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SYSTEM FIRMA 

WERSJA 29.10 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 29.10. 

Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 

internetowej po wersji 29.06. 

 

► 
Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię 

istniejącego systemu. 

 

1. Moduł NADZORCA 

• Wprowadzono możliwość zmiany udziałów wspólników we własności przedsiębiorstwa  

w środku miesiąca. 

2. Moduł OBRÓT TOWAROWY 

• Wprowadzono obsługę nowego wzoru JPK_FA(2).  

• Zmieniono sposób raportowania obrotu opakowaniami z wydrukiem na drukarce fiskalnej. Od tej 

wersji raportowane są poszczególne zmiany. Po zakończeniu zmiany raportowane wartości przyjęć 

i wydań opakowań są naliczane od nowa dla następnej zmiany. 

• W parametrach przesyłu do modułu Rozrachunki dodano nowy parametr: "Sposób zapłaty za 

dokumenty". Może on przyjmować wartości "po zapytaniu" lub "nie płacić". 

• Drukowanie wartości przyjętych i wydanych opakowań na drukarce fiskalnej POSNET. Do raportu 

dodano opakowania z dokumentów obrotu opakowaniami. 
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3. Moduł VAT 

• W opcji importu dokumentów wprowadzono obsługę nowego wzoru JPK_FA(2).  

4. Moduł KSIĘGA 

• W związku ze zmianami ustawy podatkowej, dotyczącymi skali podatkowej w podatku od osób 

fizycznych, wchodzącymi w życie od 1 października 2019r., wprowadzono możliwość 

definiowania stawki podatku z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

• Wprowadzono możliwość zmiany udziałów wspólników we własności przedsiębiorstwa  

w środku miesiąca. 

5. Moduł F-K 

• W związku ze zmianami ustawy podatkowej, dotyczącymi skali podatkowej w podatku od osób 

fizycznych, wchodzącymi w życie od 1 października 2019r., wprowadzono możliwość 

definiowania stawki podatku z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

• Wprowadzono możliwość zmiany udziałów wspólników we własności przedsiębiorstwa  

w środku miesiąca. 

6. Moduł ŚRODKI TRWAŁE 

• Poprawiono sposób wyświetlania planu amortyzacji dla samochodów osobowych (grupa 741).  

W zestawieniach amortyzacji dla tych środków wyświetlane są faktyczne zaksięgowane kwoty 

amortyzacji (chodzi o środki, których wartość przekracza 150 tys. PLN). 

7. Moduł ROZRACHUNKI 

• Wprowadzono obsługę formatów przelewu do pliku z obsługą mechanizmu split payment: 

- Bank Śląski (Elixir-0 split payment), 

- Alior Bank (split payment), 

- Raifaisen, VideoTel (split payment) 

8. Moduł RYCZAŁT 

• Poprawiono wprowadzanie nowych odliczeń oraz edycję istniejących odliczeń. 
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