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Zmiany w aplikacji 

1. W parametrach aplikacji dodano nowy parametr Ogranicz edycję/usuwanie schematów do właściciela 

lub Głównego księgowego w jednostce (Administracja/ Parametry aplikacji). 

Parametr dostępny jest po wybraniu w drzewie danych gałęzi Import listy płac z programu Płace. Po 
jego zaznaczeniu schemat importu listy płac może edytować i usuwać jedynie osoba, która jest 
autorem schematu lub użytkownik, który posiada w jednostce rolę Główny księgowy.  

 

2. Umożliwiono wprowadzanie faktur z odwrotnym obciążeniem. W związku z tym wprowadzono 
następujące zmiany w aplikacji: 

• W menu Dokumenty źródłowe dodano dwa nowe rodzaje dokumentów: 

 Faktura odwrotne obciążenie – sprzedaż, 

 Faktura odwrotne obciążenie – zakup. 

 

• Umożliwiono zdefiniowanie wzorców numeracji dla tych dokumentów (Administracja/ Jednostki). 

• Umożliwiono wprowadzanie korekty dla faktur tego rodzaju.  

• Na wydruku Rejestru zakupu – Rejestr podstawowy dodano kolumnę Odwrotne obciążenie (VAT/ Re-

jestr zakupu). 
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• Na wydruku Rejestr sprzedaży – Rejestr cząstkowy faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem 
uwzględniono w kolumnach 28 i 29, natomiast faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem –
w kolumnie 27 (VAT/ Rejestr sprzedaży).  

 

• W deklaracji VAT-7 rozliczony podatek z faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem wykazywa-

ny jest zarówno w zakupach – sekcja D.2 z uwzględnieniem współczynnika dla zakupów zwią-

zanych ze sprzedażą mieszaną – oraz w sekcji C w polach 34 i 35, w których wykazywane jest 

całe netto i cały podatek. Natomiast fakturę sprzedaży z odwrotnym obciążeniem uwzględ-

niamy w polu 31 (VAT/ Deklaracja VAT-7). 

Poprawione błędy 

1. Poprawiono problem z pojawiającą się błędną numeracją dokumentów (Dokumenty źródłowe). 

2. Poprawiono problem z pojawiającym się komunikatem błędu przy zmianie statusu korekty na 
Gotowy (Dokumenty źródłowe / Dokumenty sprzedaży). 

3. Poprawiono problem z dodawaniem kontrahenta pojawiający się przy dokumencie księgowym 
(Dzienniki/ Bieżące). 

4. Poprawiono problem z generowaniem wydruku dokumentów zaksięgowanych (Dzienniki/ Zaksię-

gowane). 

5. Poprawiono problem z generowaniem Zestawienia sald i obrotów (Zestawienia). 



 
Finanse, wersja 17.09.00 – opis zmian 3 

www.vulcan.edu.pl 

6. Poprawiono problem, który pojawił się przy próbie generowania dokumentu PK z zestawienia 
Rozliczenia zaliczki (Zestawienia). 

7. W zestawieniu Obroty na kontach poprawiono problem z wyświetlaniem całego numeru dokumen-
tu w kolumnie Numer dokumentu (Zestawienia). 


