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1. Wstęp 

 

1.1 Technologia oprogramowania 

 

Program  FK jest programem w pełni opartym o technologię MS Windows z wykorzy-

staniem technologii ODBC ( Open Database Connection ). Wybrana technologia gwarantuje najnowo- 

cześniejsze środowisko aplikacji oraz pełny komfort w dostępie do danych. Przy wyborze bazy danych 

do wykorzystania z programem zalecane jest oparcie się o serwer bazodanowy w technologii SQL. 

Gwarantuje to kontrolę nad poprawnością zapisów, dużą szybkość tworzenia raportów i bezawaryjną 

pracę. 

 

1.2 Przyjęte standardy obsługi programu 

 

Podczas tworzenia programu  FK przyjęto następujące założenia:  
 

- możliwość obsługi programu wyłącznie z klawiatury (bez użycia myszki) 
 

- pomiędzy poszczególnymi polami aktywnego (podświetlonego na niebiesko) okna można 

przechodzić za pomocą klawiszy ENTER (w przód) oraz ESC (w tył) 
 

- miejsce w którym znajduje się kursor jest zaznaczane kolorami: 

żółtym – dla pól edycji tekstu, liczb oraz dat 

niebieskim – dla pól zawierających listy 

czarnym – dla tablic 
 

- w przypadku pól, których wypełnienie jest wymagane przed dokonaniem zapisu sterowanie nie 

przenosi się na nowe pole po naciśnięciu klawisza ENTER, jeśli pole jest puste 
 

- w każdym polu, w którym wprowadza się wartość z dodatkowej listy (np. pole Nr kontrahenta) lista 

jest uruchamiana klawiszem INSERT, bądź prawym przyciskiem myszki 
 

- kasowanie zawartości pola odbywa się przyciskiem DELETE lub BACKSPASE 
 

- zastosowano jednolity wygląd oraz funkcjonalność okien tzn. na każdym oknie (w dolnej części jego 

części) znajdują się ikony wraz z opisem umożliwiające szybkie wykonanie podstawowych operacji  
 

 

  

Z każdą z ikon związany jest skrót literowy uruchamiany przy pomocy lewego przycisku ALT 

ALT + N oznacza nowy zapis 

ALT + Z oznacza zatwierdzenie zapisu 

ALT + S oznacza kasowanie zapisu 

ALT + W oznacza wyjście z okna 

ALT + D oznacza drukowanie 
 

Funkcje dodatkowe (przycisk Funkcje) dla danego okna uruchamiane są przy pomocy lewego  

ALT + F 
 

 

 

- polskie litery są wywoływane za pomocą prawego przycisku ALT + litera (np. ALT + a oznacza ą) 
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1.3 Logowanie do programu 

 

Po uruchomieniu programu pojawia się okno logowania 
 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Firma wybór firmy 

Rok wybór roku księgowego 

Nazwa bazy nazwa pliku z bazą (podgląd) 

Grupa użytk wybór grupy z listy wprowadzonej przez Administratora 

Użytkownik wybór użytkownika z listy wprowadzonej przez Administratora 

Hasło wprowadzenie hasła – program rozróżnia małe i duże litery 

Miesiąc / Rok miesiąc i rok do automatycznego ustawiania list 
 

Listy Grupa użytkowników oraz Użytkownik zawierają wartości zdefiniowane przez Administratora w 

oknie Definicje 

 

Przy pierwszym logowaniu do programu należy wybrać grupę użytkowników ADMINISTRACJA, 

użytkownika ADMINISTRATOR oraz hasło ‘admin’. 
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1.4 Menu główne programu 

 

Po zalogowaniu się do programu pojawia się okno Menu programu. Każda z opcji menu może 

zostać uruchomiona przez naciśnięcie klawisza ENTER lub lewego przycisku myszki. 

W dolnej części okna Menu programu znajdują się informacje o wybranej firmie, użytkowniku, 

roku oraz ikona Wyjdź służąca do wychodzenia z programu. 

 

 

1.5 Miesiąc i rok rozrachunkowy 

 

Po wybraniu opcji Miesiąc / Rok można ustawić domyślną datę list dokumentów bez konieczności 

ponownego logowania się do programu 
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2. Definicje 
 

 

 

 

 

 

Moduł Definicje umożliwia: 

- wprowadzenie danych firmy oraz właścicieli 

- wprowadzenie użytkowników i ustalenie praw dostępu 

- zdefiniowanie serii dokumentów 

- zdefiniowanie kont bankowych i kas 

- wprowadzenie hierarchicznego planu kont oraz szybki podgląd sald na kontach 

- zdefiniowanie wzorców księgowania 

- zdefiniowanie typów dokumentów, typów pozycji oraz automatycznego wypełniania pól 

- zdefiniowanie grup dokumentów 

- zdefiniowanie serii dziennika (możliwe zdefiniowanie dowolnej ilości serii dziennika) 

- zdefiniowanie rejestrów VAT oraz kont księgowych tworzących rejestry 

- wprowadzenie stawek VAT 
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2.1.1 Dane firmy 
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2.1.2 Użytkownicy 

 

Definiowanie użytkowników ma na celu kontrolę zapisów i dostępu do poszczególnych funkcji 

programu. 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Grupa użytkowników wybór grupy użytkowników 
 

 ENTER przy otwartej liście powoduje uaktualnienie tablicy 

użytkowników należących do danej grupy 

 INS otwiera okno do wprowadzania grup użytk. 
 

Tablica użytkowników ENTER otwiera okno do edycji danychużytkownika 

 INS otwiera okno do wprowadzania nowych użytkowników 
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Okno do wprowadzania grup użytkowników 

 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista Grupa użytkowników wybór grupy użytkowników 
 

 ENTER przy otwartej liście powoduje uaktualnienie zawartości 

pola Grupa użytkowników i umożliwia zmianę nazwy grupy po 

wpisaniu nowej nazwy i użyciu przycisku Zapisz (lub ALT + Z) 
 

Pole Grupa użytkowników pole do edycji nazwy grupy użytkowników 
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Okno do wprowadzania użytkowników 

 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Grupa użytkowników wybór grupy użytkowników do której ma należeć użytkownik 
 

 ENTER przy otwartej liście zatwierdza zmianę grupy 
 

Pola Nazwisko / Imię,  wprowadzanie danych użytkownika 

             Skrót , Hasło 
 

Uprawnienia pole aktualnie nieaktywne 
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2.1.3 Serie dokumentów – opcja nieaktywna 

 

2.1.4 Konta (bankowe, kasa) 

 

Okno służy do definiowania kont bankowych oraz kas. Zdefiniowane konta służą do tworzenia 

raportów kasowych i bankowych 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista wszystkich kont firmy zawiera listę wszystkich zdefiniowanych kont 
 

 INS otwiera okno do definiowania nowych kont 
 

 ALT + U (przycisk Udostępnij) przy zaznaczonym koncie i 

wybranej wcześniej grupie użytkowników udostępnia wybrane 

konto dla danej grupy 
 

Lista grup użytkowników  grupa użytkowników musi być wybrana jeśli chcemy udostępniać 

konta 
 

Lista udostępnionych kont  lista zawiera wszystkie konta udostępnione wybranej grupie 

użytkowników 
  

 ALT + S (przycisk Skasuj) przy zaznaczonym koncie kasuje konta 

dla grupy użytkowników 
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Okno do wprowadzania nowych kont bankowych lub kasy 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista kont wybór konta do edycji 
 

 ENTER przy otwartej liście zatwierdza konta 
 

Kod konta  pozwala na wprowadzenie i edycję kodu konta 
 

Nazwa konta, Nr konta pola do wprowadzania danych konta 
 

Typ konta wartości [ bank, kasa ] 
 

Hasło zabezpiecza przed dostępem do raportów bankowych i kasowych 
 

Nr konta księgowego konto księgowe z którym związane jest konto firmy 
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2.2 Plan kont 

 

Okno służy do definicji planu kont oraz podglądu sald 

 

2.2.1 Definiowanie planu kont 

 

W oknie Plan kont musi być wybrana zakładka Plan kont (lewy ALT + P) 
 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista kont księgowych wybór konta do edycji 
 

 ENTER zatwierdza wybór konta i w przypadku istnienia subkont 

powoduje ich wyświetlenie. Zaznaczone konto pojawia się w 

polu Wybrane konto 
 

Numer konta  pozwala na wprowadzenie numeru konta tylko w przypadku 

nowego konta. Aby skorygować numer konta należy je 

najpierw skasować 
 

Nazwa konta nazwa opisowa konta 
 

Typ konta wartości:  

konto bilansowe aktywne,  

konto bilansowe pasywne 

konto bilansowe aktywne rozrach.  

konto bilansowe pasywne rozrach. 

konto wynikowe kosztów  

konto wynikowe przychodów 

Typ konta cd. konto wynikowe kosztów rozrach. 

konto wynikowe przychodów rozrach. 
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konto pozabilansowe 
 

Poziom konta wartości: 

 równorzędne 

 podrzędne 

 

W przypadku zakładania nowego konta konieczne jest wybranie wcześniej konta (poprzez 

naciśnięcie ENTER w liście kont lub lewy przycisk myszki), względem którego zostanie określona 

pozycja nowego  konta. Nowe konto może zostać zdefiniowane jako równorzędne i wtedy pojawia się 

na tym samym poziomie co konto wybrane lub można zdefiniować nowe konto jako podrzędne i 

wtedy po zapisie pojawi się jako subkonto wybranego konta.  

 

Program nie zakłada żadnych ograniczeń jeśli chodzi o numery kont oraz ich ilość. Jedynym 

zestawieniem powiązanym z numerami kont jest zestawienie kontrolne kosztów. Wymaga ono by 

konta kosztów były z zespołu ‘4’ czyli ich numer zaczynał się od cyfry 4 natomiast konta produkcyjne 

muszą być z zespołu ‘5’ czyli ich numer musi zaczynać się cyfrą 5. Warunek powyższy nie jest 

obligatoryjny, lecz zmiana definicji zestawienia kontrolnego kosztów wymaga kontaktu z dostawcą. 

 

Plan kont może składać się z dowolnej ilości poziomów. 

 

Poziomy kont są uwzględniane podczas wydruku. 

 

Konta zespołu ‘0’ powinny zaczynać się od cyfry 0, aby umożliwić prawidłowe pogrupowanie kont 

podczas wydruku. 

 

W przypadku gdy użytkownik próbuje skasować konto, które zostało użyte do zaksięgowania 

dowolnego dokumentu w buforze lub w dzienniku program zgłosi błąd. Skasowanie takiego konta z 

planu kont nie jest możliwe. Ograniczenie możliwości kasowania konta odnosi się również do kont 

użytych przy definicji wzorców księgowania. Powyższe ograniczenie nie występuje dla kont użytych 

do definicji zestawień w module Rozliczenia czyli: deklaracji VAT, zestawienia Aktywa / Pasywa, 

rachunku zysków i strat i centrów kosztów i przychodów. Kontrola spójności powyższych zestawień 

należy do użytkownika. W związku z tym zaleca się zdefiniowanie sprawdzonego planu kont przed 

rozpoczęciem księgowania lub definiowania zestawień.  

 

W przypadku dopisywania kont do planu kont powyższe ograniczenia nie występują. Dopisywanie 

kont może wymagać uzupełnienia bilansu otwarcia. Program przewiduje taką możliwość bez 

dodatkowych ograniczeń. 
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2.2.2 Podgląd sald na kontach 

 

W oknie Plan kont musi być wybrana zakładka Saldo konta (lewy ALT + S) 

Zakładka okna Plan kont służy do szybkiego podglądu salda na koncie lub zespole kont w dowolnym 

okresie rozrachunkowym. 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista kont księgowych wybór konta do edycji 
 

 ENTER zatwierdza wybór konta i w przypadku istnienia subkont 

powoduje ich wyświetlenie. Zaznaczone konto pojawia się w 

polu Wybrane konto 
 

Typ salda  pole pozwala wybrać okres rozrachunkowy, po wybraniu wartości 

pojawiają się odpowidnie pola do wypełnienia 

 wartości: 

 saldo konta narastająco 

 saldo konta do miesiąca 

 saldo konta za miesiąc 

 saldo konta od do 
 

Saldo Wn, Saldo Ma pola zawierają wyliczone saldo 
 

 

Wyliczenie salda następuje po naciśnięciu przycisku Saldo lub wybraniu klawiszy lewy ALT + S 
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2.3 Lista księgowań 

 

Okno Lista księgowań służy do definiowania wzorców księgowania przyspieszających księgowanie 

dokumentów i umożliwiającym rozksięgowywaniem kosztów. 

 

2.3.1 Lista wzorów księgowań 

 

W oknie Lista księgowań musi być wybrana zakładka Lista konta (lewy ALT + I) 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Szukaj sposób przeszukiwania 

 wartość: wg. nazwy 
 

Lista księgowań  lista wybranych księgowań 
 

 ENTER powoduje przejście do edycji wybranego księgowania 
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2.3.2 Edycja wzorca księgowania 

 

W oknie Lista księgowań musi być wybrana zakładka Dane konta (lewy ALT + D) 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Nazwa księgowania nazwa do identyfikacji księgowania 
 

Typ księgowania  pozwala na wybór sposobu rozksięgowania kwoty na kontach 

 wartości: 

 podstawowe – kwota księgowania pojawia się w całości po zadanej 

stronie kont 

 procentowe – procent kwoty księgowania pojawia się po zadanej 

stronie kont 
 

Poziom I, II, III pola umożliwiające definicję kodów umożliwiających szybkie 

wyszukiwanie wzorców księgowań 
 

 klawisz wywołuje okno z opisami poziomów 
 

 przycisk Nowy opis poziomu umożliwia edycję kodów 
 

Typ pozycji wybór typu pozycji księgowanego dokumentu 
 

Tekst księgowania opis pozycji księgowanego dokumentu 
 

Tablica kont ENTER wywołuje edycję konta 

 INS wstawianie nowego konta do wzorca (przycisk Nowe konto 

księg.) 

 DEL kasowanie konta ze wzorca 
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Okno opisów poziomów 
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Wstawianie kont do wzorca księgowania 
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2.4 Typy dokumentów / pozycji 

 

Okno umożliwia definicję typów dokumentów, pozycji i automatycznego wypełniania pól. 

 

2.4.1 Definicja typów dokumentu 

 

W oknie Definicje typów musi być wybrana zakładka Typy dokumentów (lewy ALT + K) 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista typów dok. lista zdefiniowanych typów dokumentów 
 

Nazwa typu dok.  nazwa typu dokumentu 
  

Kod typu umożliwia szybkie ustawienie typu dok. podczas księgowania  
 

Opis typu dok. informacja dodatkowa  
 

Typ definicyjny wewnętrzny typ podstawowy dok. zdefiniowany w programie  

 wartości: 

 faktura sprzed. 

 rachunek sprzed. 

 korekta sprzed. 

 paragon sprzed. 

 faktura zak. 

 rachunek zak. 

 korekta zak. 

 paragon zak. 

 dok. kasowy 
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 wyciąg bankowy 

 polecenie księgowania 

 bilans otwarcia 

 bilans okresowy 

 

2.4.2 Pola domyślne nagłówka dokumentu dla typu dokumentu 

 

W oknie Definicje typów musi być wybrana zakładka Pola dokumentów (lewy ALT + U) 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista typów dok. lista zdefiniowanych typów dokumentów 
 

Opis dok.  opis dokumentu 
  

Grupa dok. lista grup dokumentów  
 

Rejestr VAT lista rejestrów VAT 
 

Sposób płatności wartości: 

 gotówka, przelew, kredyt, czek, kompensata, niepłatne 
 

Dni płatności ilość dni dodawanych w czasie księgowania dokumentów do pola 

data dokumentu 
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2.4.3 Pola domyślne pozycji dokumentu dla typu dokumentu 

 

W oknie Definicje typów musi być wybrana zakładka Pozycje dokumentów (lewy ALT + M) 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista typów dok. lista zdefiniowanych typów dokumentów 
 

Lista poz. dla typów dok. lista pozycji dla typu dokumentu 
 

Kod pozycji  kod rozróżniający zdefiniowane pozycje 
  

Typ wartości:  

 wybrana – domyślne ustawienie pól dotyczy wybranego numeru 

pozycji dokumentu 

 każda - domyślne ustawienie pól dotyczy każdej nowej pozycji z 

wyłączeniem pozycji ‘wybranych’ 
 

Nr poz w przypadku typu ustawionego jako ‘wybrana’ należy wprowadzić 

numer pozycji dokumentu 
 

Księgowanie wartości: 

 KS – księgowanie za pomocą wzorca 

 WŁ – księgowanie bezpośrednio na kontach 
 

Konto Wn, Konto Ma przy księgowaniu własnym należy wprowadzić numery kont 
 

 INS otwiera okno z planem kont 
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Poziom I, II, III pola do wprowadzenia kodów wzorca księgowań 
 

 klawisz wywołuje okno z opisami poziomów 
 

Typ pozycji wybór typu księgowanej pozycji 
 

Stawka VAT wybór stawki 
 

Typ poz dla dokumentów zakupu i sprzedaży definiuje sposób 

wprowadzenia kwoty z dokumentu do deklaracji VAT 
 

 wartości dla zakupu  

 0 – nie wchodzi na deklarację 

 1 – zakup środka trwałego związany ze sprzed opodatkowaną 

 2 - zakup środka trwałego związany ze sprzed opodatkowaną i 

zwolnioną 

 3 - zakup towarów związanych ze sprzed opodatkowaną 

 4 - zakup towarów związanych ze sprzed opodatkowaną i 

zwolnioną 
 

 wartości dla sprzedaży  

 0 – nie wchodzi na deklarację 

 1 – sprzedaż zwolniona od podatku 

 2 – sprzedaż na eksport 0% 

 3 – sprzedaż w kraju 0% 

 4 – sprzedaż opodatkowana stawką 4% 

 5 - sprzedaż opodatkowana stawką 12% 

 6 - sprzedaż opodatkowana stawką 7 % 

 7 - sprzedaż opodatkowana stawką 22% 

 8 - sprzedaż opodatkowana związana z częściowym zaniechaniem 

podatku 

 9 – nie podlega VAT 
 

Opis poz opis zdarzenia gospodarczego – wchodzi do dziennika i zestawie- 

nia analitycznego obrotów i sald 
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2.4.4 Definicja typów pozycji 

 

W oknie Definicje typów musi być wybrana zakładka Typy pozycji (lewy ALT + P) 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista typów pozycji lista zdefiniowanych typów pozycji 
 

Nazwa typu pozycji  nazwa typu pozycji 
  

Kod typu umożliwia szybkie ustawienie typu dok. podczas księgowania  
 

Opis typu dok. informacja dodatkowa  
 

Typ definicyjny wewnętrzny typ podstawowy pozycji zdefiniowany w programie  

 wartości 

 poz. NETTO dok. – pozycja dokumentu zakupu lub sprzedaży 

 poz. VAT dok. -                         -”- 

 poz. BRUTTO dok. -                 -”- 
 

 poz. dok. kasowego – pozycja dokumentu kasowego 

 poz. dok. kasowego rozrach. Wn – pozycja dokumentu kasowego 

rozrachunkowa – konto rozrach. musi być po stronie Wn w 

pierwszej parze kont 

 poz. dok. kasowego rozrach. Ma – pozycja dokumentu kasowego 

rozrachunkowa – konto rozrach. musi być po stronie Ma w 

pierwszej parze kont 
 

 poz. wyciągu bank. – pozycja wyciągu bankowego 

 poz. wyciągu bank. rozrach. Wn -      -”-     rozrachunki jak w 

analogicznej poz. dokumentu kasowego 
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 poz. wyciągu bank. rozrach. Ma -      -”-     rozrachunki jak w 

analogicznej poz. dokumentu kasowego 
 

 poz. polecenia księg. – pozycja polecenia księgowania 
 

 poz. kompensata - dokument rozrach. Wn – pozycja kompensaty 

rozrachunki jak w analogicznej poz. dokumentu kasowego, na 

wydruku rozrachunków ustawiana po stronie dokumentów 

 poz. kompensata - dokument rozrach. Ma -      -”- 

 poz. kompensata - zapłata rozrach. Wn – pozycja kompensaty 

rozrachunki jak w analogicznej poz. dokumentu kasowego, na 

wydruku rozrachunków ustawiana po stronie zapłat 

 poz. kompensata - zapłata rozrach. Ma -      -”- 
 

 poz. bilansu otw. syntetyczna 

 poz. bil. otw. rozrach. - dok. rozrach. Wn – pozycja kompensaty 

rozrachunki jak w analogicznej poz. dokumentu kasowego, na 

wydruku rozrachunków ustawiana po stronie dokumentów 

 poz. bil. otw. rozrach. - dok. rozrach. Ma -      -”- 

 poz. bil. otw. rozrach. - zapł. rozrach. Wn – pozycja kompensaty 

rozrachunki jak w analogicznej poz. dokumentu kasowego, na 

wydruku rozrachunków ustawiana po stronie zapłat 

 poz. bil. otw. rozrach. - zapł. rozrach. Ma -      -”- 

 poz. bilansu okres. syntetyczna 
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2.5 Grupy dokumentów / rejestry  

 

Okno Grupy dokumentów / rejestry pozwala na definiowanie grupy dokumentów, serii dziennika, 

przydzielanie odpowiedniej serii grupie dokumentów, definiowanie rejestrów VAT oraz stawek VAT 

 

2.5.1 Definicja grup dokumentów 

 

W oknie Grupy dokumentów / rejestry musi być wybrana zakładka Grupy dokumentów                 

(lewy ALT + G) 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista Grupa dokumentów lista zdefiniowanych grup dokumentów 
 

Nazwa grupy  nazwa grupy dokumentów 
  

Kod grupy umożliwia szybkie ustawienie grupy dok. podczas księgowania  
 

Typ grupy określa czy nadawać numer dziennika podczas księgowania 

 wartości: 

 zaksięgowane - dokumenty mają nadany nr dziennika 

 bufor   - dokumenty nie mają nadanego nr dziennika 
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Typ definicyjny grupy wewnętrzny typ podstawowy pozycji zdefiniowany w programie 

 wartości: 

 grupa dok. – zakup kosztów 

 grupa dok. – sprzedaż 

 grupa dok. – KASA 

 grupa dok. – BANK 

 grupa dok. – zakup kosztów + sprzedaż 

 grupa dok. – wszystkie dokumenty 
 

Seria dziennika zdefiniowana wcześniej seria dziennika dla wybranej grupy 

 

 

2.5.2 Definicja serii dziennika 

 

W oknie Grupy dokumentów / rejestry musi być wybrana zakładka Dziennik-serie (lewy ALT + D) 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista Zdefiniowane serie lista serii dziennika 
 

Seria  nazwa serii 
  

Typ serii wybór sposobu numerowania 

 wartości:  

 rok – ciągłość numeracji przez cały rok 

 miesiąc – numeracja w każdym miesiącu zaczyna się od 1 
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2.5.3 Definicja rejestrów VAT 

 

W oknie Grupy dokumentów / rejestry musi być wybrana zakładka Lista rejestrów VAT                   

(lewy ALT + R) 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista Rejestr VAT lista zdefiniowanych rejestrów VAT 

 ENTER przy otwartej liście powoduje odczytanie zdefiniowanych 

kont dla rejestru 

 INS otwiera okno wprowadzania nowego rejestru VAT 
 

Tablica kont rejestru  zawiera wszystkie konta rejestru pogrupowane wg. Stawek 

 ENTER powoduje przejście do edycji konta 

 INS pozwala na wprowadzenie nowego konta 
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Okno do wprowadzania nowego rejestru VAT 

 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Lista rejestrów lista zdefiniowanych rejestrów VAT 
 

Kod rejestru kod identyfikujący rejestr 
 

Typ rejestru typ rejestru 

 wartości: 

 rejestr zakupu kosztów 

 rejestr sprzedaży 

 rejestr korygujący zakupu kosztów 

 rejestr korygujący sprzedaży 
 

Nazwa rejestru nazwa pełna rejestru do wydruków 
 

Wydruk formatka wydruku  
 

 



2.5.3 Definicja rejestrów VAT – nowe konto rejesrtu [ Definicje ] 31 

 

 

Okno do wprowadzania nowego konta rejestru VAT 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Rejestr lista zdefiniowanych rejestrów VAT 
 

Nr poz numer pozycji rejestru – wpisanie numeru i naciśnięcie ENTER 

pozwala na przechodzenie pomiędzy zdefiniowanymi 

pozycjami rejestru 
 

Stawka VAT stawka VAT dla pozycji rejestru 
 

Typ poz.  typ pozycji rejestru 

 wartości dla rejestrów zakupu kosztów: 

 zakup związ. ze sprzed. opod. 

 zakup związ. ze sprzed. zwol. i opod. 

 zakup ze stawką 0 

 zakup zwol. z VAT 

 zakup nie podl. VAT 

 wartości dla rejestrów sprzedaży: 

 sprzed. opodatkowana 

 sprzed. na eksport 0% 

 sprzed. w kraju 0% 

 sprzed. zwolniona z VAT 

 sprzed. nie podl. VAT 

 sprzed. częśc. zwolniona z VAT 
 

Nr konta wprowadzenie numeru konta z planu kont  

 INS otwiera okno z planem kont 
Strona strona konta
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2.5.4 Definicja stawek VAT 

 

W oknie Grupy dokumentów / rejestry musi być wybrana zakładka Stawka VAT (lewy ALT + T) 

 

 

Okno zawiera następujące pola 

Zdefiniowane stawki lista zdefiniowanych stawek VAT 
 

Stawka wybrana stawka VAT 
 

Typ stawki wewnętrzne zdefiniowane stawki VAT programu 

 wartości: 

 22%, 17%, 12%, 7%, 4%, 0%  

 0%E – stawka 0% eksport 

 zw. – stawka zwolnione 

 nie podlega – stawka dla wartości nie podlagających VAT 
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