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Nowe funkcje w module
Analizy Finansowe w wersji 2010.1

23-miesięczny rok obrotowy
W module Finanse i Księgowość umożliwiono założenie roku obrotowego, zawierającego 23 miesiące
(okresy sprawozdawcze). W związku z tym funkcje programu Analizy Finansowe rozbudowano o
możliwość wybrania 23-go okresu sprawozdawczego i wygenerowania danych za ten okres.

Rys. 1. 23 okres w definiowaniu funkcji Konto().

Nowe dane przesyłane z modułu Finanse i Księgowość
W module Finanse i Księgowość podczas wprowadzania danych do rejestrów VAT umożliwiono
dodatkowe oznaczanie poszczególnych rejestrów:
1. Aby uelastycznić wyróżnianie transakcji wewnątrzunijnych na potrzeby VAT, podczas
wprowadzania dokumentów Użytkownik może oznaczyć znacznikiem UE, te pozycje z rejestru
VAT, które są transakcjami unijnymi.
2. Aby móc oznaczyć w rejestrach VAT pozycje, które stanowią sprzedaż usług poza terytorium
kraju, wprowadzono możliwość oznaczania rejestrów znacznikiem Usługa.
W związku z powyższym w danych przesyłanych z modułu Finanse i Księgowość przesyłana jest również
informacja o znacznikach UE i Usługa nadanych rejestrom VAT.

ZestRej2 – nowa funkcja podatkowa
Ze względu zmiany w module Finanse i Księgowość i na nowe znaczniki w rejestrach VAT: UE i Usługa,
powstała nowa funkcja podatkowa ZestRej2, będąca modyfikacją funkcji ZestRej, a uwzględniająca nowe
argumenty UE i Usługa. Postać funkcji jest analogiczna jak w module Finanse i Księgowość:
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Argumenty funkcji:
Kwota – netto lub VAT
Rok – rok obrachunkowy spośród dostępnych na liście
Miesiąc – numer miesiąca, dla którego ma zostać zwrócona
kwota
Typ rej. – typ rejestru VAT (zakup, sprzedaż, import,
eksport)
Stawka - procentowa wartość stawki
Typ – np. faktura, rachunek uproszczony
Korekty – rodzaj dokumentu, związanego z rejestrem VAT
(zwykły lub korygujący)
Rodzaj – rodzaj rejestru VAT
ABCD – przeznaczenie zakupu/importu
Zakres – zakres czasu (ilość miesięcy), którego ma
dotyczyć zestawienie
UE – rejestry z polem znacznik UE
Usługi – rejestry z polem znacznik Usługa
Typ dok. – rodzaj dokumentu związanego z rejestrem VAT
(jest to rodzaj transakcji, jaką obsługuje dany dokument,
czyli: zakup, sprzedaż, import, eksport, nieokreślony – np.
raport kasowy; np. dla dokumentu Faktura wewnętrzna
WNT, Typ dok. = Zakup).
Rys. 2. Okno kreatora funkcji ZestRej2().

Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju
W module Finanse i Księgowość dodano nowy rodzaj dla rejestrów VAT typu Sprzedaż i Eksport, o
nazwie ‘Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju’. Służy on do ewidencji dostawy
towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (są to transakcje nieopodatkowane, ale gdyby były
świadczone w Polsce, byłyby opodatkowane (stawkami innymi niż 0%)).
W związku z powyższym do modułu Analizy Finansowe
przesyłane są dane z nowego rodzaju rejestru VAT, oraz
w funkcjach ZestRej() i ZestRej2() umożliwiono użycie
nowego rodzaju rejestru VAT: Dostawa towarów i
świadczenie usług poza terytorium kraju.

Rys. 3. Nowy rodzaj rejestrów w kreatorze funkcji ZestRej()
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