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SYSTEM FIRMA 

WERSJA 30.07 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 30.07. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 30.01. 

 

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

 

1. Moduł NADZORCA 

• W danych dodatkowych przedsiębiorstwa dodano "Nr rejestrowy BDO" (Zbiory danych / 
Przedsiębiorstwa / F4 / ALT+F4). 

• Dodano obsługę nowego hasha: #4d. Umieszczenie go na dokumencie sprzedaży umożliwi 
wydrukowanie numeru rejestrowego BDO z danych przedsiębiorstwa (zakładu). 

• Dodano obsługę nowego hasha: #4e. Umieszczenie go na dokumencie sprzedaży umożliwi 
wydrukowanie powodu zwolnienia dla sprzedaży ze stawką zwolnioną. 

• Dodano pole w danych podatnika w których można wpisać sumy kwot niezapłaconych faktur 
w terminie oraz sumy kwot zapłaconych po terminie. 

• Dodano obsługę rozchodu opakowań. 

2. Moduł OBRÓT TOWAROWY 

• Dodano obsługę nowego hasha: #4d. Umieszczenie go na dokumencie sprzedaży umożliwi 
wydrukowanie numeru rejestrowego BDO z danych przedsiębiorstwa (zakładu). 

•  Dodano obsługę nowego hasha: #4e. Umieszczenie go na dokumencie sprzedaży umożliwi 
wydrukowanie powodu zwolnienia dla sprzedaży ze stawką zwolnioną. 
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• Dodano dwa nowe parametry w opcji Narzędzia / Parametry / Magazynów 1: 

- Prefiks dla czytnika kodów kreskowych (jeden znak, 

- Sufiks dla czytnika kodów kreskowych (jeden znak). 

Wprowadzenie prefiksu i/lub sufiksu przyspiesza wyszukiwanie towarów przy pomocy czytnika 
kodów kreskowych (szczególnie w trakcie wprowadzania ich na paragon). 

• Dla drukarek fiskalnych NOVITUS (pracujących zgodnie z protokołem POSNET/THERMAL) 
dodano nowy parametr: „Wydruk NIP na paragonie zgodny z protokołem NOVITUS”. Ustawienie go 
na TAK powoduje, że NIP nabywcy na paragonie jest drukowany wg specjalnego protokołu 
przygotowanego przez firmę NOVITUS. Gdy parametr jest ustawiony na NIE, wówczas NIP 
nabywcy może być wydrukowany w stopce paragonu, pod warunkiem dokonania odpowiednich 
ustawień w urządzeniu. 

• Dodano nowy parametr w opcji Narzędzia / Parametry / Dokumentów 3: „Ustawić podpowiedź 
realizacji przedpłaty”. 

• Zmieniono wystawianie dokumentu walutowego zakupu lub sprzedaży. Jeśli w parametrach 
dokumentu ustawiono parametr "Dewizowy" na TAK, a nie przypisano domyślnej waluty to program 
zapyta o walutę dokumentu podczas jego tworzenia. 

• Fakturowanie seryjne. Poprawiono edycję parametrów zadań. Jeżeli daty są niepoprawne, pojawia 
się komunikat ale program pozwala przejść do następnych pól edycyjnych. Program jednak nie 
dopuści do zapisu zadania, gdy pola są niepoprawne. 

• Wprowadzono obsługę rozchodu opakowań typu karton i folia. 

3. Moduł VAT 

• Dodano wprowadzenie wartości zakupu liczonego "od brutta" wg stawek na formatce rozbicia 
stawkowego oraz w formatce rozbicia ze względu na odliczenia (klawisz <F4>) przy 
w prowadzaniu dokumentu do ewidencji nabycia. 

• Dodano obsługę informacji podsumowującej VAT-UE w wersji 5 (tylko edeklaracja). 

• Dodano obsługę deklaracji VAT-12(4). 

4. Moduł KSIĘGA 

• Dodano nowy parametr w Parametrach programu księga "Okres kontroli unikalności 
dokumentów". Za jego pomocą można kontrolować unikalność wprowadzanych dokumentów 
w obrębie miesiąca lub roku. 

• Dodano pole w danych podatnika w których można wpisać sumy kwot niezapłaconych faktur 
w terminie oraz sumy kwot zapłaconych po terminie. Kwoty te podwyższają (pierwsza)  
i obniżają (druga) dochód. Kwoty wynikające z nieuregulowanych zobowiązań w terminie 
można wprowadzić na kartotece podatnika na klawisz <F8>. 

• Nowe wzory dowodów wewnętrznych przedstawiających wyliczenie podatku dochodowego 
dla  rozliczenia według skali podatkowej miesięcznego i kwartalnego oraz rozliczania 
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liniowego w okresach miesięcznych i kwartalnych, dodano pole "Kwota zwiększenia/ 
zmniejszenia dochodu". 

5. Moduł F-K 

• Zaktualizowano pliki .xml sprawozdań finansowych do obecnie obowiązujących wzorów. 

• Poprawiono błąd pojawiający się w trakcie przygotowania deklaracji PIT-5 w przypadku, gdy 
przedsiębiorstwo nie miało zdefiniowanych właścicieli. 
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