RAKS2000 - Opis zmian
Poniżej przedstawiamy Państwu opis zmian do najnowszej wersji systemu RAKS2000
Legenda:
--------------------------------------------------------------LEGENDA:
[~] - poprawki [+] - nowe funkcje [*] - uaktualnienie
--------------------------------------------------------------MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2020.0.3.69 (11.08.2020)
[*] Dostosowano wysyłkę JPK_VAT (v. 3) do wersji schemy 1-1.
[*] Dostosowano wygląd zestawień VAT ("RS sprzedaży", "RZ zakupów wg rodzajów",
"RS zakupów wg stawek VAT") do nowej zawartości okna rejestracji VAT poprzez
uwzględnienie w tych zestawieniach: typów dowodów, procedur, grup towarów i
usług, wartości sprzedaży brutto (marża), wartości zakupów brutto (marża).
Administrator 2020.0.2.39 - 11.08.2020
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 69)
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2020.0.2.68 (21.07.2020)
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-UE" w wersji 5.
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-UEK" w wersji 5.
Administrator 2020.0.1.39 - 21.07.2020
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 68)
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2020.0.1.67 (23.03.2020)
[+] W związku z tym, że od 1 kwietnia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe
pliki: JPK_V7M oraz JPK_V7K wprowadzono następujące zmiany w oknie
rejestracji VAT, mające na celu umożliwienie prawidłowej obsługi
eksportu danych do ww. plików:
W oknie wpisu do rejestru VAT o rodzaju „Należny”:
1. Dodano 2 nowe powody opodatkowania:
- „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z
art. 89a ust. 1”
- „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z
art. 89a ust. 4”
2. Dodano kontrolkę „Typ dowodu”
3. Dodano kontrolkę „Procedury”
4. Dodano kontrolkę „Sprzedaż brutto (marża)”
5. Dodano kontrolkę „Grupy towarów i usług”
W oknie wpisu do rejestru VAT o rodzaju „Naliczony”:
1. Dodano kontrolkę „Typ dowodu”
2. Dodano kontrolkę „Zakupy brutto (marża)”
3. Dodano kontrolkę „Procedury”
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[+] W związku ze zmianami w oknie rejestracji VAT i dodaniem nowych pól
w oknie dokumentu księgowego dostosowano (zmieniono) wersję i
zawartość pliku eksportu/importu dokumentu księgowego dla formatu xml.
UWAGA: Dostawcy rozwiązań bazujących na eksporcie/imporcie
dokumentów księgowych z/do "Raks2000" powinni dostosować swoje
rozwiązania do powyższej zmiany.
[+] Umożliwiono zaprezentowanie nowej zawartości okna rejestracji VAT w
oknach przeglądowych: "Rejestr zakupów VAT" oraz "Rejestr sprzedaży
VAT" poprzez dodanie nowych kolumn do zasobnika kolumn.
[+] Uwzględniono nowe powody opodatkowania: "Korekta dostawy towarów
i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" oraz
"Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z
art. 89a ust. 4 ustawy" w deklaracjach:
"VAT-7" (v. 20) i "VAT-7K" (v. 14) oraz w pliku JPK_VAT (v. 3).
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2020.0.1.66 (05.03.2020)
[~] Poprawiono błąd "Indeks przekracza rozmiar tablicy" pojawiający się
podczas eksportu danych do aplikacji "e-Sprawozdania".
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2019.0.6.65 (20.11.2019)
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7" w wersji 20.
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7K" w wersji 14.
Administrator 2019.0.5.38 - 20.11.2019
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2019.0.5.64 (25.09.2019)
[~] Poprawiono wyliczanie podatku dochodowego na deklaracji "PIT-5"
w przypadku podania w słowniku stawek wartości stawki PDOF
z dwoma miejscami po przecinku.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2019.0.4.64 (12.09.2019)
[*] W związku ze zmianami ustawy podatkowej, dotyczącymi skali podatkowej
w PDOF, wchodzącymi w życie od 1 października 2019r., umożliwiono
wprowadzenie wartości stawki PDOF z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
żeby można było podać w słowniku stawek wartość 17,75%.
UWAGA: Nowy sposób obliczania zaliczek i nowa stawka 17,75% obejmie również
zaliczkę obliczaną do 20 października 2019 r., czyli za wrzesień 2019 r.
lub za III kwartał 2019 r.
[*] W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów zmianą certyfikatu klucza
publicznego do środowiska testowego JPK wprowadzono stosowne zmiany
w obsłudze wysyłki JPK do ww. środowiska.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2019.0.3.64 (29.08.2019)
[+] Obsłużono nowe wersje struktur e-Sprawozdań, obowiązujące od 1 września 2019r.
Administrator 2019.0.4.38 - 29.08.2019
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[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2019.0.2.64 (23.08.2019)
[*] W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów zmianą certyfikatu klucza
publicznego do środowiska produkcyjnego JPK (nowy certyfikat obowiązuje od
dnia 23 sierpnia 2019 r.) wprowadzono stosowne zmiany w obsłudze wysyłki JPK.
Administrator 2019.0.3.38 - 23.08.2019
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2019.0.1.64 (25.02.2019)
[+] W programie umożliwiono utworzenie pliku XML zawierającego
elektroniczne sprawozdanie finansowe w jednej z następujących struktur do
wyboru:
• dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji, w złotych i w groszach
• dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji, w tysiącach
• dla stowarzyszeń, fundacji itp., w złotych i w groszach
• dla stowarzyszeń, fundacji itp., w tysiącach
Wyboru sposobu wykazywania kwot w sprawozdaniu finansowym
(w złotych i groszach lub w zaokrągleniu do tysięcy złotych) dokonuje się w
oknie parametrów eksportu do e-Sprawozdania. Eksport danych z programu
do e-Sprawozdania dostępny jest z menu:
"Zestawienia"->"Eksport do e-Sprawozdania".
Po wykonaniu eksportu, utworzony plik e-Sprawozdania (w formacie XML
zgodnym z ustawowymi wymogami) zawiera dane identyfikacyjne jednostki
(nazwę, NIP, adres, itd), a także wybrany w parametrach eksportu zapisany
wcześniej bilans oraz zapisany wcześniej rachunek zysków i strat. Pozostałe
elementy sprawozdania finansowego, które nie są dostępne w programie,
mogą zostać uzupełnione za pomocą programu "e-Sprawozdania".
Administrator 2019.0.1.38 - 25.02.2019
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2019.0.0.64 (02.01.2019)
[*] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2019.0.0.64 (2019-01-02)
=================================
[*] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych
[*] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" w wersji 7.
[*] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" w wersji 24.
[*] Poprawiono błąd wysyłki e-deklaracji "PIT-4R" w wersji 7.
[*] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R" w wersji 8.
[*] Wprowadzono nowe wartości wskaźników kadrowych, obowiązujące w 2019r.
[*] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-2" w wersji 5.
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Administrator 2019.0.0.38 - 02.01.2019
[~] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2018.0.6.63 (30.08.2018)
[*] Uaktualniono wzór e-deklaracji "VAT-7" w wersji 18.
[*] Uaktualniono wzór e-deklaracji "VAT-7K" w wersji 12.
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2018.0.5.63 (01.08.2018)
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7" w wersji 18.
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7K" w wersji 12.
Administrator 2018.0.5.37 - 24.07.2018
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 63)
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2018.0.3.62 (24.05.2018)
[*] Wprowadzono zmianę w wykazywaniu danych w pliku "JPK_VAT" (ver. 3).
Zmiana polega na wykazywaniu w tym pliku:
- daty sprzedaży przeniesionej z wpisów do ewidencji sprzedaży
(pozycja „DataSprzedazy” w JPK_VAT)
- daty otrzymania dokumentu przeniesionej z wpisów do ewidencji zakupów
(pozycja "DataWplywu" w JPK_VAT)
Zmiana wykazywania danych w pliku "JPK_VAT" wymagała wprowadzenia nowych pól
w oknie dokumentu księgowego, a konkretnie w oknie rejestracji VAT.
Dodano pola: "Data sprzedaży" oraz "Data otrzymania dokumentu".
Nowe pola są prezentowane w zależności od rodzaju wybranego rejestru VAT:
jeżeli jest to rodzaj: "Należny", to prezentowane jest pole "Data sprzedaży",
jeżeli jest to rodzaj: "Naliczony", to prezentowane jest pole
"Data otrzymania dokumentu".
Pola "Data sprzedaży" oraz "Data otrzymania dokumentu" uzupełniają się
automatycznie taką samą datą jak data VAT.
[*] Obsłużono eksport/import dokumentów księgowych z systemu "Raks2000"
do systemu "RaksSQL" w związku z dodaniem pól: "Data otrzymania"
oraz "Data sprzedaży".
Administrator 2018.0.4.37 - 24.05.2018
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 62)
MODUŁ KADRY I PŁACE
2018.0.2.63 (2018-04-25)
[+] Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-4R" (v. 7) oraz obsłużono
e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.
Administrator 2018.0.3.37 - 25.04.2018
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2018.0.2.61 (23.02.2018)
[~] Poprawiono błąd występujący przy próbie drukowania deklaracji wykonywanej
po edycji i ponownym zapisaniu tej deklaracji.
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[~] Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_VAT (ver. 3) kwot wpisów ze stawką 4%
(dotyczy taksówkarzy, którzy rozliczają VAT ryczałtem).
MODUŁ KADRY I PŁACE
2018.0.1.63 (2018-02-23)
[*] Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-11" (v. 23) oraz obsłużono
e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.
[*] Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-8AR" (v. 6) oraz obsłużono
e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.
MODUŁ ADMINISTRATOR
Administrator 2018.0.2.37 - 23.02.2018
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 61)
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2018.0.1.60 (01.02.2018)
[*] Obsłużono nową wersję struktury JPK_VAT (3), obowiązującą
od 01.01.2018r. W nowej wersji pojawiło dodatkowe, nieobowiązkowe
pole "E-mail" (do uzupełnienia w parametrach pliku JPK_VAT).
Zalecane jest uzupełnianie tego pola (mimo, że jest ono nieobowiązkowe),
ma ono bowiem ułatwić organom podatkowym szybki kontakt z podatnikiem,
kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym pliku.
Ponadto uporządkowano oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się
za ten sam okres (korekt). I tak pierwsza korekta będzie mieć
oznaczenie „1", a następne – będą kolejno numerowane. Nie będzie przy tym
możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 1, 2, 3 itd., więcej niż jeden
raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).

MODUŁ ADMINISTRATOR
Administrator 2018.0.1.37 - 01.02.2018
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 60)
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2018.0.0.59 (01.01.2018)
[*] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych.
MODUŁ KADRY I PŁACE
Wersja 2018.0.0.63 (2018-01-01)
[*] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych.
[*] Wprowadzono nowe wartości wskaźników kadrowych, obowiązujących w 2018r.
[*] Obsłużono zmienioną wartość limitu kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów.
Od 1 stycznia 2018r. limit 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów
został dwukrotnie zwiększony (do kwoty granicznej pierwszego progu skali podatkowej w wysokości
85.528 zł rocznie).
[~] Poprawiono drukowanie dolnej krawędzi tabeli zestawienia "Lista obecności".
MODUŁ ADMINISTRATOR
Administrator 2018.0.0.37 - 01.01.2018
[~] Upgrade baz danych modułu KP (do wersji 63)
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 57)
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[~] Upgrade baz danych modułu AD (do wersji 37)
[~] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2017.0.6.58 (11.10.2017)
[~] Poprawiono wykazywanie w JPK_VAT (ver. 2) kodu kraju w polu z NIP-em
kontrahenta zagranicznego.
[~] Poprawiono wyświetlanie informacji o dacie wysłania JPK po pobraniu
dokumentu UPO.
[~] Poprawiono działanie eksportu dokumentów księgowych do "RaksSQL"
w zakresie eksportowania kontaktów do rozrachunków, jeżeli
w eksportowanym dokumencie występują dekrety na kontach przypisanych
do więcej niż jednego kontrahenta/pracownika.
[~] Poprawiono błędne odczytywanie polskich znaków z certyfikatów
służących do e-podpisu deklaracji i JPK.
MODUŁ ADMINISTRATOR
Administrator 2017.0.6.36 - 11.10.2017
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ KADRY I PŁACE
2017.0.5.62 (2017-06-01)
[*] Wprowadzono nowy wzór "Świadectwa pracy", obowiązujący od 1 czerwca 2017r.
[~] Poprawiono błąd występujący przy wystawianiu deklaracji: "PIT-11",
"PIT-40" oraz "PIT-2" z poziomu okna kartoteki pracowników.
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2017.0.5.58 (01.06.2017)
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program
MODUŁ ADMINISTRATOR
Administrator 2017.0.5.36 - 01.06.2017
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2017.0.4.58 (19.05.2017)
[*] Obsługa eksportu oraz importu dokumentów księgowych między systemami RAKS2000 i
RAKSSQL w związku z dodaniem w systemie RAKSSQL pola "Nazwa pełna kontrahenta"
[*] Dodanie komunikatu ostrzegającego o próbie wysyłki e-deklaracji do środowiska testowego.
[~] Poprawienie problemów z wysyłką e-deklaracji objawiających się komunikatem "Brak obsługi
wybranej wersji deklaracji".
[~] Poprawiono działanie operacji dodawania nowej deklaracji "VAT-UE".
MODUŁ KADRY I PŁACE
2017.0.4.61 (2017-05-19)
[*] Dodanie komunikatu ostrzegającego o próbie wysyłki e-deklaracji do środowiska testowego.
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[~] Poprawienie problemów z wysyłką e-deklaracji objawiających się komunikatem "Brak obsługi
wybranej wersji deklaracji".
MODUŁ ADMINISTRATOR
2017.0.4.36 - 19.05.2017
[~] aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2017.0.2.58 (03.03.2017)
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-UEK" (ver. 4) oraz obsłużono wysyłkę e-deklaracji tego
formularza podatkowego.
Począwszy od 2017 roku deklaracja "VAT-UEK" będzie składana tylko za okresy miesięczne (przepisy
ustawy o VAT likwidują możliwość składania tej informacji podatkowej za okresy kwartalne) oraz
będzie składana
jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-deklaracje). Wprowadzony do systemu
formularz papierowy należy traktować jedynie jako "podgląd danych". Wydruk nie będzie składany
do urzędu skarbowego. Zastąpi go elektroniczna wysyłka e-deklaracji, która została obsłużona.
[~] Poprawiono wykazywanie danych o dacie wystawienia dokumentu zakupu
w pliku "JPK_VAT" (ver. 2).
MODUŁ KADRY I PŁACE
2017.0.3.61 (2017-03-03)
[*] - aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ ADMINISTRATOR
Administrator 2017.0.3.36 - 03.03.2017
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 58)
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2017.0.1.57 (21.02.2017)
[+] Wprowadzono nowy formularz podatkowy - deklarację VAT-27 (ver. 2) oraz obsłużono edeklarację VAT-27. Formularz ten stosują podatnicy podatku VAT, którzy są sprzedawcami towarów
i usług objętych mechanizmem "odwrotnego obciążenia".
W deklaracji "VAT-27" wykazywane są wpisy do rejestru VAT wprowadzone z użyciem powodów
opodatkowania:
- "Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 (dotyczy
dostawcy)”
- "Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 (dotyczy
dostawcy)”
Deklaracja "VAT-27" jest składana jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (edeklaracje).
Wprowadzony do systemu formularz papierowy należy traktować jedynie jako "podgląd danych".
Wydruk nie będzie składany do urzędu skarbowego. Zastąpi go elektroniczna wysyłka e-deklaracji,
która została obsłużona.
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-UE" (ver. 4) oraz obsłużono wysyłkę e-deklaracji tego
formularza podatkowego.

7

Począwszy od 2017 roku deklaracja "VAT-UE" będzie składana tylko za okresy miesięczne (przepisy
ustawy o VAT likwidują możliwość składania tej informacji podatkowej za okresy kwartalne) oraz
będzie składana jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-deklaracje).
Wprowadzony do systemu formularz papierowy należy traktować jedynie jako "podgląd danych".
Wydruk nie będzie składany do urzędu skarbowego. Zastąpi go elektroniczna wysyłka e-deklaracji,
która została obsłużona.
[~] Poprawiono działanie importu dokumentów księgowych z formatu DBF (dBase) w celu
wyeksportowania danych o wpisach do rejestru VAT z tych dokumentów do pliku JPK_VAT.
Poprawka zadziała tylko dla dokumentów zaimportowanych na wersji z poprawką lub na wersjach
późniejszych. Nie zadziała wstecz, tj. dla dokumentów zaimportowanych na wersjach, na których
błąd importu występował. Żeby te dokumenty zostały prawidłowo wyeksportowane do pliku JPK
należy je usunąć, ponownie zaimportować i wtedy wygenerować JPK z prawidłowymi danymi.
MODUŁ KADRY I PŁACE
2017.0.2.61 (2017-02-21)
[*] - aktualizacja komponentów używanych przez program.
MODUŁ ADMINISTRATOR
2017.0.2.36 - 21.02.2017
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 57)
MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2017.0.1.56 (08.02.2017)
[+] Wprowadzono nową wersję "Rachunku Zysków i Strat" w wariancie
"Dla stowarzyszeń", obowiązującą od 1 stycznia 2017r. Jest
wzorowana na załączniku numer 6 do ustawy o rachunkowości.
[+] Wprowadzono nową wersję "Bilansu" w wariancie "Dla stowarzyszeń",
obowiązującą od 1 stycznia 2017r. Jest wzorowana na załączniku
numer 6 do ustawy o rachunkowości.
[+] Wprowadzono możliwość zaprezentowania wygenerowanego pliku JPK
"Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" (ver. 2) w formie tabelki.
Opcja jest dostępna z menu: "Zestawienia" -> "Eksport do JPK"
-> "Operacje" -> "Podgląd danych JPK". Po zaznaczeniu
(podświetleniu na zielono) wybranego pliku JPK i wykonaniu
operacji "Podgląd danych JPK" system otwiera podgląd danych
wybranego pliku JPK, w którym poszczególne wpisy do ewidencji
VAT, wyeksportowane do JPK, zaprezentowane są jako poszczególne
wiersze tabeli.
Dzięki takiej prezentacji użytkownik może w prosty sposób
przejrzeć wpisy do ewidencji VAT i wyszukać wśród nich te wpisy,
w których np. podano konkretną treść (kwotę) albo w których nie
podano takich danych kontrahenta jak: NIP i jego adres i do pliku
JPK została wyeksportowana treść [BRAK DANYCH]. Aby wyszukać
konkretne dane z pliku JPK wystarczy na wyświetlonym podglądzie
danych zastosować polecenie wyszukiwania (skrót klawiaturowy
"Ctrl + F") i wpisać w okienku wyszukiwania jakąś treść (np. BRAK
DANYCH). Plik JPK zostanie przeszukany i wyszukiwana treść

8

zostanie w nim wyróżniona (podświetlona). Dodatkowo wyróżnione
zostały sumy kontrolne, czyli pola: „LiczbaWierszySprzedazy”,
„PodatekNalezny” oraz „LiczbaWierszyZakupow” oraz
„PodatekNaliczony”. Są one widoczne jako odrębne wiersze
występujące po każdej z sekcji, tj. po sekcji "Sprzedaż" oraz po
sekcji "Zakupy".
[*] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych.
MODUŁ KADRY I PŁACE
2017.0.1.61 (2017-02-08)
=================================
[+] Dostosowano wydruk "Świadectwa pracy" do nowego wzoru,
obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku.
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-2" (v. 5).
[*] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych.
[~] Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie deklaracji PIT w
2017 roku
Administrator 2017.0.1.36 - 08.02.2017
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu KP (do wersji 61)
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 56)
[~] Upgrade baz danych modułu AD (do wersji 36)
[~] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych
[~] Poprawiono błąd twardej reindeksacji
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2017.0.0.55 (27.12.2016)
[~] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych.
Dodano pole "Kod US" do urzędu skarbowego, po którym identyfikowany jest dany urząd podczas
wysyłki e-deklaracji oraz JPK.
[*] Wprowadzono do okna rejestracji VAT dwa nowe powody opodatkowania dla podatku należnego:
- "Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 (dotyczy
dostawcy)”
- "Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 (dotyczy
dostawcy)”
Powody te służą do obsługi "odwrotnego obciążenia" po stronie sprzedawcy, który
handluje towarami i usługami objętymi mechanizmem "odwrotnego obciążenia"
i chce wykazać te transakcje na deklaracji: "VAT-7" oraz "VAT-7K", a dodatkowo na
deklaracji "VAT-27". Do tej pory dostawa towarów oraz świadczenie usług,
objętych mechanizmem "odwrotnego obciążenia" była obsłużona w programie
powodem opodatkowania: "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których
podatnikiem jest nabywca". Teraz ten powód opodatkowania został "rozdzielony"
na dwa nowe: jeden dotyczący dostawy towarów i drugi dotyczący świadczenia usług
(na potrzeby obsłużenia deklaracji "VAT-27", która wymaga rozbicia wszystkich
transakcji odrębnie na towary i odrębnie na usługi). Dlatego w przypadku wpisów
do rejestru VAT sprzedaży, wprowadzanych z datą 01-01-2017r. oraz późniejszą,
należy zaprzestać używania powodu opodatkowania: "Dostawa towarów oraz
świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca" (nie będzie on wykazywany
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na deklaracjach sporządzanych za okresy po 01-01-2017r.) i zamiast niego od
01-01-2017r. należy stosować dwa nowe powody opodatkowania, które zostały obsłużone
na deklaracji: "VAT-7" oraz "VAT-7K", a dodatkowo na deklaracji "VAT-27".
Deklaracja "VAT-27" zostanie obsłużona w programie w terminie późniejszym.
[*] Wprowadzono nową strukturę JPK "Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT", obowiązującą od 1
stycznia 2017r.
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2017.0.0.60 (2016-12-27)
=================================
[*] Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych.
Dodano pole "Kod US" do urzędu skarbowego, po którym identyfikowany jest dany urząd podczas
wysyłki e-deklaracji oraz JPK.
[*] Wprowadzono nowe wartości wskaźników kadrowych, obowiązujących w 2017 r.
[*] Dostosowano naliczanie list płac do zmian w ustawie podatkowej i kwocie wolnej od podatku,
obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
[*] Obsłużono przepisy o minimalnej stawce godzinowej dla umów cywilnoprawnych, obowiązujące
od 1 stycznia 2017 roku.
MODUŁ ADMINISTRATOR
Administrator 2017.0.0.35 - 27.12.2016
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu KP (do wersji 60)
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 55)
[~] Upgrade baz danych modułu AD (do wersji 35)
[~] Aktualizacja urzędów skarbowych
[+] Dodano pole "Kod US" do urzędu skarbowego,
po którym identyfikowany jest dany urząd podczas wysyłki e-deklaracji oraz JPK.

MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.9.54 (15.11.2016)
[~] Poprawiono działanie importu danych z R2000 FK do RAKSSQL FK w zakresie sprawdzania
poprawności eksportowanego dekretu walutowego.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.8.54 (19.09.2016)
[~] Poprawiono błąd importu rozksięgowanych dokumentów księgowych z RAKSSQL FK do RAKS2000
FK w zakresie zapisywania w bazie informacji o tym, czy zaimportowany wpis do rejestru VAT
dotyczył zwrotu VAT dla podróżnych, czy też nie.
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2016.0.6.59 (2016-09-19)
=================================
[~] Poprawiono błąd występujący przy operacji dodawania nowego pracownika w nowo założonej
firmie.
Administrator 2016.0.7.34 - 19.09.2016
======================================
-> UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
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[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 54)
[~] Upgrade baz danych modułu KP (do wersji 59)
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.7.53 (25.08.2016)
[+] Wprowadzono nowe powody opodatkowania służące do rejestracji podatku VAT.
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-7" (v. 17).
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-7K" (v. 11).
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-7D" (v. 8).
[+] Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-7" (v. 17).
[+] Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-7K" (v. 11).
[+] Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-7D" (v. 8).
[~] Poprawiono wykazywanie kwot podatku VAT na wydruku rejestru VAT zakupów wywoływanego
przyciskiem "Sumuj".
[~] Poprawiono wykazywanie powodu opodatkowania "Dostawa nie podlegająca VAT, z prawem
odliczenia podatku" na deklaracji VAT i w pliku JPK "Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT".
Administrator 2016.0.6.34 - 25.08.2016
======================================
-> UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 53)
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.6.52 (05.08.2016)
[+] Wprowadzono możliwość zweryfikowania poprawności wygenerowanych plików JPK.
[+] Wprowadzono możliwość elektronicznej wysyłki wygenerowanych plików JPK.
[~] Usunięto problem niepoprawnego podpisywania e-deklaracji.
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2016.0.5.58 (2016-08-05)
=================================
[~] Usunięto problem niepoprawnego podpisywania e-deklaracji.
Administrator 2016.0.5.33 - 05.08.2016
======================================
-> UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
[+] Dodano w "Administratorze" uprawnienia do wysyłki JPK.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.5.51 (13.07.2016)
[~] Poprawiono błąd zapisu wpisów do rejestru VAT w stawce "NP".
[~] Poprawiono błąd w obsłudze eksportów i importów dokumentów księgowych w formacie XML.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.5.50 (05.07.2016)
[+] Wdrożono do systemu RAKS2000 FK nową kartotekę, służącą do generowania i eksportowania
plików JPK, według struktur wymaganych przez Ministerstwo Finansów.
Wprowadzono możliwość generowania plików w dwóch strukturach:
"Księgi rachunkowe" oraz "Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT".
Eksport danych do pliku XML wykonuje się z menu: "Zestawienia" -> "Eksport do JPK".
[~] Przywrócono możliwość drukowania rejestrów VAT wywoływanych przyciskiem "Sumuj".
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MODUŁ: ADMINISTRATOR
Administrator 2016.0.4.33 - 05.07.2016
======================================
-> UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
[+] Dodano w "Administratorze" uprawnienia do pracy z plikami JPK.

MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.5.49 (23.06.2016)
[~] Poprawiono błąd w wykazywaniu powodów opodatkowania:
"Nabycie pozostałych towarów i usług - odliczenie VAT w całości" oraz
"Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - częściowe odliczenie VAT"
na deklaracjach "VAT". Powyższe powody wykazywane były w nieprawidłowych polach.

MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.4.49 (20.06.2016) - Zmiany związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym
[+] Wprowadzono do okna edycyjnego dokumentu księgowego, do okna rejestracji VAT, 6 nowych
powodów opodatkowania:
a) dla podatku należnego:
1. "Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury"
2. "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących"
3. "Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu"
b) dla podatku naliczonego:
1. "Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych"
2. "Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć"
3. "Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy"
Kwoty wprowadzone z użyciem nowych powodów opodatkowania będą trafiały do odpowiednich pól
obowiązującej wersji deklaracji: „VAT-7”, „VAT-7K”, VAT-7D”.
Jeżeli użytkownika dotyczą ww. powody opodatkowania (występują u niego ww. sytuacje), to
powinien w oknie rejestracji VAT stosować te powody opodatkowania, żeby dane wprowadzone do
ewidencji VAT przy użyciu tych nowych powodów opodatkowania zostały prawidłowo
wyeksportowane na potrzeby generowania pliku JPK "Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT".
[+]Wprowadzono możliwość podawania informacji o rodzaju dowodu księgowego.
Wprowadzono do okna edycyjnego dokumentu księgowego pole przeznaczone do podawania
informacji o rodzaju dowodu księgowego (np. faktura sprzedaży, polecenie księgowania, wyciąg
bankowy, raport kasowy, itd.). To samo pole dodano do okna edycyjnego symbolu dokumentu, dzięki
czemu użytkownik może usprawnić swoją pracę z wprowadzaniem dokumentu księgowego poprzez
wybranie dla danego symbolu dokumentu księgowego domyślnego rodzaju dowodu księgowego, jaki
będzie się podpowiadał w oknie dokumentu księgowego po wyborze danego symbolu. Domyślnym
rodzajem dowodu księgowego dla dotychczas wystawionych dokumentów księgowych oraz dla nowo
wystawianych dokumentów jest rodzaj "Inny".
Użytkownik wprowadzając dokumenty księgowe powinien wybrać odpowiedni rodzaj dowodu, żeby
informacja o nim została prawidłowo wyeksportowana na potrzeby generowania pliku JPK "Księgi
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rachunkowe”. Jeżeli użytkownik nie zmieni tego, co podpowiada system, do pliku JPK
wyeksportowany zostanie rodzaj „Inny”.

MODUŁ: KADRY I PŁACE
2016.0.4.58 (2016-05-16)
=================================
[+] Dodano obsługę "Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy".
[~] Poprawiono błąd przy wysyłce wielu e-deklaracji w przypadku błędu komunikacji z serwerem
systemu "e-Deklaracje".
[~] Poprawiono prezentację kwot pisanych słownie w zestawieniu "Lista Zasiłkowa" -> "Tabelkowa".
[+] Umożliwiono automatyczne uzupełnienie danych o dacie i osobie wprowadzającej dane
pracownika celem spełnienia wymogów, jakie powinny spełniać systemy informatyczne
przetwarzające dane osobowe.
[+] Zablokowano możliwość edytowania deklaracji wysłanej i przyjętej do systemu "e-Deklaracje"
oraz dodano komunikat pytający o zamiar skorygowania takiej deklaracji. Zmieniono zasady
prezentowania statusu takiej deklaracji - po wykonaniu korekty deklaracji następuje zmiana
dotychczasowego statusu "pierwotnej" deklaracji z "przyjęta" na "niewysłana". Dodatkowo
umożliwiono wykonanie wydruku deklaracji z naczytanym numerem UPO.
[+] Umożliwiono wygenerowanie pliku XML z e-deklaracją wystawioną w systemie "Raks2000"
poprzez wykonanie operacji "Eksportuj do pliku XML e-Deklaracji".
Administrator 2016.0.2.33 - 16.05.2016
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Poprawienie błędu uaktualnienia wzorców baz danych

MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.2.47 (09.02.2016)
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-7" (v. 16)
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-7K" (v. 10)
[+] Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-7D" (v. 7)
[+] Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-7D" (v. 7)
[+] Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-7K" (v. 10)
[+] Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-7" (v. 16)
[~] Uaktualniono dane urzędów skarbowych
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2016.0.3.57 (2016-02-09)
=================================
[+] Uaktualniono wzorcowy wydruk umowy o pracę (wg przepisów obowiązujących od 22 lutego
2016 r.)
oraz dodano pole w oknie umowy o pracę: "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy".
[+] Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-40" (v. 22)
[+] Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-11" (v. 23)
[~] Poprawiono błąd wykazywania stanu wysyłki e-deklaracji do środowiska rzeczywistego
[~] Poprawiono błąd wczytywania numeru budynku US na deklaracji "PIT-40" (v. 22)
[~] Uaktualniono dane urzędów skarbowych
[~] Poprawiono wydruk deklaracji PIT-11 w trybie duplex
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Administrator 2016.0.1.33 - 09.02.2016
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu KP (do wersji 57)
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 47)
[~] Upgrade baz danych modułu AD (do wersji 33)
[~] Aktualizacja urzędów skarbowych
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.1.46 (26.01.2016)
[~] Poprawiono błąd wydruku deklaracji CIT-2
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2016.0.2.56 (2016-01-26)
=================================
[~] Poprawiono błąd drukowania tekstu wprowadzonego w pozycji 169 na "PIT-4R"
[~] Poprawiono błąd wyświetlania danych adresowych na wydruku deklaracji "PIT-40"
[~] Zostały odblokowane do edycji pola dotyczące wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania
podatków dla deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2016.0.0.46 (04.01.2016)
[~] Wprowadzono nowe wzory sprawozdań finansowych: „Bilansu” oraz „Rachunku Zysków i Strat”
w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym. Nowe wzory dotyczą sprawozdań, które będą
sporządzane za 2016 r., a składane będą dopiero w 2017 r. Fakultatywnie
przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych wzorów sporządzając sprawozdania
za 2015 r. Wyboru nowych wzorów dokonuje się w „Parametrach firmy”.
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2016.0.0.56 (2016-01-04)
=================================
[+] Dodano nową deklarację PIT-40 (wersja 22, obowiązująca od 1 stycznia 2016r.).
[+] Dodano nową deklarację PIT-8AR (wersja 6, obowiązująca od 1 stycznia 2016r.).
[+] Dodano nową deklarację PIT-11 (wersja 23, obowiązująca od 1 stycznia 2016r.).
[+] Dodano nową deklarację PIT-4R (wersja 6, obowiązująca od 1 stycznia 2016r.).
[+] Aktualizacja wartości wskaźników kadrowych obowiązujących w 2016 r.
[~] Poprawiono przenoszenie kwoty nadpłaty lub niedopłaty podatku z deklaracji PIT-40
[~] Usunięto błąd Access violation przy wystawianiu przelewu podatku z PIT-4R oraz PIT-8AR
[+] Dodano obsługę urlopu rodzicielskiego 100% obowiązującego o 2 stycznia 2016
[+] Dodano podwyższenie zasiłku macierzyńskiego zgodnie z przepisami obowiązujące o 1 stycznia
2016
MODUŁ: KASA I BANK
2016.0.0.16
(04.01.2016)
- [~] dostosowano do pracy w roku 2016
MODUŁ: ŚRODKI TRWAŁE
2016.0.0.10 - 04.01.2016
[~] Dostosowano do pracy w roku 2016
Administrator 2016.0.0.32 - 04.01.2016
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======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu KP (do wersji 56)
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 46)

MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2015.1.2.45 (21.08.2015)
[~] Poprawienie błędu na wydruku deklaracji VAT-7
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2015.1.1.45 (24.07.2015)
[~] Poprawienie błędu braku możliwości wydruku deklaracji PIT-5 i PIT-5L
Administrator 2015.0.2.32 - 01.07.2015
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 45)
-> WYMIANA DANYCH
[~] Uwzględnienie nowych typów operacji VAT w operacjach przenoszenia danych
z programu RAKS FK DOS oraz pliku .dbf do modułu RAKS 2000 FK
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2015.1.0.45 (01.07.2015)
[+] Deklaracje:
- dodano deklarację VAT-7 (wer.15),
- dodano deklarację VAT-7K (wer.9),
- dodano deklarację VAT-7D (wer.6);
[~] rozbudowanie listy powodów opodatkowania VAT
[~] uwzględnienie nowych powodów opodatkowania VAT na raportach dot. rejestru VAT
[~] poprawka eksportu danych pracownika do pliku XML
Administrator 2015.0.1.32 - 16.01.2015
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Poprawka upgrade'u baz danych modułu KP (do wersji 55)
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2015.0.1.55 (2015-01-16)
=================================
[~]Poprawa podglądu i wydruku deklaracji "PIT-11" (wersja 21)
[+]Dodano nowe kody ubezpieczeń ZUS dla członków rad nadzorczych.

2015.0.0.55 (2014-12-09)
=================================
[+] Dodano nową deklarację PIT-40 (wersja 20, obowiązująca od 1 stycznia 2014r.).
[+] Dodano nową deklarację PIT-40 (wersja 21, obowiązująca od 1 stycznia 2015r.).
[+] Dodano nową deklarację PIT-8AR (wersja 4, obowiązująca od 1 stycznia 2014r.).
[+] Dodano nową deklarację PIT-8AR (wersja 5, obowiązująca od 1 stycznia 2015r.).
[+] Dodano nową deklarację PIT-11 (wersja 21, obowiązująca od 1 stycznia 2014r.).
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[+] Dodano nową deklarację PIT-11 (wersja 22, obowiązująca od 1 stycznia 2015r.).
[+] Dodano nową deklarację PIT-4R (wersja 5, obowiązująca od 1 stycznia 2014r.).
[+] Aktualizacja wartości wskaźników kadrowych obowiązujących w 2015 r.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2015.0.1.44 (06.03.2015)
[~] Poprawienie eksportu rozrachunków do XML
Wersja 2015.0.0.44 (09.12.2014)
[~] Aktualizacja urzędów skarbowych
[~] Usunięcie błędu drukowania deklaracji VAT-UEK (v3)
[~] Poprawienie błędów w automatycznym księgowaniu VAT-u nieodliczonego
[~] dostosowano program do pracy w roku 2015
MODUŁ: ŚRODKI TRWAŁE
2015.0.0.10 - 09.12.2014
[~] Dostosowano do pracy w roku 2015
MODUŁ: KASA I BANK
2015.0.0.16
(09.12.2014)
[~] dostosowano do pracy w roku 2015
Administrator 2015.0.0.32 - 09.12.2014
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu KP (do wersji 55)
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 44)
[~] Upgrade baz danych modułu AD (do wersji 32)
[~] Aktualizacja urzędów skarbowych
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2014.0.2.43 (28.03.2014)
[~] poprawienie błędu niedrukowania deklaracji VAT-UEK w 2014r.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
2014.0.1.43 (27.01.2014)
[~] poprawienie błędnego podpowiadania wersji deklaracji VAT-UE i VAT-UEK w 2014 r.
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2014.0.1.54 (2014-01-27)
[+] Dodano nową deklarację PIT-40 (wersja 19, obowiązująca od 23 listopada 2013r.).
[+] Wykonano aktualizację wartości wskaźników kadrowych obowiązujących w 2014r.
[~] Usunięto błąd Access violation podczas generowania przelewu podatku z PIT-4R.

MODUŁ: KADRY I PŁACE
2014.0.0.54 (2013-12-12)
=================================
[+] Zmiany w kodach ubezpieczeń ZUS obowiązujące od 1 listopada 2013 r. w związku z nową wersją
programu Płatnik (9.01.001)
[+] Aktualizacja wartości wskaźników kadrowych obowiązujących w 2014 r.
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[+] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-4R" (v. 4), obowiązującej dla dochodów osiąganych
od
1 stycznia 2013 r.
[+] Wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia "PIT-2" (v. 4), obowiązującego dla dochodów
osiąganych od
1 stycznia 2013 r.
[+] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-8AR" (v. 3), obowiązującej dla dochodów
osiąganych od
1 stycznia 2013 r.
[+] Wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia "PIT-12" (v. 6), obowiązującego dla dochodów
osiąganych od
1 stycznia 2013 r.
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2014.0.0.43 (12.12.2013)
[~] w rejestrze VAT umożliwiono wybór stawki "NP" dla powodu opodatkowania "Dostawa towarów i
usług,
dla której podatnikiem jest nabywca"
[~] dostosowano program do pracy w roku 2014
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2013.1.2.53 (2013-08-05)
[+] Dodano obsługę urlopu rodzicielskiego 60%, 80% i 100%
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2013.1.5.43 (05.08.2013)
[+] Deklaracje:
- dodano deklarację VAT-UE (wer.3),
- dodano deklarację VAT-UE/A (wer.3),
- dodano deklarację VAT-UE/B (wer.3),
- dodano deklarację VAT-UE/C (wer.2),
- dodano deklarację VAT-UEK (wer.3);
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2013.0.4.41 (01.04.2013)
[+] Deklaracje:
- dodano deklarację VAT-7 (wer.14),
- dodano deklarację VAT-7K (wer.8),
- dodano deklarację VAT-7D (wer.5);
MODUŁ: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
2013.0.5.48 (01.04.2013)
- [+] nowy wzór deklaracji VAT-7 (v.14) i VAT-7K (v.8)
- [+] nowy wzór deklaracji VAT-7D (v.5)
Administrator 2013.0.5.48 - 01.04.2013
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu KR (do wersji 48)
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 41)
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
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Wersja 2013.0.3.40 (11.03.2013)
[~] poprawienie wykazywania kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji na
VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
MODUŁ: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
2013.0.4.47 (21.02.2013)
- [~] deklaracje VAT-7 i VAT-7K - poprawiono pobieranie kwoty nadwyżki podatku z poprzedniej
deklaracji
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2013.0.2.40 (20.02.2013)
[~] poprawka do zestawienia zapisów na pojedynczym koncie
MODUŁ: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
2013.0.3.47 (28.01.2013)
- [~] poprawiono wzorzec bazy danych dla nowego roku obrotowego
Administrator 2013.0.1.31 - 11.01.2013
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu KR (do wersji 47)
MODUŁ: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
2013.0.2.47 (11.01.2013)
- [+] dodano filtrowanie rozrachunków wg zakresu dat oraz wg przekroczonego terminu płatności o
określoną ilość dni
MODUŁ: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Wersja 2013.0.1.40 (07.01.2013)
[+] Deklaracje:
- dodano deklarację VAT-7 (wer.13),
- dodano deklarację VAT-7K (wer.7),
- dodano deklarację VAT-7D (wer.4);
MODUŁ: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
2013.0.1.46 (07.01.2013)
- [+] nowy wzór deklaracji VAT-7 (v.13) i VAT-7K (v.7)
- [+] nowy wzór deklaracji VAT-7D (v.4)
MODUŁ: KADRY I PŁACE
2013.0.1.52 (2013-01-07)
=================================
[+] Wykonano aktualizację wartości wskaźników kadrowych obowiązujących w 2013r.
Administrator
Administrator 2013.0.0.31 - 07.01.2013
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 40)
[~] Upgrade baz danych modułu KR (do wersji 46)
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Administrator 2012.0.2.31 - 30.05.2012
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu FK (do wersji 39)

Administrator 2012.0.1.31 - 11.04.2012
======================================
-> UAKTUALNIENIE BAZ DANYCH
[~] Upgrade baz danych modułu KR (do wersji 45)
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