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Wersja 2015.a 

Odliczenia 50% VAT 

Dodano obsługę odliczenia 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów wykorzysty-
wanych zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. 

Nowy przycisk Podziel rejestr w oknie wprowadzania danych do rejestru VAT obsługuje tą sytua-

cję przez automatyczne rozbicie wybranego rejestru na dwie pozycje. Wiersz rejestru wprowadzo-

nego automatycznie oznaczony jest kolorem niebieskim. 

Dla rejestru niepodlegającego VAT w nowej kolumnie D należy z rozwijanej listy wybrać sposób 

dekretacji: 

 V – VAT w dekret VAT 

 D – VAT w dodatkowy dekret 

 N – VAT w dekret Netto 

 
Znak minus (–) w kolumnie D oznacza, że ustawienie dekretacji dla danego rejestru nie jest możli-

we. 

 

Definicja proporcji podziału i sposobu zaokrąglania znajduje się w ustawieniach parametrów sta-
łych dla firmy w oknie Rejestry i konta VAT. 
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Import kursów walut NBP 

Dodano możliwość importu kursów walut publikowanych przez NBP. 

 

Na oknie Tabela kursów dodano przycisk Pobierz z NBP. Przycisk rozwija menu z opcjami: 

 pobieraj w tle – gdy opcja jest zaznaczona, automatyczna aktualizacja tabeli kursów wy-

konywana będzie w trakcie logowania do firmy, 

 cała publikowana – pobiera wszystkie opublikowane w tabeli A kursy walut (ostatnich 25 

dni roboczych), 

 ostatnie 7 dni – pobiera kursy z ostatnich 7 dni, 

 poprzednia – pobiera kursy z poprzedniego dnia, 

 aktualna – pobiera aktualne kursy. 
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Pobieranych jest maksymalnie 9 różnych walut. Jeśli w kartotece Waluty zdefiniowanych jest wię-

cej niż 9 walut, w pliku Firma.ini można określić, które waluty będą pomijane np.: 

[KursyNBP] 

walutyNieImportowane=CAD,CHF,USD 

Szablony numeracji 

Dodano możliwość tworzenia szablonów numeracji według roku obrachunkowego. 

Nazwa numeracji rocznej zmieniona została na roczna kalendarzowa. 

 

Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 

Dodano możliwość utworzenia wydruku deklaracji elektronicznej wraz z numerem potwierdzenia 

UPO. 

 

Jeśli deklaracja elektroniczna została wysłana i odebrane zostało urzędowe potwierdzenie odbioru 
(UPO). Wtedy przy wydruku deklaracji w oknie Położenie pól nadruku dostępna jest opcja Dru-

kuj numer referencyjny e-deklaracji. 
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Zestawienie rejestrów VAT – eksport do MS Excel 

Opcję wydruku dla okna Lista rejestrów VAT rozbudowano o możliwość eksportu danych do pro-
gramu MS Excel. 

 

Wykonanie raportu Lista rejestrów (Excel) eksportuje zestawienie dokumentów z wybranego re-

jestru do programu MS Excel. 

Odsetki ustawowe – dni wolne od pracy 

Poprawiono system naliczania odsetek ustawowych o uwzględnianie przesunięcia terminu płatno-

ści wypadającego w dzień wolny od pracy zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego. 

Raporty Graficzne – okno definiowania przedziałów 

Zmieniono sposób obsługi w oknie Definiowanie przedziałów. Dodano przyciski Dodaj i Usuń 

obsługujące tworzenie nowych przedziałów. 
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Deklaracje PIT-5 i PIT-5L – Udział w % 

W przypadku nie wypełnienia wartości pola Udział w % program podczas obliczania deklaracji 

przypomni o tym wyświetlając komunikat: 

 

Dokument importowy – data wprowadzenia a data odprawy celnej 

Umożliwiono wprowadzenie dokumentów importowych posiadających datę odprawy celnej póź-

niejszą niż datę wprowadzenia dokumentu. 

VAT-7 – formuły 

Zmieniono formuły dotyczące Proporcji z okresu, za który dokonywana jest korekta VAT. 

 

Wersja 2015 

Załącznik VAT-ZD 

Dodano możliwość wprowadzenia dla deklaracji VAT dowolnej liczby załączników VAT-ZD. 

Na jednym formularzu załącznika, mieści się 8 pozycji. W przypadku konieczności wypełnienia 
większej ilości pozycji, tworzony jest kolejny załącznik. Na deklaracji podawana jest sumaryczna 
liczba załączników VAT-ZD. 

Termin płatności na dokumencie wezwania do zapłaty 

Poprawiono wykazywanie terminu płatności na dokumencie wezwania do zapłaty poprzedzonym 

wystawieniem noty odsetkowej. 

Data wystawienia dokumentu eksportowego 

Umożliwiono zaewidencjonowanie dokumentu, obsługiwanego jak dokument eksportowy, z datą 

dokumentu wcześniejszą niż data operacji gospodarczej. 
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Rozszerzenie zakresu definiowania okresu VAT dla rejestrów sprzedaży 

Odblokowano możliwość konfiguracji i sterowania ilością wyświetlanych okresów w rejestrze VAT 
sprzedaży w pliku konfiguracyjnym Symfonia.ini. 

Liczba podpowiadanych okresów będzie zgodna z ustawieniem w pliku konfiguracyjnym symfo-

nia.ini w sekcji: 

[Okresy VAT] 

ZakupDoPrzodu=1 

ZakupDoTylu=0  

SprzedazDoPrzodu=1  

SprzedazDoTylu=1  

Dla rejestru VAT sprzedaży umożliwiono podanie okresu VAT o jeden miesiąc wstecz w stosunku 

do daty dokumentu. 

Aktualizacja kartoteki Kraje 

Uzupełniono kartotekę o kraje: Serbia, Czarnogóra dla firm tworzonych w wersji 2015. 


	Wersja 2015.a
	Odliczenia 50% VAT
	Import kursów walut NBP
	Szablony numeracji
	Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO
	Zestawienie rejestrów VAT – eksport do MS Excel
	Odsetki ustawowe – dni wolne od pracy
	Raporty Graficzne – okno definiowania przedziałów
	Deklaracje PIT-5 i PIT-5L – Udział w %
	Dokument importowy – data wprowadzenia a data odprawy celnej
	VAT-7 – formuły

	Wersja 2015
	Załącznik VAT-ZD
	Termin płatności na dokumencie wezwania do zapłaty
	Data wystawienia dokumentu eksportowego
	Rozszerzenie zakresu definiowania okresu VAT dla rejestrów sprzedaży
	Aktualizacja kartoteki Kraje


