAT na następny rok

rozrachunkowy (należy pamiętać o stawkach specjalnych).

Książka Nadawcza
W przypadku zbiorczego fakturowania dla danego miesiąca możemy wygenerować książkę nadawczą adresatom
wystawionych faktur.

Umowy

Rejestr umów
Okno służy do zarejestrowania nowej umowy. Parametry umowy:

Okres obowiązywania wg danych umowy.



. Dzień miesiąca służy do daty powstania obowiązku podatkowego. Jest to dzień z którym zostanie wystawiona
faktura. Od tego dnia liczony jest termin płatności,

Przeglądanie umów
Okno wyświetla „istę zawartych umów za dany okres.

~ %„bór dokumentu zakupu — D X

Sygnatu”a Rodzaj Data otTz. Data ksęg. Nazwa sprzedawcy A&es sprzedawcy &utto
) 1j01jWj2016 ~)3:0” YJ16 10.02.2016 LEG!ONOWO, MARSZ 5GZE~4 ~n3U0SK1I

10)01/W/2016 FV 03.02.20 16 10.02.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁS1JDS)Cl

10)031W/2016 Pd 14.04.2016 15.04.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSICI

1 1j03)W/20 16 Pd 14.04.2016 15.04.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁ&JDSICE

111041W/2016 Pd 27.04.2016 29.04.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSJDSłC1
12)03/W/2016 FV 14.04.2016 15.04.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PILSUDSICI
13)03/W/2016 FV 14.04.2016 15.04.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKU

14/02/W/2016 FV 26.02.2016 29,02,2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSLJDSłCI

14/03/W/2016 FV 14.04.2016 15.04.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSIC!

15)031W 2016 Pd 14.04.2016 1504.2016 LEGIONOWO MARSZ. JÓZEFA PIŁSJJDS)C[
30/02/W/2016 Pd 04.03.20 16 09.03.20 16 LEGIONOWO, MARSZ. JOZEFA PIŁSUDSICĘ

4)02/W/2016 Pd 26.022016 10.03.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PILSIJOSłC(

5/01/W/2016 Pd 03.02.2016 10.02.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSIJDSICI

7)01/W/2016 Pd 03.02.2016 10.02.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFAPIŁS1JDS)CI

7/02/W/2016 FV 26.02.2016 06.03.2016 LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDS)CI

. . )

AnM 3~WySm

Automatyczne tworzenie faktur
Program hurtowo wystawia faktury według podat~ych parametrów.



Automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie zarejestrowanych umów
X

0Km st~d&dowa Ą
~ .

0 DZIERżAWY
O KOSZTY EKSPLOATACJI
DZespółSzkółrx 1
~ Zespół Sz1®b,o-Prn”djy 2

Data q. Data wy.t. . Dala Is.o.p, Bieżąca kcnńgiracja

I~0~~016~1fąą6.2O16 ~I23.O6.2O15 E~ ~Ąj~lARŻA

] -~~„1~Y - JD~P*.i Nazwarlab)”Ky J „

Zakup

Rejestrowanie dokumentów zakupu
Z okna wybieramy sprzedawcę, rodzaj dokumentu, podajemy numer dokumentu, a następnie główne dane

dokumentu.

Edycja dokumentu zakupu
Wybieramy dokument z danego roku i dokonujemy jego edycji.

Podgląd dokumentu zakupu
Okno umożliwia wyszukiwanie dokumentów wg zadanych kryteriów.

Zestawienie dokumentów zakupu
Okno dostarcza nam podstawowe funkcje dotyczące dokumentów zakupu. Dodatkowe pole rozwijane

(pasek z

rak ~daży Konńgtrfl

„ „11 2O16If~

Sar towaje

W~o6&w- da,e wystawtjfly(j” dckrentów
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. Data IX) Data DO J Rodzaj daianentij Brutto
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znacznikiem trójkąta) umożliwia wyszukiwanie według dodatkowych parametrów.



Przeglądanie dokumentów zakupu
Okno prezentuje pogrupowane chronologicznie wszystkie faktury zakupu. Mamy do wyboru:

. Rok,

. Miesiąc,
• Dzień

Na dole okna umieszczony jest niebieski przycisk z literą sigma. Kliknięcie jego wyśwletla menu z wyborem
podsumowań.

Rejestr zakupów
Okno wyświetla listę dokumentów wg zadanych kryteriów. Na dole okna umieszczony jest niebieski przycisk z literą
sigma. Kliknięcie jego wyświetla menu z wyborem podsumowań.

Uwaga!
Sporządzanie rejestru zakupów może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji
cząstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO).

Korekta współczynnika struktury sprzedaży
Korekta występuje w przypadku zmiany ostatecznej wysokości wspólczynnika proporcji w danym roku rozliczeniowym
na dzień 15 listopada wg danych przekazanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w
Monitorze Polskim.

Korekta wspólczynnika struktury sprzedaży X

Rok WSS Proporcja
2016 8% 5%

Me~ączda4t Netto Podatek VAT WSS Proporqa Podatekod. WSS 9orqa~ Podat&od. Syg”ahn A

P s00.slIorsuawu2
Styczeń 7953 18,29 0 100 18,29 8 5 18,29 050/64010/2:
Styczeń 808,91 186,05 0 100 186,05 8 5 126,05 0S0/6401O/l~
Styczeń 73,17 16,83 0 100 16,83 8 5 16,83 050/64010/IS
Styczeń 61,89 14,23 0 100 14,23 8 5 14,23 050/64010/u
Styczeń 30,27 6,96 0 100 6,96 8 5 6,96 050/64010/u
Styczeń 115,89 26,66 0 100 26,66 8 5 26,66 050/61010/u
Styczeń 40,54 9,34 0 100 9,34 8 5 9,34 050/64010 1~
Styczeń 303,53 69,81 0 100 69,81 8 S 69,81 050/64010/u
Styczeń 401,93 92,44 0 100 92,44 8 5 9244 050/64010/u

Luty 589,39 135,56 100 135,56 8 5 135,56 050/53747/X
Luty 13,89 3,19 100 3,19 8 5 3,19 GWN1021341”
Luty 579,08 27,21 100 27,21 8 5 27 21 FV-00037/G04
Luty 15,28 2,79 100 2,79 8 5 2,79 00006 16
Luty 5,31 1,22 100 1,22 8 5 1,22 0005 16IPVS
Luty 1536 3,53 100 3,53 8 5 353 0000716
Luty 5,04 1,15 100 1,15 8 5 1,15 3jP
Luty 3,17 0,73 100 0,73 8 5 0,73 116/2016
Luty 2,40 0,55 100 0,55 8 5 0,55 FV/1/2016
Luty 3,45 0,79 100 0,79 8 5 0,79 FWN1150925
Luty 0,81 0,04 100 3 0,04 8 5 0,04 FAj2112016/0
Luty 0,78 0,18 100 3 0,18 8 5 0,18 33201601080:
Luty 6,26 1,44 100 1,44 8 5 1 44 0002116

<

~M

Zestawienie różnic po korekcie podatku odliczanego



Zamknięcie miesiąca zakupów
Wybieramy miesiąc, który zostanie przez nas zablokowany. Podany miesiąc wybieramy z listy dokumentów, które mają
zostać zablokowane. Operacja zablokowania sku&uje ograniczeniem możliwości dodawania dokumentów do

podanego miesiąca zakupu. .

W przypadku zamknięcie miesiąca grudnia, program iniejalizujo słownik sŁdwek podatku VAT tin iiasLępny rok

rozrachunkowy (należy pamiętać o stawkach specjalnych).

Deklaracje VAT

Deklaracje VAT-7
Okno wyświetla listę jednostek.

Na dole okna umieszczone są kontrolki nawigacji i dodawania. Zielony przycisk „Dodaj” wyświetla okno dodawania
deklaracji. Możliwe jest wybranie czy będzie to deklaracja cząstkowa, czy zbiorcza. W przypadku deklaracji zbiorczej
muszą być podane deklaracje cząstkowe. Określamy cel zlożenia formularza: złożenie deklaracji lub korekta deklaracji.

Informacje podsumowujące VAT-27

Informacje podsumowujące VAT-UE

JPK

Generowanie dokumentów

Scalanie dokumentów „

Katalog utworzonych dokumentów

Kontrahenci

Edycja danych osobowych

W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób fizycznych, osób prawnych i malżeństw. Okno prezentujące
listę osób (rys. i) z możliwością edycji. Okno bazy osobowej uruchamiamy poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku

(zazwyczaj koloru niebieskiego, zawierającego profil czlowieka).

Do wyszukiwania osób w bazie sluży górna część okna (rys. 2). W sytuacji, gdy znany jest rodzaj osoby (fizyczna,
prawna, malżeństwo) wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole, co spowoduje, że program wyszuka tylko podatników

wybranego typu. W momencie, gdy jest on nieznany, wybieramy opcje wyszukiwania według wszystkich osób
zarejestrowanych w bazie (Wszystkie osoby).

Następnie wypelniamy kolejne pola. Żadne z pól nie jest wymagane, co w praktyce oznacza, że zostawienie pól pustych
i naciśnięcie przycisku Wyszukaj, spowoduje wyświetlenie wszystkich podatników.



Uwaga!
Szybkie wyszukiwanie - wystarczy, że do jednego z pól, np. do pola Nazwisko wpisana
zostanie litera k i kliknięty zostanie przycisk wyszukiwania, to program wyświetli listę osób,
których nazwisko zaczyna się od litery k. identycznie jest w sytuacji podania większej ilości
liter. Ta zasada działa również dla pól numerycznych (np. numeru PESEL).
istnieje możliwość przeszukiwania bazy używając fragmentów danych dodając symbol %
przed lub po zapytaniu. Przykład: wyszukując %ski program wyszuka wszystkie nazwiska
kończące się na ski.

Do dodawania osób do bazy osobowej służy przycisk Dodaj (rys. 3), polożony na dole oki~a. Po jego naciśnięciu
rozwinie się menu (rys. 4), poprzez które wybieramy rodzaj dodawanej osoby. Poszczególne rodzaje osób (fizyczna,

prawna i małżeństwo) różnią się zakresem podawanych danych. Wprowadzając dane pamiętajmy, że pola z etykietami
napisanymi czcionką z podkreśleniem muszą mieć wartość (są wymagane). Do zapisania danych służy przycisk Zapisz.
Po jego kliknięciu program powróci do okna edycji bazy osobowej, a w tabelce pojawią się wprowadzone zmiany. Jeżeli
w trakcie edycji chcemy zrezygnować z zapisania zmian, to klikamy przycisk Anuluj.

W sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba zmiany danych osobowych, to wyszukujemy odpowiednią osobę i klikamy przycisk
Edytuj. Na nowo wyświetlonym oknie, możemy dokonywać zmian danych osobowych wybranej osoby.

Po kliknięciu niebieskiego przycisku Info wyświetlają się informacje dotyczące zaznaczonej osoby bez możliwości ich
modyfikacji.

Usunięcie osoby z bazy osobowej - klikamy przycisk Usuń i zatwierdzamy. Spowoduje to skasowanie osoby z bazy.

Funkcja Informacje o udostępnienicich daje nam możliwość podglądu i wydruku raportu zawierającego wszystkie
zarejestrowane udostępnieniadanych osobowych wybranej osoby oraz informacji o tym który operator jako pierwszy
wprowadzil dane osobowe do bazy oraz który je ostatnio modyfikował.
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. : „_j „—:--;:~t : „j c,,, : Rysunek 4. Menu

Rysunek „ 1. Okno Rysunek 2. Górny panel Rysunek 3. Przycisk kontekstowe przycisku
główne bazy osobowej baży osobowej Dodaj

Zgody na obiór faktur elektronicznych
Rejestr zgód odbiorców na otrzymywanie faktur elektronicznych. Więcej na stronie Rejestr VAT wysyłanie faktur

ą~pgą elektroniczną#Zgody na odbiór faktur elektronicznych.

Dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta
Okno umożliwia nam wybranie kontrahenta, a następnie sparametryzowanie zestawienia z dokumentami sprzedaży z
wybranym podmiotem.

Dokumenty zakupu wybranego kontrahenta
Okno umożliwia nam wybranie kontrahenta, a następnie sparametryzowanie zestawienia z dokumentami zakupu z
wybranym podmiotem.

Budżet „
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Wystanie dokumentów sprzedaży

Okxw umożliwia wybranie dokumentów, które chcemy wysłać do programu Księgowość Budżetowa i Planowanie.

~ Wysyłanie dokumentów Epriedazy do Budżetu D X

Zt&iei nieMqc~ .4Aid”1v Kon%sacja $vosób sortowarna

L viistvaei H~~- :
. Zajaes dat pows tafla obov~4ą&J podat. R”~,dzaj rejesbt

________________ ________________ ________________ ________________ G 2i309”31-Cl i—iD2009.01-31 vi

Lp. Sy~~ahsa . Rodz~i Oata~. Datawyst Data p.o.p.~ Brutto . Podatfk VAT Nazwa nabywcy rez nabyw .„

~ t 191/07j2óY4 I FV 2014-07.01 20:4-07-03 203407-01 -*200 248

2 195/07/2014 FV 201407-01 2014-07-01 2014-07-01 104,55 19,55
3 196/07/2014 H 201407-02 201407-02 2014-07-02 40,00 7,48

I 197/07/2014 H 2014-07-04 201407-04 201407-04 40,00 7,48

5 198/07/2014 FV 2014-07-07 2014-07-07 2014.07-07 240,00 44,88

6 208/07/2014 H 201407-04 201407-08 201407-04 40,00 7,48 .

7 209/07/2014 H 201407-04 2014-07-08 201407-04 40,00 7,48

8 199/07/2014 •FV 201407-07 201407-07 2014-07-07 96,00 17,95 „
- )

I I. ___

Raport z wysłania dokumentów sprzedaży
Okno prezentuje sparametryzowaną listę wysłanych do Księgowości Budżetowej i Planowania dokument6w.

Pomoc

Instrukcja
Kliknięcie uruchomi stronę WWW z instrukcją do programu.

Opis zmian

Kliknięcie uruchomi stronę WWW z opisem kolejnych wersji programu.

Pomoc zdalna - NTR

Zainicjuje połączenie zdalne przez NTRglobal. Szczegółowe informacje ~ ragraI~e 1.1.2.1 Pomoc zdalna.

Pomoc zdalna - TeamViewer
Zainicjuje pobieranie pliku. Szczegółowe informacje wp~ągra6e 1.1.2.1 Pomoc zdalna.

Okno zawiera rejestr istotnych operacji wykonywanych przez operatorów.



———— ~~~~1 —
~~

IldIb PII%afl. 2b”~~
——. —„— —
lind.wl Z*~....i. IIfl~i

== ———L~~zr— 2•tIn

Z*ndfl,d drid. ~iedr

- - —

—
~llflflI~ l2~”! ~„d”lii7:~~ Il....” lin.,”.

DiI~2-Hi3.)”.Ii IOCO1kMC* kai~nd.b. li.v.~: lilILn
D1912t111:ti.i Ofl”)72” ma.n., Pi%.n,diin~an. t&..tj. 111723. .n. ID.)1flS112.Dii.”- hID

DIllIOS 11)3:41 iCioemATIR illiedan 1 P.t..inw r-Cnn DdtcY 111723. nm: 7” 3I2,sna)3i3. 1 11011
)3flO1IflLD:4I CnCCTMl~ PInn-dIn. „. „InindIn. WOI4 -D hIv”: 11723. PO3127S1111.DII. I- 110)3

D:il2l1IIr:41 ADCO1RITOII „W.lin.odII.u PIlnen..wrnnn-Dd.q~ lll7I&)3w.7”)2fl.IDO2Dll.~ 11112

)fltl2<3l1 r!41 t~ml1~ PInndIn..u P.mnna,.711.. -Dn.,”: iDlD.h.n lO.31279h27.DIl IllS)
DIII!” 1:11,11 ~~ ~daDr Dn..” ilI)*”nn.It3lz”IDszziII- 11057

DlII2II II:)34i iDCCTIAl~ Ihnd.dah1 Phini...7..nn-D&vv” 1117a5,.nlSjlfl.OXZ.D,& DID

DISliD0Il135 IDSOTIATDI DId— *n.dI 0111)3 AblA 11571 I DIjI
DII ID 12D0h „aelST”A)~ hnp.I”1 O11Iv~ 2U7Dt~ 10014
DIAOI-DU:D:1l IDCCSTR&T0R 011,1141cm ldr.ttvd.cm „11710 hass

DISOl-31D:iI sa”cT”AT~ N~wlIdiII” 0.1.0. IlI7aslr 10054

non

W zależności od aplikacji, w lewej górnej części ekranu pokazana jest lista rejestrowanych zdarzeń.

Drukuj licencję
Opcja drukowanie licencji na oprogramowanie.

o programie
Wyświetla okno z informacjami o programie i danymi producenta.

Źródło: „https://wikLgroszek.pI/index.php?titIe=Rejestr_~r_instrukcja&oIdid=13302”

Tę stronę ostatnio edytowano 19 sie 2021, 11:59.


