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Obsługa not księgowych 

Wprowadzono następujące zmiany w aplikacji umożliwiające obsługę not księgowych: 

1. Na wstążce Dokumenty źródłowe dodano ikony Noty księgowe własne oraz Noty księgowe obce. 

 

2. W widoku Administracja/ Dokumenty dodano: 

• w gałęzi Wzorce numeracji – kartę Noty księgowe własne, na której definiuje się wzorzec 
numeracji (z możliwością ustawienia numeracji miesięcznej);  

 

• w gałęzi Parametry – sekcje do definiowania parametrów not księgowych własnych i obcych; 

• w gałęzi Typy księgowań – karty Noty księgowe własne oraz Noty księgowe obce, na których 
definiuje się typy księgowań tych dokumentów. 

3. W widoku Jednostka/ Dokumenty dodano podgląd zdefiniowanych dla not księgowych wzorców 
numeracji, parametrów i typów księgowań. 

 

4. Umożliwiono generowanie dokumentów PK z not księgowych (Dzienniki/ Dokumenty bieżące). 

5. Dodano zestawienie z not księgowych (Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia) 
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Pozostałe zmiany  

Administracja 

1. W widoku Dokumenty, w tabelach typów księgowań dodano kolumnę Data ostatniej modyfikacji  

 

2. Usunięto problem związany ze znikaniem konta 980 w słowniku Rodzaje planu. 

Jednostka 

1. Umożliwiono wprowadzanie numerów identyfikacji podatkowej kontrahentów z krajów Unii 
Europejskiej. W tym celu w formularzu wprowadzania danych kontrahenta dodano pole Kod kraju.  

 

2. Zwiększono zakres informacji gromadzonych w dzienniku zdarzeń. 

Dokumenty źródłowe 

1. W opisie pozycji dokumentów sprzedaży, korekt sprzedaży oraz zakupu dodano kolumnę 
Szczegóły VAT  
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2. Umożliwiono edycję identyfikatora istniejącego dokumentu PK. 

 

3. Zmodyfikowano wydruk dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem oraz korekty faktury 
VAT sprzedaży. 

4. Poprawiono obsługę not odsetkowych. 

5. Poprawiono obsługę regulacji przelewów wyciągów bankowych. 

Dzienniki 

1. Umożliwiono grupowe powielanie bieżących i zaksięgowanych dokumentów PK. 

 

2. Umożliwiono filtrowanie dokumentów zaksięgowanych (przycisk Filtruj). 

 

3. Usunięto problemy pojawiające się podczas usuwania dokumentów PK. 

Zestawienia i wymiana danych 

1. Umożliwiono tworzenie dokumentu PK z zestawienia sald i obrotów (przycisk Utwórz PK na karcie 
Wyniki). 
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2. Dodano zestawienie Wpłaty i wypłaty kasowe 

 

3. Umożliwiono tworzenie dokumentu PK zawierającego zerowe pozycje importowanej listy płac.  

4. Poprawiono zakres danych wyświetlanych w zestawieniu sald i obrotów. 

VAT 

1. Usunięto problem z otwieraniem cząstkowych deklaracji VAT 

2. W Rejestrze dokumentów zakupu dla VAT umożliwiono wprowadzanie dokumentów, których różnica 
między datą wystawienia a datą zakończenia dostawy wynosi więcej niż 30 dni. 


