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Polish LocalizationPolish Localization
Polish Localization to wszechstronna aplikacja, która rozszerza standardową funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365
Business Central o dodatkowe rozwiązania dostosowujące system do wymagań prawnych i księgowych wynikających z polskich
przepisów. Aplikacja została przygotowana przez IT.integro z myślą o polskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business
Central i firmach prowadzących działalność w Polsce.

Aplikacja dostarcza szereg rozszerzeń funkcjonalnych umożliwiających miedzy innymi:

prowadzenie sprzedaży towarów i usług oraz wystawiane wymaganych faktur;
kalkulację płatności VAT i przygotowanie deklaracji VAT;
raportowanie przepływu towarów i usług na potrzeby Intrastat;
przygotowane plików JPK;
weryfikację kontrahentów w wykazie podatników VAT;
zachowanie zgodności z polską klasyfikacją towarów i usług (PKWiU);
zastosowanie mechanizmu obowiązkowej płatności.

UWAGA

Polish Localization dla Microsoft Dynamics 365 Business Central® jest aplikacją dostępną w obu modelach licencyjnych cloud (online, SaaS) oraz
on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja). Od wydania Business Central 2019 release wave 2 (15), aplikacja Polish Localization jest
oferowana jako jedno rozwiązanie zarówno dla wersji online i on-premises Microsoft Dynamics 365 Business Central.

UWAGA

Aplikacja Polish Localization poniżej wersji 2.6.0 oferowana była pod inną nazwą Polish Functionality - Starter Pack.

W ramach dokumentacji omówiono zagadnienia wymienione poniżej.

Procesy biznesowe
Nowe i zaplanowane

Plany rozwoju aplikacji

Wydania

Funkcjonalność dla firm

Obsługa księgi głównej

Obsługa podatku VAT

Obsługa należności i zobowiązań

Obsługa środków trwałych

Obsługa środków pieniężnych

Obsługa zapasów

Analizy i raporty

Jednolity plik kontrolny

Podzielona płatność
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Administracja i instalacja
Wymagania systemowe

Instalacja i rejestracja

Aplikacje uzupełniające

Polityka cyklu życia produktów
Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa
Polish Localization bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central
jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając
automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

PORADA

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie IT.integro Docs.

Rozpocznij pracę z Polish Localization
Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Polish Localization, skontaktuj się z IT.integro pod adresem
mdvapp@it.integro.pl.

Zobacz też
Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource

Aplikacje IT.integro dla firm w Polsce i firm międzynarodowych

Inne aplikacje w ofercie IT.integro

Dokumentacja aplikacji bazowej Business Central

Zasady dotyczące dokumentacji produktów
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Nowe i zaplanowaneNowe i zaplanowane
Rozwój aplikacji Polish Localization przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem odzwierciedlającym zmiany technologiczne,
aktualne wymagania prawne oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów i partnerów IT.integro. Poniżej zamieszczono łącza
do artykułów zawierajacych opis planów rozwoju aplikacji oraz wydań wersji aplikacji realizowanych zgodnie z tymi planami.

AB Y ZOB ACZ

Poznać harmonogram rozwoju aplikacji oraz zasady dotyczące planowania prac rozwojowych Polish Localization Plany rozwoju aplikacji

Zapoznać się ze zmianami zawartymi w kolejnych wersjach aplikacji Wydania

UWAGA

Aplikacja Polish Localization poniżej wersji 2.6.0 oferowana była pod inną nazwą Polish Functionality - Starter Pack.

Zobacz też
Polityka cyklu życia produktów

Plany rozwoju standardowej aplikacji Business Central opisano w artykule Nowe i zaplanowane

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem mdvapp@it.integro.pl
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Plany rozwoju aplikacji Polish LocalizationPlany rozwoju aplikacji Polish Localization
W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Polish Localization (wcześniej Polish Functionality - Starter Pack).

Poniższa lista zawiera:

funkcjonalności udostępnione w ramach Polish Localization , począwszy od pierwszego wydania aplikacji (wersja 1.1.0.0),
które zostało przygotowane dla Microsoft Dynamics 365 Business Central 15 oraz
funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju
produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i
wydania.

WA ŻNE

Terminy realizacji prac są określane i w niektórych przypadkach zmieniane w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac
rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te
wymagania,
nieprzewidywanych zmian w zakresie wymagań prawnych,
zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności
Polish Localization,
zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na prace rozwojowe dotyczące
Polish Localization ,
zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

WA ŻNE

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Polish Localization z aplikacją bazową Dynamics 365 Business Central opisano w artykule Polityka
cyklu życia produktów.

Zrealizowane i zaplanowane prace rozwojowe
Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Polish Localization.

Funkcjonalności uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

z powodu nowych wymagań prawnych,

jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji,

jako udoskonalenia w zakresie działania aplikacji wynikające ze zmian technologicznych.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności:

symbol �� - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danej funkcjonalności i że funkcjonalność została
udostępniona w ramach opublikowanej wersji, której numer jest określony w kolumnie Dostępne w Polish Localization
od wersji;

status W realizacji - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje daną funkcjonalność do wydania, przy czym w
kolumnie Planowana data w danym wierszu jest określony termin udostępnienia funkcjonalności w ramach wydania;

status Do zaplanowania - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania.
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Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FU NK CJONALNOŚ Ć
S TATU S
R E ALIZACJI

PL ANOW ANA
D ATA W YD ANIA

D OS TĘPNE W  POLIS H
LOCALIZATION OD  W ER S JI

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) �� 1.1.0.150

Wykaz podatników VAT �� 1.1.0.150

Mechanizm Podzielonej Płatności �� 1.2.0.150

JPK FA wersja 3 �� 1.2.0.150

JPK VAT z deklaracją �� 1.4.0.53

Atrybuty VAT �� 1.4.0.53

Kreator korekty sprzedaży �� 1.4.0.53

Podział kosztów na podatkowe i niepodatkowe �� 1.4.0.53

Obsługa głównej gospodarczej grupy księgowej w operacjach
magazynowych �� 1.5.0.8

Klasyfikacja Środków Trwałych �� 1.5.0.8

VAT przekazany �� 1.6.0.6

Wydruk faktury serwisu oraz wydruk faktury korygującej serwisu �� 1.6.0.6

Numer BDO �� 1.6.0.6

Dane kontrahenta w ewidencji VAT �� 1.6.0.6

Aktualizacja do Wykaz podatników VAT API 1.6 �� 1.6.0.6

Faktury zaliczkowe �� 1.7.1.10

VAT niepodlegający odliczeniu �� 1.8.0

Wybrane elementy sprawozdania finansowego (Bilans i RZiS) �� 2.0.0.5

Faktura proforma sprzedaży �� 2.0.0.5

Szablony serii numeracji dokumentów �� 2.1.0.1

Aktualizacja funkcjonalności JPK do schemy obowiązujacej od
1.01.2022 �� 2.2.2.1

Aktualizacja funkcjonalności zgłoszeń Intrastat �� 2.2.2.1

Raporty środków trwałych: Kartoteka ŚT, Przyjęcie ŚT,
Sprzedaż/likwidacja ŚT, Lista inwentaryzacji ŚT �� 2.3.0.1
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JPK_FA(4) �� 2.8.0.1

Kod kraju nadania NIP �� 3.0.0.5

Analiza wiekowania zapasów �� 3.3.0.1

Kalkulacja i księgowanie różnic kursowych w transakcjach
bankowych �� 4.2.0.2

Księgowanie korekty (storno czerwone) W realizacji -

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) W realizacji -

Ulga na złe długi Do
zaplanowania -

Dodatkowy kurs wymiany do przeliczenia VAT na walutę lokalna Do
zaplanowania -

Faktura korygująca dane nagłówkowe Do
zaplanowania -

Przeksięgowanie VAT na koniec miesiąca Do
zaplanowania -

Wsparcie dla deklaracji VAT UE Do
zaplanowania -

Wsparcie dla sprawozdania kwartalnego GUS DNU-K Do
zaplanowania -

Typy działalności Do
zaplanowania -

Opis usługi świadczonej poza terytorium kraju Do
zaplanowania -

Wsparcie dla raportów NBP PZ-KRH oraz AZ-KRH Do
zaplanowania -

Noty korygujące Do
zaplanowania -

FU NK CJONALNOŚ Ć
S TATU S
R E ALIZACJI

PL ANOW ANA
D ATA W YD ANIA

D OS TĘPNE W  POLIS H
LOCALIZATION OD  W ER S JI

Funkcjonalności usunięte z planów rozwoju
Funkcjonalności i moduły usunięte z planów rozwoju

Zobacz też
Skontaktuj się z IT.integro
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Polish Localization na App Source

Zasady dotyczące dokumentacji produktów
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WydaniaWydania
Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Polish Localization dla Microsoft Dynamics 365 Business
Central.

WA ŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Polish Localization, należy
skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Polish Localization.

WA ŻNE

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

Wersje
5.0.0

4.6.0

4.5.0

4.4.2

4.4.0

4.3.0

4.2.0

4.1.0

4.0.0

3.3.0

3.2.1

3.2.0

3.1.0

3.0.0

2.9.0

2.8.0

2.7.0

2.6.0

2.5.0

2.4.0

2.3.1
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2.3.0

Zobacz też
Instalacja i rejestracja

Wsparcie w zakresie procedury instalacji

Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource
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Funkcjonalność dla firmFunkcjonalność dla firm
Dzięki Polish Localization, funkcjonalność Dynamics 365 Business Central została wzbogacona o wiele rozszerzeń, które
umożliwiają firom w Polsce pracę i realizację procesów zgodnie z polksimi wymaganiami prawnymi. W tym artykule
zamieszczono opis funkcjonalności wykorzystwanych poszczególnych obszarach działaności oraz zamieszczono instrukcje obsługi
dodanych funkcjonalności.

AB Y ZOB ACZ

Dodać opisy księgowanych transakcji, rejestrować i korygować kursy wymiany walut, pobierać kursy NBP oraz dodać
informacje o programie księgowym na wydrukach

Obsługa księgi
głównej

Zdefiniować ustawienia daty obowiązku VAT i księgowania VAT, zarządzać arkuszami rozliczenia VAT, zapisami VAT oraz
odwrotnym obciążeniem a także sprawdzać status podatników VAT

Obsługa
podatku VAT

Przygotować wydruki faktury i faktury korygującej sprzedaży, korzystać z kreatora faktury korygującej, przygotować
potwierdzenia sald nabywców/dostawców i sprawdzać dane kontrahentów w Bazie Internetowej REGON

Obsługa
należności i
zobowiązań

Dowiedzieć się, jak przygotować roczny plan amortyzacji
Obsługa
środków
trwałych

Zapoznać się z zasadami tworzenia raportów na potrzeby Intrastat i inwentaryzacji Obsługa
zapasów

Przygotować analizy i raporty wymagane polskimi przepisami prawa Analizy i raporty

Zdefiniować ustawienia umożliwiające generowanie jednolitych plików kontrolnych i obsługę ich eksportu Jednolity plik
kontrolny

Stosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku transakcji sprzedaży i zakupu Podzielona
płatność

WA ŻNE

Informacje dotyczące nowych funkcjonalności w Polish Localization zamieszczono w artykule Plany rozwoju aplikacji.

Zobacz też
Dokumentacja Polish Localization w języku angielskim

Instalacja i rejestracja aplikacji

Wsparcie aplikacji - skontaktuj się z nami

Polish Localization na stronie IT.integro.pl

Polish Localization na App Source

Plany rozwoju aplikacji
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Obsługa księgi głównejObsługa księgi głównej
Księga główna to kluczowy obszar systemu Dynamics 365 Business Central, który wraz z planem kont umożliwia rejestrowanie i
obsługę transakcji finansowych realizowanych przez firmę.

W ramach aplikacji Polish Localization wprowadzono rozwiązania usprawniające obsługę księgi głównej oraz uwzględniające
wymagania takie jak konieczność zamieszczania informacji o programie księgowym na raportach oraz korzystania z kursów walut
Narodowego Banku Polskiego.

Praca z funkcjonalnością Księga główna obejmuje konfigurację ustawień oraz procesy opisane w poniżej wymienionych
artykułach.

AB Y ZOB ACZ

Dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakich dokumentach można zamieszczać opisy księgowanych
transakcji Opis księgowania

Zamieścić wymagane przepisami informacje o wersji programu księgowego na oficjalnych
raportach księgowych

Informacja o nazwie i wersji programu
księgowego

Zapoznać się z zasadami korygowania kursów wymiany walut Korygowanie kursów wymiany

Dowiedzieć się, jak rejestrować historię korekt kursów walut, korzystać z niej i raportów Rejestry korekt kursów wymiany

Odpowiednio zdefiniować ustawienia i łącza umożliwiające pobranie kursów wymiany walut Konfiguracja usługi pobierania kursów
walut NBP

Sporządzić bilans i rachunek zysków i strat zgodnie z polskimi wymogami ustawowymi Wybrane elementy sprawozdania
finansowego

Definiować różne zestawy serii numeracji dla dokumentów określonego typu Szablony serii numeracji dokumentów

Ustawić zasady alokacji kosztów, aby poprawnie rozliczyć koszty podlegające i niepodlegające
opodatkowaniu

Podział kosztów na podatkowe i
niepodakowe

Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Opis księgowaniaOpis księgowania
Aplikacja Polish Localization umożliwia wprowadzenie opisów księgowanych transakcji, które następnie są zapisywane w tabeli
Zapis księgi głównej. Opis księgowania jest dostępny dla następujących typów dokumentów:

dokument sprzedaży,

dokument zakupu,

dokument serwisowy.

Konfiguracja standardowych opisów księgowania
W celu ujednolicenia systemu opisywania transakcji funkcjonalność pozwala na zdefiniowanie standardowych opisów
księgowania dla różnych typów dokumentów. Standardowe opisy można ręcznie umieścić w dokumencie. Aby były wstawiane
automatycznie, należy skorzystać z funkcjonalności szablonów serii numeracji dokumentów, definiując odpowiednie ustawienia.

Aby zdefiniować potrzebne ustawienia:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Opisy księgowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Opisy księgowania wyświetlona zostanie lista utworzonych standardowych opisów księgowania. Wybierz
Edytuj listę, aby zmienić ustawienia dla istniejącego opisu, lub Nowy, aby zdefiniować kolejny. W nowym wierszu
uzupełnij pola:

Kod - Określ kod nowego opisu standardowego.

Opis - Określ nazwę nowego opisu standardowego, ułatwiającą jego identyfikację.

Typ - Określ typ dokumentu, dla którego jest przeznaczony tworzony opis księgowania. Dostępne typy dokumentów:

dokument sprzedaży,

dokument zakupu.

Opis księgowania - Określ treść opisu widocznego na zapisach transakcji.

Zastosowanie opisów księgowania na dokumencie
W wyniku zastosowania opisów księgowania na dokumencie, pole Opis będzie zawierać odpowiednie ustawienia w zapisach
księgi głównej tworzonych podczas księgowania.

Utworzenie treści opisu księgowania bezpośrednio na dokumencieUtworzenie treści opisu księgowania bezpośrednio na dokumencie
Aby dodać własny opis księgowania na dokumencie:

1. Otwórz dokument, dla którego chcesz uzupełnić opis księgowania.

2. Wypełnij pole Opis księgowania.

Wykorzystanie opisów standardowych na dokumencieWykorzystanie opisów standardowych na dokumencie
Aby skorzystać z wcześniej skonfigurowanych opisów księgowania:

1. Otwórz dokument, dla którego chcesz uzupełnić opis księgowania.
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2. W polu Kod opisu księgowania wybierz z listy rozwijanej dostępny dla danego typu dokumentu Opis księgowania. Pole
Opis księgowania zostanie automatycznie wypełnione.

UWAGA

Pole Opis księgowania stanie się nieedytowalne. Aby je edytować, usuń zawartość pola Kod opisu księgowania.

Automatyczne wstawianie opisów standardowych dla dokumentuAutomatyczne wstawianie opisów standardowych dla dokumentu
Funkcjonalność pozwala na automatyczne wstawianie standardowych opisów księgowania dla nowo tworzonych dokumentów. W
tym celu należy skonfigurować i wykorzystać funkcjonalność Szablony serii numeracji dokumentów.

Zobacz też
Szablony serii numeracji dokumentów
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Informacja o nazwie i wersji programu księgowegoInformacja o nazwie i wersji programu księgowego
Przepisy ustawy o rachunkowości narzucają obowiązek drukowania informacji o nazwie i wersji programu księgowego
na oficjalnych raportach księgowych:

Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być [...] trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą)
jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku
komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi
rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania;"...

Polish Localization uwzględnia wymagania ustawy o rachunkowości, w zwiazku z czym informacja o nazwie i wersji programu
księgowego jest widoczna na następujących raportach:

1. Dziennik K/G (G/L Journal)

2. Dokument księgow.- rejestr K/G (G/L Register Posting Document)

3. Analityczny rejestr K/G (Analytical G/L Register)

4. Analityczny dokument K/G (Analytical G/L Document)

5. Zest. obrotów i sald kont K/G (G/L Acc. Net Change & Balance)

6. Rejestr VAT sprzedaży/zakupu (Sale/Purchase VAT Reg.)

7. Zest. obrotów i sald nabywcy (Customer Net Change & Balance)

8. Dziennik zapisów księgi nabywców (Customer Ledger Entry Journal)

9. Zest. obrotów i sald dostawcy (Vendor Net Change & Balance)

10. Dziennik zapisów księgi dostawców (Vendor Ledger Entry Journal)

Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Korygowanie kursów wymianyKorygowanie kursów wymiany
Korygowanie kursów wymiany, czyli wycena bilansowa, to przeliczenie otwartych rozrachunków nabywców i dostawców
oraz środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych według kursu wymiany obowiązującego na dzień
przeprowadzenia wyceny bilansowej. Wycena taka powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. W ramach Polish
Localization zostały dodane następujące ulepszenia:

możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oddzielnie dla nabywców, dostawców i kont
bankowych,

możliwość zaksięgowania zapisów szczegółowo lub zagregowanych według waluty, w wyniku uruchomienia skryptu
Korygowanie kursów wymiany,

możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany w trybie testowym, wyłącznie jako symulacji (czyli bez
wykonywania wynikających z przeliczeń księgowań).

Uruchomienie skryptu Korygowanie kursów wymiany
Aby uruchomić skrypt Korygowanie kursów wymiany z wykorzystaniem ulepszeń aplikacji Polish Localization:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Koryguj kursy wymiany, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola:

Data początkowa - Określ datę początkową okresu objętego korygowaniem kursów wymiany. Pozostawienie pola
pustego oznacza, że skorygowane zostaną wszystkie zapisy z okresu przed datą określoną w polu Data końcowa włącznie.

Data końcowa - Określ datę końcową okresu objętego korygowaniem kursów wymiany. Pozostawienie pola pustego
oznacza, że skorygowane zostaną wszystkie zapisy z okresu po dacie określonej w polu Data początkowa włącznie.

Opis księgowania - Określ opis, jaki zostanie przeniesiony do zapisów księgi głównej po wykonaniu skryptu. Pole
wypełniane jest automatycznie przez system, w razie potrzeby można ręcznie zmienić jego zawartość.

Data księgowania - Określ datę, z jaką zostaną zaksięgowane zapisy w wyniku uruchomienia skryptu. Pole jest wypełniane
automatycznie przez system Data końcowa, w razie potrzeby, można ją ręcznie zmienić.

Nr dokumentu - Określ numer dokumentu, na podstawie którego zostaną zaksięgowane zapisy w wyniku uruchomienia
skryptu.

Koryguj konta bankowe - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu mają zostać skorygowane kwoty
na kontach bankowych i kontach kas.

Wycofaj korektę kont bankowych - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu Koryguj konta bankowe mają
zostać automatycznie wycofane korekty na kontach bankowych i kontach kas dnia następnego po dacie księgowania tych
korekt.

Koryguj konta K/G dla dodat. waluty raportowania - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu mają zostać
skorygowane kwoty na kontach K/G dla dodatkowej waluty raportowania.

Koryguj nabywcę - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu mają zostać skorygowane otwarte zapisy księgi
nabywców.

Koryguj dostawcę - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu mają zostać skorygowane otwarte zapisy księgi
dostawców.

Sumuj zapisy - Zaznacz to pole, jeśli zapisy księgowe będące wynikiem działania skryptu mają zostać zsumowane
według waluty. Niezaznaczenie pola spowoduje utworzenie szczegółowych zapisów księgowych będących wynikiem
działania skryptu.
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Tryb testowy - Zaznacz to pole, jeśli skrypt ma zostać uruchomiony w trybie testowym, wyłącznie jako symulacja, bez
księgowania. Niezaznaczenie tego pola spowoduje zaksięgowanie korekty kursów wymiany podczas wykonania skryptu.

UWAGA

Skrypt nie może być uruchomiony w trybie testowym, gdy pole Sumuj zapisy jest zaznaczone.

3. Na skróconych kartach: Waluta, Nabywca, Dostawca, Konto bankowe możesz w standardowy sposób ustawić filtry
ograniczające zakres danych wybranych do skorygowania.

4. Wybierz Drukuj w celu uruchomienia skryptu z jednoczesnym wydrukiem lub Podgląd w celu uruchomienia skryptu
z jednoczesnym wyświetleniem na ekranie.

Zobacz też
Rejestry korekt kursów wymiany

Konfiguracja usługi pobierania kursów walut NBP
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Rejestry korekt kursów wymianyRejestry korekt kursów wymiany
Zapisy historii korekt kursów wymiany czyli wycen bilansowych są przechowywana w rejestrach korekt kursów wymiany.
W ramach Polish Localization rozszerzono standardowy wygląd na stronie rejestrów i dodano raport księgowania. Pozwala to
na uzyskanie pełnej informacji o historii przeprowadzonych korekt kursów wymiany.

Przeglądanie rejestrów korekt kursów wymiany
Aby uzyskać informację o historii dokonanych korekt kursów wymiany:

1. Wybierz ikonę, , wprowadź Rejestry korekt kursów wymiany, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Rejestry korekt kursów wymiany widoczne są następujące informacje:

Nr - pole wypełniane automatycznie przez system numerem kolejnym księgowania korekty kursów wymiany.

Data utworzenia - pole wypełniane automatycznie przez system datą, kiedy fizycznie zostało dokonane księgowanie
korekty kursów wymiany.

Typ konta - pole wypełniane automatycznie przez system typem konta, na którym została dokonana korekta kursów
wymiany.

Nr konta - pole wypełniane automatycznie przez system numerem konta (zgodnym z Typ konta), na którym została
dokonana korekta kursów wymiany.

Nr dokumentu - pole wypełniane automatycznie przez system numerem dokumentu, na podstawie którego zostało
dokonane księgowanie korekty kursów wymiany.

Nr dokumentu źródłowego - pole wypełniane automatycznie przez system numerem dokumentu źródłowego dla zapisu,
dla którego została dokonana korekta kursów wymiany.

Grupa księgowa - pole wypełniane automatycznie przez system kodem grupy księgowej w zapisie, dla którego została
dokonana korekta kursów wymiany.

Kod waluty - pole wypełniane automatycznie przez system kodem waluty, dla której została dokonana korekta kursów
wymiany.

Skorygowana podstawa - pole wypełniane automatycznie przez system kwotą w walucie źródłowej, dla której została
dokonana korekta kursów wymiany.

Skorygowana podstawa (PLN) - pole wypełniane automatycznie przez system równowartością kwoty w walucie lokalnej,
dla której została dokonana korekta kursów wymiany.

Skorygowana kwota (PLN) - pole wypełniane automatycznie przez system kwotą niezrealizowanych różnic kursowych
w walucie lokalnej, będącą wynikiem dokonanej korekty kursów wymiany.

Kwota zysków (PLN) - pole wypełniane automatycznie przez system kwotą dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych
w walucie lokalnej, będącą wynikiem dokonanej korekty kursów wymiany.

Kwota strat (PLN) - pole wypełniane automatycznie przez system kwotą ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych
w walucie lokalnej, będącą wynikiem dokonanej korekty kursów wymiany.

Drukowanie rejestru korekt kursów wymiany
Aby wydrukować rejestr korekt kursów wymiany:

1. Na stronie Rejestry korekt kursów wymiany wybierz akcję Raporty, Rejestr korekt kursów wymiany.
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2. Na stronie raportu Rejestr korekt kursów wymiany ogranicz zakres prezentowanych danych, ustawiając w sposób
standardowy filtry w polach na skróconej karcie raportu, a następnie wybierz Drukowanie lub Podgląd.

Zobacz też
Korygowanie kursów wymiany

Konfiguracja usługi pobierania kursów walut NBP
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Konfiguracja usługi pobierania kursów walut NBPKonfiguracja usługi pobierania kursów walut NBP
Narodowy Bank Polski publikuje API webowe (interfejsy webowe), dzięki którym użytkownicy mogą pobierać dane dotyczące
wcześniejszych i bieżących kursów walut. W Dynamics 365 Business Central można w prosty sposób zdefiniować ustawienia
umożlwiające korzystanie z API w celu pobierania i aktualizacji kursów wymiany.

Podstawowa konfiguracja ustawień usługi
Aby zdefiniować ustawienia usługi pobierania i aktualizacji kursów wymiany walut i ją uruchomić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Usługi kursów wymiany walut, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Usługi kursów wymiany walut utwórz nową usługę kursu wymiany.

3. Na stronie Usługa wymiany walut, która się otworzy, na skróconej karcie Ogólne uzupełnij następujące pola:

Kod - Określ nazwę kodu usługi wymiany walut.
Opis - Określ nazwę opisową usługi wymiany danych.

4. Na skróconej karcie Serwis wypełnij adres URL dla API webowego w polu Adres URL usługi.

UWAGA

W przypadku API udostępnianego przez NBP, w polu Adres URL usługi wprowadź: http://api.nbp.pl/api/exchangerates/tables/A?format=xml

5. Na skróconej karcie Mapowanie pola zmapuj wymienione poniżej pola, wprowadzając odpowiednie wartości w kolumnie
Źródło.

Nadrzędny węzeł dla kodu waluty - /ArrayOfExchangeRatesTable/ExchangeRatesTable/Rates/Rate

Kod waluty - /ArrayOfExchangeRatesTable/ExchangeRatesTable/Rates/Rate/Code

Data początku obowiązywania - /ArrayOfExchangeRatesTable/ExchangeRatesTable/EffectiveDate

Kurs wymiany - Pozostaw pole Źródło puste i wypełnij pole Wartość domyślna liczbą 1.

Relacyjny kurs wymiany - /ArrayOfExchangeRatesTable/ExchangeRatesTable/Rates/Rate/Mid

Numer tabeli kursu wymiany - /ArrayOfExchangeRatesTable/ExchangeRatesTable/No

Reguła transformacji dla różnicy czasowejReguła transformacji dla różnicy czasowej
Ponieważ tabela kursu wymiany walut publikowana przez NBP obowiązuje od dnia następującego po dacie określonej w tabeli w
polu Data początku obowiązywania, konieczne jest przygotowanie reguły transformacji obsługującej tę różnicę czasową.
Aby utworzyć i zdefiniować regułę transformacji:

1. W wierszu zawierającym etykietę Data początkowa, w polu Reguła transformacji z listy rozwijanej wybierz Nowy.

2. Na stronie Karta reguły transformacji wypełnij niezbędne pola zgodnie z poniższą instrukcją:

Kod - Wprowadź ONE DAY FORWARD.

UWAGA

Jeśli w polu Kod zostanie wprowadzony inny kod, transformacja nie powiedzie się.





Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Opis - Wprowadź Zmień datę na dzień do przodu.
Typ transformacji - Wybierz opcję Niestandardowy.

UWAGA

Aby przetestować transformację, wprowadź datę w formacie RRRR-MM-DD w polu Testowy tekst i kliknij przycisk Aktualizuj.

3. Zamknij stronę, klikając przycisk OK.

UWAGA

Na stronie Konfiguracja z pomocą została dodana funkcja Ustaw usługę kursów wymiany NBP. Umożliwia ona użytkownikowi dodanie
usługi kursów wymiany walut z predefiniowanymi adresami URL, wskazującymi na serwisy Narodowego Banku Polskiego. Wymagana reguła
transformacji ONE DAY FORWARD również zostanie dodana przez system automatycznie.

Aktywacja usługi
Aby aktywować skonfigurowaną usługę pobierania kursów wymiany walut:

1. Na skróconej karcie Ogólne na stronie Usługa wymiany walut zaznacz pole Włączone. W ten sposób aplikacja utworzy
zapis kolejki zleceń, w którym codziennie będą pobierane kursy wymiany walut ze zdefiniowanego źródła.

Dodatkowe opcje konfiguracyjne
Dostępnych jest kilka opcji umożliwiających dostosowanie funkcjonalności do potrzeb użytkownika.

Kurs wymiany dla kwoty różnej od 1Kurs wymiany dla kwoty różnej od 1
Niektóre firmy określają kurs wymiany dla kwoty wymiany równej 100. Aby ustawić kurs wymiany walut dla różnych kwot
wymiany:

1. Zdefiniuj ustawienia podstawowe opisane w sekcji Konfiguracja usługi wymiany walut, ale nie aktywuj usługi.

2. Na skróconej karcie Mapowanie pola, w wierszu zawierającym etykietę Kurs wymiany, w polu Wartość domyślna,
ustaw odpowiednią wartość.

3. Na skróconej karcie Mapowanie pola, wybierz na wstążce Definicje schematu wymiany danych.

4. Na nowo otwartej stronie Definicja schematu wymiany danych, na skróconej karcie Definicje wierszy, wybierz na
wstążce Mapowanie pola.

5. Na nowo otwartej stronie Mapowanie pola, na skróconej karcie Mapowanie pola, w wierszu zawierającym etykietę Kurs
wymiany, wypełnij pole Mnożnik (pole jest standardowo niewidoczne na stronie) dla relacyjnego kursu wymiany walut,
wprowadzając tą samą wartość, co wpisana w kroku 2.

6. Aktywuj usługę wymiany danych.

Przechwytywanie danych historycznych
Interfejs wymiany walut API ułatwia pobieranie kursów obowiązujących w przeszłości.

Aby pobrać dane historyczne dotyczące kursów wymiany walut NBP:
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1. Wyłącz usługę wymiany walut na stronie Usługa wymiany walut i ustaw adres URL usługi na
http://api.nbp.pl/api/exchangerates/tables/A/startDate/endDate?format=xml.

2. Określ okres, definiując daty startDate i endDate w formacie RRRR-MM-DD. Okres nie może być dłuższy od 93 dni.

3. Po ustawieniu adresu URL włącz usługę.

4. Użyj akcji Aktualizuj kursy wymiany na stronie Waluty, aby zaktualizować kursy wymiany dla określonych dat, a
następnie przywrócić pierwotny adres URL usługi.
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Wybrane elementy sprawozdania finansowegoWybrane elementy sprawozdania finansowego
Bilans i rachunek zysków i strat są sprawozdaniami wymaganymi przez polskie ustawodawstwo. Konstrukcja bilansu i rachunku
zysków i strat jest ściśle określona ustawą o rachunkowości i należy je zaimplementować w aplikacji zgodnie z opublikowanymi
wzorami. Standardowa funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostarcza narzędzia do przygotowania
m.in. bilansu i rachunku zysków i strat, w postaci Kategorie kont K/G, Podkategorie kont i Raporty finansowe. W ramach
Polish Localization przygotowane zostały rozszerzenia, ułatwiające sporządzanie tych sprawozdań zgodnie z polskimi przepisami,
zmiany obejmują:

Automatyczne generowanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) na stronie Kategorie kont
K/G podczas uruchomienia dedykowanej akcji wspomaganej konfiguracji w Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Nowe opcje dotyczące określenia źródła kalkulacji dla kategorii kont K/G.

Usprawnione zarządzanie zmianą kolejnością poszczególnych pozycji w kategoriach kont K/G.

Usprawnione generowanie raportów finansowych na podstawie kategorii kont K/G.

AB Y ZOB ACZ

Dowiedzieć się, w jaki sposób wygenerować pozycje bilansu i rachunku zysków i strat Kategorie kont

Utworzyć bilans przy pomocy raportu finansowego Bilans

Utworzyć rachunek zysków i strat przy pomocy raportu finansowego Rachunek zysków i strat
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Kategorie kontKategorie kont
Rozszerzenie standardowej funkcjonalności kategorii kont dodane w ramach Polish Localization pozwala na wygenerowanie
kategorii kont stanowiących odwzorowanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat (w wersji porównawczej). Cały zestaw
niezbędnych kategorii jest generowany automatycznie podczas uruchomienia akcji Konfiguracji z pomocą Utwórz kategorie
kont K/G w Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Automatyczne generowanie ustawień
Aby uruchomić automatyczne generowanie podstawowych ustawień:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja z pomocą, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Konfiguracja z pomocą, wybierz z listy odpowiedni wiersz zawierający opis Ustaw kategorie kont K/G.
3. Na stronie Kreator kategorii kont k/G, postępuj zgodnie z instrukcjami, które będą się wyświetlały.

W wyniku uruchomienia po raz pierwszy akcji Ustaw kategorie kont K/G, kategorie kont K/G zdefiniowane w standardowym
systemie są zastępowane całkowicie zestawem kategorii kont K/G wymaganych zgodnie z polskimi przepisami.

Typy źródła
Pozycje bilansu w oknie Kategorie kont K/G odzwierciedlone są z opcją Aktywa lub Pasywa w polu Kategorii konta,
natomiast pozycje rachunku zysków i strat - z opcją Przychód

Na stronie Kategorie kont K/G zostało dodane pole Typ źródła, za pomocą którego można zmienić standardowy sposób
liczenia salda dla danej kategorii lub podkategorii. W polu Typ źródła dostępne są opcje:

Konto K/G - kalkulacja salda na podstawie kont K/G - zgodne ze standardem Microsoft Dynamics 365 Business Central;

Należności lub Zobowiązania - umożliwia pobranie salda należności lub salda zobowiązań (z ksiąg pomocniczych
nabywców i dostawców) powiązanego z kontami księgi głównej przyporządkowanymi do danej kategorii lub podkategorii.
Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną przeciwstawną podkategorię konta (szczegóły w artykule
Bilans);

Rozliczenie - umożliwia umieszczenie salda konta księgi głównej w pozycji aktywów lub pasywów bilansu, w zależności od
tego, czy saldo konta K/G jest dodatnie, czy ujemne. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną
przeciwstawną podkategorię konta (szczegóły w artykule Bilans).

UWAGA

W sytuacji, gdy do danej podkategorii będzie przypisane więcej niż jedno konto K/G, saldo każdego z nich będzie rozpatrywane oddzielnie.

Wynik - umożliwia umieszczenie salda konta K/G w pozycji przychodów lub kosztów rachunku zysków i strat, w zależności
od tego, czy saldo konta K/G jest dodatnie, czy ujemne. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną
przeciwstawną podkategorię konta (szczegóły w artykule Rachunek zysków i strat).

UWAGA

W sytuacji, gdy do danej podkategorii będzie przypisane więcej niż jedno konto K/G, rozpatrywana będzie suma sald wszystkich przypisanych
kont K/G.

WA ŻNE
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W ramach rozwoju funkcjonalności typ źródła Wynik został podzielony na dwa dodatkowe typy źródła Zysk i Strata. Zaleca się korzystanie z
tych nowych typów źródła przy konfiguracji pozycji rachunku zysków i strat.

Zysk - umożliwia umieszczenie salda konta K/G w pozycji przychodów rachunku zysków i strat, w zależności od tego, czy
saldo konta K/G jest dodatnie. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną przeciwstawną podkategorię
konta (szczegóły w artykule Rachunek zysków i strat).

UWAGA

W sytuacji, gdy do danej podkategorii będzie przypisane więcej niż jedno konto K/G, rozpatrywana będzie suma sald wszystkich przypisanych
kont K/G.

Strata - umożliwia umieszczenie salda konta K/G w pozycji kosztów rachunku zysków i strat, w zależności od tego, czy saldo
konta K/G jest ujemne. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną przeciwstawną podkategorię konta
(szczegóły w artykule Rachunek zysków i strat).

UWAGA

W sytuacji, gdy do danej podkategorii będzie przypisane więcej niż jedno konto K/G, rozpatrywana będzie suma sald wszystkich przypisanych
kont K/G.

Formuła - umożliwia ręczne przypisanie wybranych kont K/G do danej podkategorii, pomimo że dane konto zostało już
przypisane do innej podkategorii. Przydatne do ustawienia pozycji bilanu oraz rachunku zysków i strat „w tym".

WA ŻNE

Dla podkategorii z Typ źródła innym niż K/G lub Formuła zablokowana jest możliwość edycji pola Konta K/G w kategorii. Konfigurację dla
takich podkategorii należy przeprowadzić z poziomu kartoteki konta K/G.

Zmianą w stosunku do standardowej funkcjonalności Kategorii kont K/G jest możliwość dowolnej manipulacji kolejnością
pozycji. Do tej pory zmiana kolejności mogła się odbywać wyłącznie w ramach tego samego typu kategorii (Aktywa, Pasywa,
Przychód itp.). Rozszerzenie umożliwia pełne zarządzanie kolejnością - np. dzieckiem kategorii o typie Przychód może być
kategoria o typie Aktywa lub Pasywa.

Dodatkowa definicja raportu
Na stronie Kategorie kont K/G możliwe jest także przypisanie danej pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat do 5 raportów
(związanych z przepływami pieniężnymi) zdefiniowanych w ramach standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business
Central:

Działania operacyjne;
Działania inwestycyjne;
Działania finansowe;
Konta kasowe;
Zyski zatrzymane;
Podział pomiędzy akcjonariuszy.

Użytkownik systemu z przypisaną rolą Księgowa/księgowy w domyślnym widoku głównym ma widoczne Saldo kont
kasowych, któremu odpowiada raport zdefiniowany jako Konta kasowe.

Aby właściwe zamapować konta dla wspomnianego wyżej raportu, należy prawidłowo ustawić definicję raportu dla danej
kategorii kont:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
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2. Na stronie Kategorie kont K/G ustaw kursor w wierszu z pozycją bilansu Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, a
następnie wybierz akcję Edytuj listę.

3. W kolummnie Dodatkowa definicja raportu wybierz z listy rozwijanej Konta kasowe.

Dla pozostałych rodzajów raportów należy czynność powtórzyć, wybierając poszczególne pozycje bilansu lub rachunku zysków i
strat ustawiając właściwą definicję raportu.

WA ŻNE

Przy pierwszym uruchomieniu Kreator kategorii kont K/G pozycja bilansu Środki pieniężne w kasie i na rachunkach zostanie automatycznie
przypisana do raportu Konta kasowe. Jeżeli jednak w systemie są już skonfigurowane kategorie kont zgodne z polskim ustawodawstwem, należy
przypisać ręcznie poszczególne pozycje bilansu lub rachunku zysków i strat do raportów zgodnie z wymaganiami.

Zobacz też
Bilans

Rachunek zysków i strat
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BilansBilans
Rozszerzenia dodane w ramach aplikacji Polish Localization dają możliwość takiego skonfigurowania wybranych pozycji bilansu,
aby opierały się one wyłącznie o zapisy debetowe lub wyłącznie o zapisy kredytowe związane z księgami pomocniczymi
nabywców i dostawców. Przepisy prawa wymagają takiej prezentacji należności i zobowiązań w bilansie. Ponadto salda niektórych
kont księgi głównej mogą być prezentowane w aktywach lub pasywach, w zależności od tego, czy wykazują saldo debetowe, czy
kredytowe – w taki sposób należy prezentować np. rozrachunki publiczno-prawne.

Ustawienia typu źródła Należności/Zobowiązania
W standardowej funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central konto księgi głównej może należeć tylko do
jednej kategorii/podkategorii kont. Niektóre pozycje bilansu sporządzanego zgodnie z polskimi przepisami wymagają, aby jedno
konto księgi głównej przynależało do dwóch kategorii: należności i zobowiązań.

Jeżeli podkategoria konta, widoczna w kartotece konta księgi głównej, jest oparta o źródło typu Należności lub Zobowiązania,
należy określić również przeciwstawną podkategorię dla tego konta, która ma przeciwny typ źródła.

Aby to zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Plan kont ustaw kursor w wierszu z wybranym kontem rozrachunkowym używanym w konfiguracji Grupa
księgowa nabywcy lub Grupa księgowa dostawcy, a następnie wybierz Edytuj.

3. Na stronie Kartoteka konta K/G, w części Ogólne, wypełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Kategoria konta – wybierz jedną z opcji:

Aktywa – jeśli jest to konto rozrachunków z odbiorcami,
Pasywa – jeśli jest to konto rozrachunków z dostawcami.

Podkategoria konta – z listy rozwijanej w tym polu wybierz:

podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu Należności, jeśli w polu Kategoria konta została wybrana opcja
Aktywa,
podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu Zobowiązania, jeśli w polu Kategoria konta została wybrana
opcja Pasywa.

Przeciwst. podkategoria konta – z listy rozwijanej w tym polu wybierz:

podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu Zobowiązania, jeśli w polu Kategoria konta została wybrana
opcja Aktywa,
podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu Należności, jeśli w polu Kategoria konta została wybrana opcja
Pasywa.

Aby sprawdzić jaki zestaw kont księgi głównej został przyporządkowany do danej podkategorii z typem źródła
Należności/Zobowiązania:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G, w polu Konta K/G w kategorii prezentowany jest zestaw kont księgi głównej

przyporządkowanych do danej podkategorii.

UWAGA

Konto przyporządkowane do podkategorii ze źródłem typu Należności, powinno być przyporządkowane również do podkategorii ze źródłem
typu Zobowiązania i odwrotnie, aby zagwarantować ujęcie wszystkich sald wszystkich kont księgi głównej w bilansie.



Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Ustawienia typu źródła Rozliczenie
Jeżeli podkategoria konta, widoczna w kartotece konta księgi głównej, jest oparta o źródło typu Rozliczenie, należy określić
przeciwstawną podkategorię dla tego konta, również ze źródłem Rozliczenie, ale przynależącą do przeciwnej kategorii. Aby to
zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Plan kont ustaw kursor w wierszu z wybranym kontem księgi głównej, np. dotyczącym rozrachunków

publiczno-prawnych, a następnie wybierz Edytuj.
3. Na stronie Kartoteka konta K/G, w części Ogólne, wypełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Kategoria konta – wybierz jedną z opcji: Aktywa lub Pasywa,
Podkategoria konta- z listy rozwijanej w tym polu wybierz podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu
Rozliczenie, przypisaną do kategorii wybranej w polu Kategoria konta,
Przeciwst. podkategoria konta - z listy rozwijanej w tym polu wybierz podkategorię, dla której ustawione jest
źródło typu Rozliczenie, przypisaną do kategorii przeciwnej do tej wybranej w polu Kategoria konta.

Aby sprawdzić jaki zestaw kont księgi głównej został przyporządkowany do danej podkategorii z typem źródła Rozlicznie:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G, w polu Konta K/G w kategorii prezentowany jest zestaw kont księgi głównej

przyporządkowanych do danej podkategorii.

UWAGA

Konto przyporządkowane do podkategorii ze źródłem typu Rozliczenie w kategorii Aktywa, powinno być przyporządkowane również do
podkategorii ze źródłem typu Rozliczenie w kategorii Pasywa, aby zagwarantować ujęcie wszystkich sald kont księgi głównej zdefinowanych w
bilansie.

Standardowa funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera na stronie Kategorie kont K/G pole
informacji Konta K/G bez kategorii, prezentujące konta księgi głównej, które nie zostały przypisane do żadnej kategorii i
podkategorii. W ramach Polish Localization zostało dodane pole informacji Błędnie przypisane konta K/G, które prezentuje
konta księgi głównej przypisane wyłącznie do jednej podkategorii, mającej źródło typu Należności, Zobowiązania lub
Rozliczenie czyli analizującej wyłącznie zapisy po jednej stronie danego konta.

UWAGA

Aby w bilansie pojawiła się całość obrotów danego konta księgi głównej, przypisz je do przeciwstawnej kategorii lub wybierz dla niego kategorię
ze źródłem typu K/G.

Ustawienie typu źródła Formuła
W standardowej funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central konto księgi głównej może należeć tylko do
jednej kategorii/podkategorii kont. Pewne pozycje bilansu sporządzanego zgodnie z polskimi przepisami wymagają, aby salda
niektórych kont księgi głównej były prezentowane w więcej niż jednej pozycji aktywów i pasywów, w ramach pozycji „w tym".

Aby to zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G wybierz wiersz z nadrzędną pozycją bilansu, zawierającą treść „w tym" i ustaw dla niej w

polu Typ źródła opcję Formuła.
3. Następnie w polu Konta K/G w kategorii wprowadź odpowiedni zestaw kont księgi głównej.
4. Przejdź do pozycji podrzędnej dla danej nadrzędnej pozycji bilansu i wprowadź odpowiednie konta księgi głównej. W tej
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pozycji typ źródła zostaw ustawiony na Konto K/G.
5. Powtórz krok 4 w każdej pozycji podrzędnej bilansu podlegającej pod pozycję nadrzędną z wybranym typem źródła

Formuła.

W ten sposób salda wybranych kont księgi głównej będą zaprezentowane dwukrotnie, w dwóch różnych, ale powiązanych ze sobą
pozycjach.

Tworzenie bilansu przez raporty finansowe
Na podstawie kategorii kont można w standardowy sposób wygenerować raporty finansowe prezentujące bilans oraz rachunek
zysków i strat.

Aby wygenerować raport finansowy przedstawiający bilans, należy uruchomić standardową funkcję Generuj raporty finansowe:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G wybierz z menu akcję Generuj raporty finansowe.

Funkcja generująca raporty finansowe została dostosowana w taki sposób, aby ustawiać typ źródła w poszczególnych pozycjach
bilansu w wygenerowanym raporcie finansowym, na podstawie ustawienia typów źródła poszczególnych podkategorii kont K/G.
W przypadku podkategorii z typem źródła Rozliczenie, pod wierszem z pozycją bilansu tworzone są wiersze techniczne
z kontami księgi głównej wchodzącymi w skład pozycji bilansu.

Podgląd i modyfikacja bilansu
Aby otworzyć wygenerowany raport finansowy przedstawiający bilans, należy uruchomić standardową funkcję
Sprawozdawczość finansowa:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G wybierz z menu akcję Sprawozdawczość finansowa.
3. Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy, który chcesz zmodyfikować, a następnie przez przycisk opcji użyj

akcji Edytuj definicję wierszy. Uzyskasz wówczas dostęp do strony Definicja wierszy, która umożliwia dalszą
modyfikację pozycji bilansu, jeżeli istnieje taka konieczność.

WA ŻNE

Standardowe Arkusze kont zostały zastąpione przez Microsoft Dynamics 365 Business Central określeniem Definicja wierszy.

UWAGA

Na stronie Raporty finansowe dostępna też jest akcja Edytuj raport finansowy, która umożliwia wyświetlenie danego raportu w trybie widoku.
Dalsza edycja wierszy i kolumn raportu możliwa jest po wybraniu akcji Definicje na pasku akcji.

Definicja wierszy może być też tworzona ręcznie. W tej sytuacji, w wierszu Definicja wierszy jest możliwość zaznaczenia, że
dane mają dotyczyć wyłącznie należności lub zobowiązań, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w polu Typ źródła.

UWAGA

Typ źródła Należności lub Zobowiązania nie może być użyty, gdy:

kwoty pochodzą z budżetu

kwoty pochodzą z arkusza analitycznego
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kwoty mają być wyrażone w dodatkowej walucie raportowania

kwota jest innego typu niż Kwota netto

W takich przypadkach wartość komórki arkusza nie będzie obliczona.

Prezentacja w bilansie sald kont z typem źródła Prezentacja w bilansie sald kont z typem źródła NależnościNależności//ZobowiązaniaZobowiązania
Aby w pozycjach z typem źródła Należności lub Zobowiązania saldo było poprawnie obliczone, program analizuje zapisy
szczegółowe ksiąg nabywcy, dostawcy i pracownika, połączone z danym kontem księgi głównej poprzez konfigurację Grupa
księgowa nabywcy, Grupa księgowa dostawcy i Grupa księgowa pracownika. Wymagane jest, aby saldo konta księgi
głównej było zgodne z saldem w księgach pomocniczych do niego przypisanych.

Przykład:

Konto księgi głównej jest połączone z wybraną Grupa księgowa nabywcy. W tej grupie księgowej zaksięgowano fakturę na 100
zł i płatność na 50 zł. Oto wyniki, które dla tego konta pokaże arkusz kont, w zależności od wybranego typu źródła:

K/G 50 zł
Należności 100 zł
Zobowiązania 50 zł

W sytuacji, gdy faktura zostanie rozliczona z płatnością, wyniki będą następujące:

K/G 50 zł
Należności 50 zł
Zobowiązania 0 zł

W powyższym przykładzie można zauważyć, że aby bilans ujmował całość zapisów, konto musi wystąpić w dwóch pozycjach
bilansu, raz jako Zobowiązania, raz jako Należności.

Alternatywnie jego obroty można ująć całościowo (per saldo) w jednej pozycji z typem źródła K/G.

Prezentacja w bilansie sald kont z typem źródła Prezentacja w bilansie sald kont z typem źródła RozliczenieRozliczenie
Aby w pozycjach z typem źródła Rozliczenie saldo było poprawnie obliczone, program analizuje znak kwoty salda każdego konta
księgi głównej przypisanego do danej pozycji.

Przykład:

Do dwóch pozycji bilansu z typem źródła Rozliczenie (jednej w aktywach i jednej w pasywach) przypisane są trzy konta księgi
głównej z grupy rozrachunków publiczno-prawnych, prezentujące salda dodatnie i ujemne:

Konto nr 1 -50 zł
Konto nr 2 100 zł
Konto nr 3 -250 zł

Oto wyniki, które dla tych kont pokaże arkusz kont:

Aktywa 100 zł
Pasywa 300 zł

W powyższym przykładzie można zauważyć, że aby w bilansie poprawnie zostały zaprezentowane salda poszczególnych
rozrachunków publiczno-prawnych, każde powiązane z nimi konto księgi głównej musi wystąpić w dwóch pozycjach bilansu, raz
w Aktywach, raz w Pasywach.

Alternatywnie obroty tych kont można ująć całościowo (per saldo) w jednej pozycji z typem źródła K/G.
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Raport
Wydruk raportu Definicje wierszy pochodzący z Polish Localization jest możliwy za pomocą akcji dostepnej na stronie
Raporty Finansowe. Standardowa akcja została ukryta, aby ją przywrócić należy użyć personalizacji. Aby odróżnić raport
pochodzący z Polish Localization od standardowego wydruku, w nazwie raportu został dodany przyrostek PL.

Zobacz też
Kategorie kont

Rachunek zysków i strat
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Rachunek zysków i stratRachunek zysków i strat
Rozszerzenia dodane w ramach Polish Localization dają możliwość takiego skonfigurowania wybranych pozycji rachunku zysków
i strat, aby opierały się one o te same konta księgi głównej, ale prezentowały wartość tylko w przychodach lub tylko w kosztach, w
zależności od tego, czy suma ich sald jest dodatnia, czy ujemna. Przepisy prawa wymagają takiej prezentacji różnic kursowych
walut w rachunku zysków i strat. Ponadto salda niektórych kont księgi głównej mogą być prezentowane w więcej niż jednej
pozycji przychodów lub kosztów, np. w pozycjach „w tym".

WA ŻNE

W ramach rozwoju funkcjonalności typ źródła Wynik został podzielony na dwa dodatkowe typy źródła Zysk i Strata. Zaleca się korzystanie z
tych nowych typów źródła przy konfiguracji pozycji rachunku zysków i strat.

Ustawienia typu źródła Zysk/Strata
W standardowej funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central konto księgi głównej może należeć tylko do
jednej kategorii/podkategorii kont. Niektóre pozycje rachunku zysków i strat sporządzanego zgodnie z polskimi przepisami
wymagają, aby jedno konto księgi głównej przynależało do dwóch kategorii: przychodów i kosztów.

Jeżeli podkategoria konta występująca jako pozycja przychodów, widoczna w kartotece konta księgi głównej, jest oparta o źródło
typu Zysk, należy określić również przeciwstawną podkategorię dla tego konta z typem źródła Strata, ale występującą jako
pozycja kosztów (i odwrotnie).

Aby to zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Plan kont ustaw kursor w wierszu z wybranym kontem księgi głównej, np. dotyczącym różnic kursowych,

a następnie wybierz Edytuj.
3. Na stronie Kartoteka konta K/G, w części Ogólne, wypełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Kategoria konta – wybierz opcję Przychód,
Podkategoria konta- z listy rozwijanej w tym polu wybierz:

podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu Zysk, należącą do grupy przychodów,
podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu Strata, należącą do grupy kosztów,

Przeciwst. podkategoria konta - z listy rozwijanej w tym polu wybierz:
podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu Strata, należącą do grupy kosztów, przeciwnej do grupy
przynależności pozycji wybranej w polu Podkategoria konta,
podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu Zysk, należącą do grupy przychodów, przeciwnej do grupy
przynależności pozycji wybranej w polu Podkategoria konta.

Aby sprawdzić jaki zestaw kont księgi głównej został przyporządkowany do danej podkategorii z typem źródła Zysk/Strata:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G, w polu Konta K/G w kategorii prezentowany jest zestaw kont księgi głównej

przyporządkowanych do danej podkategorii.

UWAGA

Konto przyporządkowane do podkategorii ze źródłem typu Zysk w pozycji przychodów, powinno być przyporządkowane również do
podkategorii ze źródłem typu Strata w pozycji kosztów, aby zagwarantować poprawną prezentację dodatniego lub ujemnego wyniku wybranych
operacji w rachunku zysków i strat.

Standardowa funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera na stronie Kategorie kont K/G pole
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informacji Konta K/G bez kategorii, prezentujące konta księgi głównej, które nie zostały przypisane do żadnej kategorii i
podkategorii. W ramach Polish Localization zostało dodane pole informacji Błędnie przypisane konta K/G, które prezentuje
konta księgi głównej przypisane wyłącznie do jednej podkategorii, mającej źródło typu Zysk/Strata czyli analizującej wyłącznie
zapisy po jednej stronie danego konta. Aby w rachunku zysków i strat pojawiła się całość obrotów danego konta księgi głównej,
należy przypisać je do przeciwstawnej kategorii lub wybrać dla niego kategorię ze źródłem typu K/G.

Ustawienia typu źródła Wynik
W standardowej funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central konto księgi głównej może należeć tylko do
jednej kategorii/podkategorii kont. Niektóre pozycje rachunku zysków i strat sporządzanego zgodnie z polskimi przepisami
wymagają, aby jedno konto księgi głównej przynależało do dwóch kategorii: przychodów i kosztów.

Jeżeli podkategoria konta występująca jako pozycja przychodów, widoczna w kartotece konta księgi głównej, jest oparta o źródło
typu Wynik, należy określić również przeciwstawną podkategorię dla tego konta, również ze źródłem Wynik, ale występującą
jako pozycja kosztów (i odwrotnie).

Aby to zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Plan kont ustaw kursor w wierszu z wybranym kontem księgi głównej, np. dotyczącym różnic kursowych,

a następnie wybierz Edytuj.
3. Na stronie Kartoteka konta K/G, w części Ogólne, wypełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Kategoria konta – wybierz opcję Przychód,
Podkategoria konta- z listy rozwijanej w tym polu wybierz podkategorię, dla której ustawione jest źródło typu
Wynik, należącą do grupy przychodów lub kosztów,
Przeciwst. podkategoria konta - z listy rozwijanej w tym polu wybierz podkategorię, dla której ustawione jest
źródło typu Wynik, należącą do grupy przychodów lub kosztów, przeciwnej do grupy przynależności pozycji wybranej
w polu Podkategoria konta.

Aby sprawdzić jaki zestaw kont księgi głównej został przyporządkowany do danej podkategorii z typem źródła Wynik:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G, w polu Konta K/G w kategorii prezentowany jest zestaw kont księgi głównej

przyporządkowanych do danej podkategorii.

UWAGA

Konto przyporządkowane do podkategorii ze źródłem typu Wynik w pozycji przychodów, powinno być przyporządkowane również do
podkategorii ze źródłem typu Wynik w pozycji kosztów, aby zagwarantować poprawną prezentację dodatniego lub ujemnego wyniku wybranych
operacji w rachunku zysków i strat.

Standardowa funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera na stronie Kategorie kont K/G pole
informacji Konta K/G bez kategorii, prezentujące konta księgi głównej, które nie zostały przypisane do żadnej kategorii i
podkategorii. W ramach Polish Localization zostało dodane pole informacji Błędnie przypisane konta K/G, które prezentuje
konta księgi głównej przypisane wyłącznie do jednej podkategorii, mającej źródło typu Wynik czyli analizującej wyłącznie zapisy
po jednej stronie danego konta. Aby w rachunku zysków i strat pojawiła się całość obrotów danego konta księgi głównej, należy
przypisać je do przeciwstawnej kategorii lub wybrać dla niego kategorię ze źródłem typu K/G.

Ustawienie typu źródła Formuła
W standardowej funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central konto księgi głównej może należeć tylko do
jednej kategorii/podkategorii kont. Niektóre pozycje rachunku zysków i strat sporządzanego zgodnie z polskimi przepisami
wymagają, aby salda niektórych kont księgi głównej były prezentowane w więcej niż jednej pozycji przychodów lub kosztów, np.
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w pozycjach „w tym".

Aby to zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G wybierz wiersz z nadrzędną pozycją rachunku zysków i strat, zawierającą treść „w tym" i

ustaw dla niej w polu Typ źródła opcję Formuła.
3. Następnie w polu Konta K/G w kategorii wprowadź odpowiedni zestaw kont księgi głównej.
4. Przejdź do pozycji podrzędnej dla danej nadrzędnej pozycji rachunku zysków i strat i wprowadź odpowiednie konta księgi

głównej. W tej pozycji typ źródła zostaw ustawiony na Konto K/G.
5. Powtórz krok 4 w każdej pozycji podrzędnej pozycji rachunku zysków i strat podlegającej pod pozycję nadrzędną z

wybranym typem źródła Formuła.

W ten sposób salda wybranych kont księgi głównej będą zaprezentowane dwukrotnie, w dwóch różnych, ale powiązanych ze sobą
pozycjach.

Tworzenie rachunku zysków i strat przez raporty finansowe
Na podstawie kategorii kont można w standardowy sposób wygenerować raporty finansowe prezentujące bilans oraz rachunek
zysków i strat.

Aby wygenerować raport finansowy przedstawiający rachunek zysków i strat, należy uruchomić standardową funkcję Generuj
raporty finansowe:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G wybierz z menu akcję Generuj raporty finansowe.

W ramach Polish Localization funkcja generująca raporty finansowe została dostosowana w taki sposób, aby ustawiać typ źródła
w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat w wygenerowanym raporcie finansowym, na podstawie ustawienia typów
źródła poszczególnych podkategorii kont K/G.

Podgląd i modyfikacja rachunku zysków i strat
Aby otworzyć wygenerowany raport finansowy przedstawiający rachunek zysków i strat, należy uruchomić standardową funkcję
Sprawozdawczość finansowa:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kategorie kont K/G wybierz z menu akcję Sprawozdawczość finansowa.
3. Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy, który chcesz zmodyfikować, a następnie przez przycisk opcji użyj

akcji Edytuj definicję wierszy. Uzyskasz wówczas dostęp do strony Definicja wierszy, która umożliwia dalszą
modyfikację pozycji rachunku zysków i strat, jeżeli istnieje taka konieczność.

WA ŻNE

Standardowe Arkusze kont zostały zastąpione przez Microsoft Dynamics 365 Business Central określeniem Definicja wierszy.

UWAGA

Na stronie Raporty finansowe dostępna też jest akcja Edytuj raport finansowy, która umożliwia wyświetlenie danego raportu w trybie widoku.
Dalsza edycja wierszy i kolumn raportu możliwa jest po wybraniu akcji Definicje na pasku akcji.

Definicja wierszy może być też tworzona ręcznie. W tej sytuacji, w wierszu Definicja wierszy należy odpowiednio wypełnić
pole Typ źródła.





Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Prezentacja na raporcie finansowym rachunku zysków i strat sald kredytowych jako wartościPrezentacja na raporcie finansowym rachunku zysków i strat sald kredytowych jako wartości
dodatnichdodatnich
W ramach standardowej funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central konta z saldem kredytowym są
oznaczone znakiem ujemnym. W związku z tym na stronie Definicja wierszy automatycznie wszystkie pozycje rachunku zysków
i strat w kolumnie Pokaż ze znakiem przeciwnym są zaznaczone, aby na finalnym raporcie pozycje rachunku zysków i strat
wykazywały prawidłowo wartości dodatnie. Wynika to z przypisania na stronie Kategorie kont K/G, kategorii konta równej
Przychód dla każdej pozycji rachunku zysków i strat.
Jednakże pozycje kosztowe, które posiadają salda debetowe i nie wymagają oznaczenia w kolumnie Pokaż ze znakiem
przeciwym są w wyniku tego niewłaściwie oznaczone. Aby zbiorczo odznaczyć pozycje kosztowe:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Definicja wierszy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Definicje wierszy wybierz rachunek zysków i strat, który chcesz zmodyfikować.
3. Na stronie Definicja wierszy wybierz wiersz z pozycją nadrzędną dla danej grupy kosztów, np. B. Koszty działalności

operacyjnej i przez przycisk opcji wybierz akcję Odznacz Pokaż ze znakiem przeciwnym.
4. Powtórz krok numer 3 dla każdego zbioru kosztów w rachunku zysków i strat.

W wyniku tej operacji, zarówno pozycje przychodowe, jak i kosztowe zostaną finalnie wyświetlone na raporcie finansowym ze
znakiem dodatnim.

Prezentacja w rachunku zysków i strat sald kont z typem źródła Prezentacja w rachunku zysków i strat sald kont z typem źródła ZyskZysk//StrataStrata
Aby w pozycjach z typem źródła Zysk/Strata saldo było poprawnie obliczone, program analizuje znak kwoty sumy sald
wszystkich kont księgi głównej przypisanych do danej pozycji.

Przykład:

Do dwóch pozycji rachunku zysków i strat z typem źródła Zysk/Strata (jednej w przychodach i jednej w kosztach) przypisane są
trzy konta księgi głównej, prezentujące salda dodatnie i ujemne:

Konto nr 1 -50 zł
Konto nr 2 100 zł
Konto nr 3 -250 zł

Oto wyniki, które dla tych kont pokaże raport finansowy:

Przychody 200 zł
Koszty 0 zł

W powyższym przykładzie można zauważyć, że aby w rachunku zysków i strat poprawnie zostały ujęte salda niektórych kont
księgi głównej, każde konto musi wystąpić w dwóch pozycjach rachunku zysków i strat, raz w grupie przychodów, raz w grupie
kosztów. Przy przychodach wymagane jest wybranie typu źródła Zysk, natomiast przy kosztach należy wybrać typ źródła Strata.
Alternatywnie obroty tych kont można ująć całościowo (per saldo) w jednej pozycji z typem źródła Konto K/G.

Zobacz też
Kategorie kont

Bilans
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Podział kosztów na podatkowe i niepodatkowePodział kosztów na podatkowe i niepodatkowe
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podatnik może zaliczyć tylko 75% wydatków związanych z używaniem
samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy wykorzystuje ten samochód również do celów
niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli również do celów prywatnych. W ramach Polish Localization zostało dodane
narzędzie umożliwiające prawne i przejrzyste rozliczenie takich wydatków.

Ustawienia alokacji kosztów
Aby zdefiniować ustawienia określajace zasady alokacji kosztów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Typy alokacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Typy alokacji wybierz Nowy.
3. Na stronie Kartoteka typu alokacji wypełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Kod – Określ unikalny kod identyfikują dany schemat alokacji kosztów.
Opis – Określ opis danego schematu alokacji kosztu.
Zachowaj pierwotny wiersz – Zaznacz to pole, aby źródłowy wiersz dokumentu z kosztem podlegającym alokowaniu
nie został usunięty po wykonaniu alokacji. Jeśli pole nie zostanie wybrane, wiersz źródłowy zostanie usunięty z dokumentu.

Na skróconej karcie Wiersze wypełnij odpowiednio pola:

Typ – Określ typ, wybierając Konto K/G, Zasób lub Koszt dodatkowy.

Nr – Określ właściwe dla ewidencji kosztów konto księgi głównej, kartotekę zasobu lub rodzaj opłaty.

Typ alokacji – Określ wartość w dokumencie zakupu, która będzie dzielona w wyniku alokowania kosztu:

Ilość – Określa, że nowe wiersze dokumentu zakupu zostaną utworzone w wyniku podzielenia wartości z pola Ilość w
pierwotnym wiersz zakupu.
Koszt jednostkowy – Określa, że nowe wiersze dokumentu zakupu zostaną utworzone w wyniku podzielenia
wartości z pola Bezpośr. koszt jedn. w pierwotnym wierszu zakupu.

Opis – Jest to pole opcjonale. Można w nim wprowadzić krótki opis wiersza (np. zdefiniowanych w nim zasad alokacji).

Udział – Określ wartość klucza alokacji kosztów według udziału ilościowego. Na tej podstawie zostanie wyliczona wartość
procentowa w polu Procent.

Procent – Pole jest nieedytowalne i zawiera wartość klucza alokacji kosztów według udziału procentowego, wyliczonego na
podstawie wartości wprowadzonych w polu Udział.

Do każdego wiersza alokacji można przypisać zestaw wartości wymiarów, który będzie miał zastosowanie w utworzonych
wierszach dokumentu zakupu. Aby przypisać wartości wymiarów, na skróconej karcie Wiersze wyświetl kolumny z odpowiednimi
wymiarami lub zaznacz wiersz i wybierz akcję Zarządzaj, następnie wybierz Wymiary. Czynność powtórz dla każdego wiersza na
stronie Kartoteka typu alokacji.

Obsługa alokacji kosztów
Alokowanie kosztów w głównej mierze dotyczy wydatków, które należy podzielić na podatkowe i niepodatkowe, dlatego
funkcjonalność jest dostępna w dokumentach zakupu typu faktura i zamówienie.

UWAGA

Opis funkcji alokowania kosztów zamieszczony w tej sekcji bazuje na przykładzie faktury zakupu. W zamówieniu zakupu mechanizm
jest identyczny, więc należy wzorować się na opisie dotyczącym faktury zakupu.
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Aby zaksięgować koszty z faktury zakupu według wybranego klucza alokacji:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Faktury zakupu wybierz Nowy.

3. Wypełnij nagłówek i wiersze nowej faktury zakupu w standardowy sposób.

4. W wybranych wierszach faktury z kosztami do alokowania wybierz z listy rozwijanej w polu Typ alokacji klucz alokacji,
według którego ma zostać dokonany podział kosztu z danego wiersza.

5. Jeśli wszystkie koszty, we wszystkich wierszach faktury zakupu, mają zostać podzielone według tego samego klucza alokacji,
w nagłówku faktury zakupu, z listy rozwijanej w polu Typ alokacji wybierz klucz alokacji, który zostanie skopiowany do
wszystkich wierszy.

Jeśli istnieje choć jeden wiersz dokumentu, zmiana wartości w polu Typ alokacji na skróconej karcie Ogólne spowoduje
wyświetlenie komunikatu. Należy wybrać Tak w oknie komunikatu, aby zastosować zmianę do wszystkich wierszy
dokumentu zakupu.

6. Po przypisaniu typu alokacji do wszystkich wymaganych wierszy, wybierz na pasaku Akcje, a następnie w zakładce Funkcje
wybierz Zaalokuj wszystkie wiersze.

W wyniku działania tej funkcji, system tworzy nowe wiersze faktury zakupu na podstawie wybranego typu alokacji, włącznie z
wymiarami. Wiersz źródłowy, który podlegał alokowaniu, zostaje zachowany lub usunięty, w zależności od parametru Zachowaj
pierwotny wiersz ustawionego dla wybranego typu alokacji.

Dalsze procesy weryfikacji i księgowania faktury zakupu należy wykonać w standardowy sposób.
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Szablony serii numeracji dokumentówSzablony serii numeracji dokumentów
Funkcjonalność szablonów serii numeracji dokumentów ułatwia definiowanie różnych zestawów serii numeracji dla dokumentów
określonego typu. W ramach tej funkcjonalności możliwe jest utworzenie:

szablonów serii numeracji dokumentów sprzedaży,
szablonów serii numeracji dokumentów zakupu,
szablonów serii numeracji zleceń przesunięcia.

Definiowanie szablonów serii numeracji

UWAGA

Każdy obiekt (dokument, dziennik itp.) tworzony w ramach zdefiniowanego wcześniej szablonu dziedziczy wszystkie jego ustawienia.

Szablon serii numeracji dokumentu sprzedażySzablon serii numeracji dokumentu sprzedaży
Aby zdefiniować szablon serii numeracji dokumentu sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony numeracji dok. sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Szablony numeracji dok. sprzedaży wybierz Nowy, a następnie w pierwszym wolnym wierszu wypełnij pola:

Kod – Określ unikalny kod identyfikujący szablon numeracji dokumentu sprzedaży.
Opis – Określ tekst opisujący szablon numeracji dokumentu sprzedaży.
Typ dokumentu – Wybierz z listy dostępnych opcji typ dokumentu sprzedaży, w którym szablon zostanie
wykorzystany. Dostępne opcje to:

Oferta
Zamówienie
Faktura
Faktura korygująca
Zamówienie zbiorcze
Zamówienie zwrotu

Seria numeracji – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji, na podstawie
której będą nadawane numery nowotworzonym dokumentom.
Seria numeracji księgowania – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery dokumentom zaksięgowanym (fakturom i fakturom korygującym).
Seria numeracji wydań – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery dokumentom wydań.
Seria numeracji zaliczek – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery zaksięgowanym fakturom zaliczkowym.
Seria numeracji faktur korygujących zaliczki – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej
serii numeracji, na podstawie której będą nadawane numery zaksięgowanym fakturom korygującym faktury
zaliczkowe.
Kod opisu księgowania – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz wcześniej zdefiniowany kod opisu księgowania,
który będzie kopiowany do dokumentów stworzonych w ramach danego szablonu. Niewypełnienie tego pola
spowoduje przypisywanie kodu opisu księgowania ustawionego jako domyślny dla sprzedaży.
Kod VAT'u przekazanego – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz wcześniej zdefiniowany kod VAT'u przekazanego,
którego ustawienia zostaną wykorzystane do automatycznego rozliczenia VAT z faktury wystawionej
z wykorzystaniem tego szablonu.
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Szablon serii numeracji dokumentu zakupuSzablon serii numeracji dokumentu zakupu
Aby zdefiniować szablon serii numeracji dokumentu zakupu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony numeracji dok. zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Szablony numeracji dok. zakupu, wybierz Nowy, a następnie w pierwszym wolnym wierszu wypełnij pola:

Kod – Określ unikalny kod identyfikujący szablon numeracji dokumentu zakupu.
Opis – Wprowadź tekst opisujący szablon numeracji dokumentu zakupu.
Typ dokumentu – Wybierz z listy dostępnych opcji typ dokumentu zakupu, w którym szablon zostanie wykorzystany.
Dostępne opcje to:

Oferta
Zamówienie
Faktura
Faktura korygująca
Zamówienie zbiorcze
Zamówienie zwrotu

Seria numeracji – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji, na podstawie
której będą nadawane numery nowotworzonym dokumentom.
Seria numeracji księgowania – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery dokumentom zaksięgowanym (fakturom i fakturom korygującym).
Seria numeracji przyjęć – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery dokumentom przyjęć.
Seria numeracji zaliczek – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery zaksięgowanym fakturom zaliczkowym.
Seria numeracji faktur korygujących zaliczki – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej
serii numeracji, na podstawie której będą nadawane numery zaksięgowanym fakturom korygującym faktury
zaliczkowe.
Kod opisu księgowania – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz wcześniej zdefiniowany kod opisu księgowania,
który będzie kopiowany do dokumentów stworzonych w ramach danego szablonu. Niewypełnienie tego pola
spowoduje przypisywanie kodu opisu księgowania ustawionego jako domyślny dla zakupu.
Domyślnie dla arkusza zapotrz./planowania/podwykon. – Zaznaczenie tego pola spowoduje, że ten szablon
numeracji zostanie wyybrany jako domyślny przy tworzeniu zamówienia z arkusza zapotrzebowania, arkusza
planowania lub arkusza podwykonawców.

Szablon serii numeracji zlecenia przesunięciaSzablon serii numeracji zlecenia przesunięcia
Aby zdefiniować szablon serii numeracji zlecenia przesunięcia:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony numeracji zlec. przesunięcia, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Szablony numeracji zlec. przesunięcia, wybierz Nowy, a następnie w pierwszym wolnym wierszu wypełnij
pola:

Kod – Określ unikalny kod identyfikujący szablon numeracji zlecenia przesunięcia.
Opis – Określ tekst opisujący szablon numeracji zlecenia przesunięcia.
Kod lokalizacji pierwotnej – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz wcześniej zdefiniowaną lokalizację, z której
zostaną wydane zapasy w ramach przesunięcia międzymagazynowego.
Kod lokalizacji docelowej – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz wcześniej zdefiniowaną lokalizację, w której
zostną przyjęcte zapasy w ramach przesunięcia międzymagazynowego.
Seria numeracji zlec. przes. – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery kolejnym zleceniom przesunięcia.
Seria num. zaks. wyd. przes. – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery zaksięgowanym dokumentom wydań z lokalizacji pierwotnej.
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Seria num. zaks. przyj. przes. – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji,
na podstawie której będą nadawane numery zaksięgowanym dokumentom przyjęć do lokalizacji docelowej.
Domyślnie dla arkusza zapotrz./planowania/podwykon. – Zaznaczenie tego pola spowoduje, że ten szablon
numeracji zostanie wybrany jako domyślny przy tworzeniu zlecenia z arkusza zapotrzebowania.

Wykorzystywanie szablonów numeracji

Tworzenie faktury sprzedaży przy pomocy szablonu serii numeracjiTworzenie faktury sprzedaży przy pomocy szablonu serii numeracji
Aby utworzyć fakturę sprzedaży z wykorzystaniem jednego z wcześniej zdefiniowanych szablonów serii numeracji dokumentów
sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Faktury sprzedaży, która się otworzy, wybierz Nowe.
3. W kartotece nowej faktury sprzedaży przenieś kursor do innego pola niż to, w którym się znalazł domyślnie.
4. Otworzy się strona Lista szablonów serii nr dok. sprzedaży. Zaznacz na stronie wiersz z wybranym szablonem i wybierz

OK.
5. Do nagłówka wprowadzanej faktury sprzedaży system wstawi parametry domyślnie przypisane do wybranego szablonu

(np. Seria numeracji, Kod opisu księgowania itp.). Parametry wstawione domyślnie do pól edytowalnych mogą zostać
ręcznie zmienione.

6. Dalsze kroki procesu wystawiania faktury należy wykonać standardowo.

UWAGA

Obsługa funkcjonalności Szablony serii nr dok. sprzedaży działa w ten sam sposób dla następujących typów dokumentów sprzedaży: Oferta,
Zamówienie, Faktura, Faktura korygująca, Zamówienie zbiorcze, Zamówienie zwrotu.

Tworzenie faktury zakupu przy pomocy szablonu serii numeracjiTworzenie faktury zakupu przy pomocy szablonu serii numeracji
Aby utworzyć fakture zakupu z wykorzystaniem jednego z wcześniej zdefiniowanych szablonów serii numeracji dokumentów
zakupu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Faktury zakupu, która się otworzy, wybierz Nowe.

3. W kartotece nowej faktury zakupu przenieś kursor do innego pola niż to, w którym się znalazł domyślnie.

4. Otworzy się strona Lista szablonów serii nr dok. zakupu, na której zaznacz wiersz z wybranym szablonem, wybierz OK.

5. Do nagłówka wprowadzanej faktury zakupu system wstawi parametry domyślnie przypisane do wybranego szablonu (np.
Seria numeracji, Kod opisu księgowania itp.). Parametry wstawione domyślnie do pól edytowalnych mogą zostać
ręcznie zmienione.

6. Dalsze kroki procesu wprowadzania faktury należy wykonać standardowo.

UWAGA

Obsługa funkcjonalności Szablony serii nr dok. zakupu działa w ten sam sposób dla następujących typów dokumentów zakupu: Oferta,
Zamówienie, Faktura, Faktura korygująca, Zamówienie zbiorcze, Zamówienie zwrotu.
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Tworzenie zlecenia przesunięcia przy pomocy szablonu serii numeracjiTworzenie zlecenia przesunięcia przy pomocy szablonu serii numeracji
Aby utworzyć zlecenia przesunięcia z wykorzystaniem jednego z wcześniej zdefiniowanych szablonów serii numeracji zleceń
przesunięcia:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia przesunięcia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Zlecenia przesunięcia, która się otworzy, wybierz Nowe.
3. W kartotece nowego zlecenia przesunięcia przenieś kursor do innego pola niż to, w którym się znalazł domyślnie.
4. Otworzy się strona Lista szablonów serii nr zlec. przesunięcia, na której zaznacz wiersz z wybranym szablonem i wybierz

OK.
5. Do nagłówka wprowadzanego zlecenia przesunięcia system wstawi parametry domyślnie przypisane do wybranego

szablonu (np. Seria numeracji, Kody lokalizacji itp.). Parametry wstawione domyślnie do pól edytowalnych mogą zostać
ręcznie zmienione.

6. Dalsze kroki procesu księgowania zlecenia przesunięcia należy wykonać standardowo.

Tworzenie zlecenia przesunięcia lub zamówienia zakupu przez arkusz zapotrzebowania przyTworzenie zlecenia przesunięcia lub zamówienia zakupu przez arkusz zapotrzebowania przy
pomocy szablonu serii numeracjipomocy szablonu serii numeracji

1. Wybierz ikonę , wprowadź Arkusze zapotrzebowania, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Arkusze zapotrzebowania, która się otworzy, wybierz Wykonaj komunikat akcji.
3. Otworzą się strony Lista szablonów serii nr dok. zakupu oraz Lista szablonów serii nr zlec. przesunięcia, na których

wybierz odpowiednie szablony, które zostaną użyte podczas tworzenia dokumentów.
4. Dalsze kroki procesu wykonaj standardowo.

UWAGA

Jeżeli na stronie Nazwy ark. zapotrzebowania wypełniłeś pola Domyślny kod tymczas. serii nr dok. zakupu i Domyślny kod tymczas.
serii nr dok. przesunięcia lub na stronach Szablony serii nr dok. zakupu/Szablony serii nr zlec. przesunięcia zaznaczyłeś pole Domyślnie
dla arkusza zapotrz./planowania/podwykon., strony Lista szablonów serii nr dok. zakupu oraz Lista szablonów serii nr zlec.
przesunięcia nie otworzą się podczas tworzenia dokumentów przez Arkusze zapotrzebowania. Wyższy priorytet mają pola znajdujące się na
stronie Nazwy ark. zapotrzebowania, natomiast pola ze stron Szablony serii nr dok. zakupu/Szablony serii nr zlec. przesunięcia mają
priorytet niższy.

UWAGA

Proces tworzenia zlecenia przesunięcia lub zamówienia zakupu przez arkusz planowania lub arkusz podwykonawców przy pomocy szablonu serii
numeracji wygląda analogocznie jak dla arkusza zapotrzebowania.

Szablon następnego kroku procesuSzablon następnego kroku procesu
Szablon następnego kroku procesu określa, jaki szablon serii numeracji zostanie przypisany do dokumentu w nastepnym kroku
procesu. Szablon serii numeracji można przypisać do zamówienia lub faktury tworzonych z oferty lub z zamówienia zbiorczego.

Aby zdefiniować szablon następnego kroku procesu dla sprzedaży:

1. Na stronie Szablony numeracji dok. sprzedaży utwórz szablony serii numeracji dla wszystkich typów dokumentów
występujących w procesie.

2. Zaznaczając wiersz z wyjściowym szablonem, wybierz akcję Szablony następnego kroku procesu.
3. Na stronie Szablony następnego kroku procesu uzupełnij pola:

Typ następnego dokumentu - Określa typ dokumentu, Określa typ dokumentu, który zostanie utworzony w następnym
kroku procesu.
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Kod następnego szablonu - Określa kod szablonu, który zostanie użyty w następnym kroku procesu.

Zdefiniowane tak szablony następnego kroku procesu umożliwią przypisanie szablonów serii numeracji do dokumentów
tworzonych z oferty lub zamówienia zbiorczego.

UWAGA

Zastoswanie szablonu szablon następnego kroku procesu przebiega analogicznie dla zakupu, a punktem wyjściowym procesu jest strona
Szablony serii numeracji dok. zakupu.

Zobacz też
Tworzenie serii numeracji
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Obsługa VATObsługa VAT
Polskie prawo umożliwia rozliczenie podatku VAT w innym okresie niż okres zaksięgowania dokumentu. Rozliczenie podatku od
towarów i usług (VAT) z urzędem skarbowym wymaga zatem ustalenia, w którym momencie dana transakcja wywołała powstanie
obowiązku podatkowego, czyli daty obowiązku VAT. Od daty obowiązku VAT zależy termin płatności podatku należnego oraz
odliczenie VAT w kolejnych miesiącach.

W ramach aplikacji Polish Localization przygotowano szereg rozwiązań umożliwiających obsługę podatku VAT zgodnie z
przepisami obowiązującymi w Polsce.

AB Y ZOB ACZ

Rozliczyć podatek VAT w innym okresie niż zaksięgowano dokument, utworzyć odpowiednie okresy VAT oraz
zastosować funkcjonalność przełożonego VAT Data obowiązku VAT

Obliczyć kwotę podatku VAT należnego i naliczonego oraz wydrukować raport Rejestr VAT
sprzedaży/zakupu

Zarządzać zapisami VAT w oknie Arkusz rozliczenia VAT i zmienić ustawienia w zapisach Arkusz rozliczania VAT

Przypisać atrybuty VAT, korzystać z domyślnych atrybutów VAT oraz zmieniać atrybuty VAT na
zaksięgowanych dokumentach Atrybuty VAT

Usprawnić obsługę zapisów w przypadku zmiany wartości podatku VAT rozliczonego w danym okresie Szczegółowe zapisy VAT

Uprościć ewidencjonowanie transakcji z jednorazowymi kontrahentami w rejestrze VAT
Księgowanie dokumentów
z VAT w dziennikach
głównych

Ręcznie wprowadzić kwotę podstawy VAT dla księgowań obejmujących wyłącznie kwotę podatku VAT Księgowanie pełnego VAT

Pominąć zapisy transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT w rejestrze VAT Pomijanie transakcji w
ewidencji VAT

Obliczyć kwoty VAT naliczonego i należnego w przypadku wewnętrzwspólnotowych transakcji sprzedaży i
zakupu oraz obliczyć VAT w waliuce lokalnej

Obsługa odwrotnego
obciążenia

Obsłużyć transakcje z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu, uwzględniając cześć kwoty VAT w rejestrze
VAT i ksiegując pozostałą część jako koszt

Obsługa VAT
niepodlegającego
odliczeniu

Zdefiniować nabywcę wewnętrznego i naliczyć podatek VAT od bezpłatnie przekazanych towarów Zamówienia i faktury
wewnętrzne sprzedaży

Sprawdzić status podatników i płatników podatku VAT bezpośrednio z kartotek i dokumentów w Dynamics
365 Business Central

Sprawdzenie statusu
podmiotu w VAT

Poznać zasady dotyczące ewidencji danych w pliku JPK VAT
Ewidencja danych na
potrzeby JPK VAT z
deklaracją

Poznać i zarządzać zasadami powstawania opisów księgowania na zapisach księgi głównej Kopiowanie opisu wiersza
do zapisu K/G
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Dowiedzieć się, w jaki sposób uwzględnić w aplikacji różne typy numerów identyfikacji podatkowej, w tym
numery identyfikacji podatkowej z kodem kraju i jak wprowadzać te numery w kartotekach, dokumentach i
raportach

Kod kraju nadania NIP

AB Y ZOB ACZ
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Data obowiązku VATData obowiązku VAT
Funkcjonalność Data obowiązku VAT została wprowadzona ze względu na wymagania przepisów polskiego prawa, zgodnie
z którymi podatek VAT może być rozliczony w innym okresie niż dokument został zaksięgowany.

Funkcjonalność Data obowiązku VAT ma istotny wpływ na sposób obsługi poniższych elementów systemu:

księgowanie transakcji sprzedaży, zakupu i serwisu z parametrem Data obowiązku VAT,

przekładanie podatku VAT w fakturach korygujących sprzedaży,

przygotowanie deklaracji VAT,

kalkulowanie i księgowanie podatku VAT,

uzgadnianie podatku VAT z zapisami księgi głównej.

Ustawienia daty obowiązku VAT
Aby skonfigurować obsługę daty obowiązku VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgi głównej, na skróconej karcie VAT wypełnij odpowiednio pola:

Dozw. księgowanie VAT od - Określa datę początkową okresu, w jakim dozwolone jest rozliczanie podatku VAT
z księgowanych transakcji. Pozostawienie pola pustego powoduje, że system nie kontroluje początku okresu rozliczenia VAT
i istnieje ryzyko, że podatek VAT z księgowanej transakcji może zostać przypisany do okresu już rozliczonego.

Dozw. księgowanie VAT do - Określa datę końcową okresu, w jakim dozwolone jest rozliczanie podatku VAT
z księgowanych transakcji. Pozostawienie pola pustego powoduje, że system nie kontroluje końca okresu rozliczenia VAT
i istnieje ryzyko, że podatek VAT z księgowanej transakcji może zostać przypisany do okresu, który będzie rozliczany
w dalekiej przyszłości.

Użyj przełożonego VAT - Zaznaczenie tego pola oznacza, że zostanie użyta funkcja Przełożony VAT.

UWAGA

Funkcja Przełożony VAT umożliwia oznaczanie faktur korygujących sprzedaży jako podpisane przez odbiorcę.

Na skróconej karcie Ogólne zaznacz pole Drukowanie specyfikacji VAT w PLN, jeśli specyfikacja VAT na dokumentach
sprzedaży wystawionych w walucie obcej ma być drukowana w złotych polskich (PLN).

Ustawienia okresów VAT dla użytkownikaUstawienia okresów VAT dla użytkownika
Po zdefiniowaniu podstawowych ustawień dla daty obowiązku VAT można, na wzór standardowej funkcjonalności, ustawić
dozwolone okresy VAT dla dozwolonych okresów księgowania. Oznacza to, że ooprócz ogólnego ustawienia w oknie Ustawienia
księgi głównej, można definiować ustawienia dla poszczególnych użytkowników.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia użytkownika, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia użytkownika w wierszu zawierającym ustawienia wybranego użytkownika wypełnij pola:

Dozw. księgowanie VAT od - Określa datę początkową okresu, w jakim dla wybranego użytkownika dozwolone jest
rozliczanie podatku VAT z księgowanych transakcji. Jeśli pole jest puste, oznacza to, że brak informacji o początku okresu
rozliczenia VAT w systemie i istnieje ryzyko, że podatek VAT z księgowanej transakcji zostanie przypisany do okresu już
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rozliczonego.

Dozw. księgowanie VAT do - Określa datę końcową okresu, w jakim dozwolone jest rozliczanie podatku VAT
z księgowanych transakcji. Jeśli pole jest puste, oznacza to, że brak informacji o końcu okresu rozliczenia VAT i istnieje
ryzyko, że podatek VAT z księgowanej transakcji zostanie przypisany do okresu, który będzie rozliczany w dalekiej
przyszłości.

UWAGA

Jeśli obydwa pola: Dozw. księgowanie VAT od i Dozw. księgowanie VAT do są puste w wierszu z ustawieniami wybranego użytkownika
w oknie Ustawienia użytkownika, system traktuje to jako brak ustawienia szczególnego okresu VAT dla tego użytkownika i stosuje dla niego
dozwolony okres ustawiony w oknie Ustawienia księgi głównej.

Ustawienia zdefiniowane w oknie Ustawienia użytkownika mają wyższy priorytet niż ustawienia zdefiniowane w oknie
Ustawienia księgi głównej. Oznacza to, że dla wybranych użytkowników można ustawić inne dozwolone okresy VAT (w oknie
Ustawienia użytkownika), niż obowiązujące dla pozostałych użytkowników (w oknie Ustawienia księgi głównej).

Okresy VAT
JPK VAT bazuje na ustawieniach okresów VAT będących częścią Polish Localization. Aby utworzyć nowe okresy VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Okresy VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Zaktualizuj-utwórz okresy VAT.

3. Wprowadź datę początkową, określającą od kiedy zostaną utworzone okresy VAT oraz przypisz typ składanej deklaracji VAT.

W ramach modyfikacji dotyczącej JPK VAT, zostały wprowadzone zmiany w funkcjonalności Okresy VAT. Na stronie Okresy VAT
zostały dodane kolumny:

Data końcowa - Określa datę końca danego okresu VAT.
Wymagana deklaracja - Określa, że konieczne jest dołączenie do JPK VAT również elementów deklaracji VAT.
Typ okresu deklaracji - Określa typ deklaracji VAT wybrany przez firmę do rozliczeń VAT, dostępne wartości to Miesięczna
lub Kwartalna.
Nr okresu deklaracji - Określa kolejny numer deklaracji VAT w danym roku podatkowym.

Dodane zostały również funkcje zamykania i ponownego otwierania okresów VAT. Zamknięcie okresu VAT powoduje blokadę
księgowań transakcji mających wpływ na rozliczenie VAT oraz zmianę atrybutów VAT w danym okresie.

Zdarza się, iż okresy sprawozdawcze VAT i okresy obrachunkowe się nie pokrywają. Aby ułatwić raportowanie i księgowanie VAT
zgodne z okresami VAT oraz tworzenie wewnętrznych i ustawowych raportów zgodnych z okresami obrachunkowymi, w ramach
funkcji Data obowiązku VAT zostały dodane Okresy VAT.

Przełożony VAT
Dla podatku VAT zaksięgowanego z transakcji oznaczonych jako Przełożony VAT, konieczne jest wskazanie kont księgi głównej,
które mogą być inne niż te przeznaczone do księgowania zwykłego podatku VAT należnego i naliczonego. Aby wybrać konta
księgi głównej odpowiednie dla przełożonego VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgowe VAT zaznacz wiersz z wybraną kombinacją kodów w polach Gosp. grupa księgowa
VAT i Tow. grupa księgowa VAT, a następnie wybierz Edycja.

3. Na stronie Kartoteka ustaw. księg. VAT na skróconej karcie Sprzedaż uzupełnij pole Konto przełoż. należnego VAT, a
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na  skróconej karcie Zakupy uzupełnij pola: Konto przełoż. naliczonego VAT i Konto przełoż. odwrotnego
obciążenia. W wymienionych polach można rozwinąć listę kont księgi głównej i wybrać spośród nich właściwe.

Księgowanie z uwzględnieniem daty obowiązku VATKsięgowanie z uwzględnieniem daty obowiązku VAT
Aby księgować transakcje zakupu, sprzedaży i serwisu z wykorzystaniem funkcjonalności Data obowiązku VAT, użytkownik
musi mieć możliwość wprowadzania daty obowiązku VAT we wszystkich właściwych oknach w systemie: nagłówkach
dokumentów, wierszach dzienników itp. Aby zaksięgować np. transakcji zakupu z użyciem funkcjonalności Data obowiązku VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Faktury zakupu wybierz Nowy i standardowo wprowadź dane o fakturze zakupu.

3. Na skróconej karcie Ogólne pole Data obowiązku VAT system automatycznie wprowadza wartość z pola Data wpływu
dokumentu. W przypadku dokumentu sprzedaży pole Data obowiązku VAT wypełniane jest wartością pola Data
sprzedaży. Zmień datę w polu Data obowiązku VAT na inną niż domyślna.

4. Zaksięguj fakturę zakupu.

5. Sprawdź daty obowiązku VAT w zaksięgowanej fakturze zakupu. W tym celu wyszukaj Zaksięgowane faktury zakupu.

6. Wybraną zaksięgowaną fakturę zakupu wyświetl w formie kartoteki:

7. Możesz też sprawdzić, jak daty obowiązku VAT zostały zapisane w oknie Zapisy VAT. W tym celu, w zaksięgowanej fakturze
zakupu wybierz Znajdź zapisy, a następnie zaznacz wiersz Zapis VAT i wybierz Pokaż powiązane zapisy.

UWAGA

Pole Data obowiązku VAT jest dostępne do edycji w następujących dokumentach: zamówienie zakupu, faktura zakupu, zamówienie zwrotu
zakupu, faktura korygująca zakupu, zamówienie sprzedaży, faktura sprzedaży, zamówienie zwrotu sprzedaży, faktura korygująca sprzedaży. Pole
Data obowiązku VAT można też edytować w wierszach dzienników głównych oraz w oknie VAT - dodatkowe informacje.

Po zaksięgowaniu transakcji z VAT, data obowiązku VAT jest zapisywana w zaksięgowanych dokumentach: zaksięgowana faktura
zakupu, zaksięgowana faktura korygująca zakupu, zaksięgowana faktura sprzedaży, zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży.
Data obowiązku VAT zapamiętana jest również w tabelach: Zapis VAT oraz Szczegółowy zapis VAT.

VAT pochodzący z różnych transakcji może być rozliczany w okresie innym niż księgowana jest transakcja podlegająca
opodatkowaniu. Okres rozliczenia zależy od różnych czynników i może być ustalany w różny sposób.

W sytuacji, gdy okres rozliczenia podatku VAT zależy od terminu zapłaty, zastosowanie mają ustawienia związane z VAT
niezrealizowanym, a kwota podatku może być księgowana na odrębnych kontach.

W sytuacji, gdy okres rozliczenia VAT jest znany w momencie księgowania transakcji, można od razu wybrać okres
rozliczenia wprowadzając właściwą datę obowiązku VAT, która może różnić się od daty księgowania.

W sytuacji, gdy z pewnych przyczyn okres rozliczenia VAT nie jest znany w momencie księgowania transakcji podlegającej
opodatkowaniu, można użyć funkcjonalności przełożonego VAT, a podatek może być zaksięgowany na odrębnym koncie
księgi głównej. Zasady te dotyczą zarówno normalnego VAT, jak i odwrotnego obciążenia. Na stronie Ustawienia
księgowe VAT dla każdej kombinacji grup Gosp. grupa księgowa VAT i Tow. grupa księgowa VAT można przypisać
oddzielne konta K/G do księgowania kwoty podatku VAT przełożonego i niezrealizowanego, dotyczy to również odwrotnego
obciążenia, która też może być przełożona lub niezrealizowana.

W sytuacji, gdy podatek VAT jest jednocześnie przełożony i niezrealizowany, konieczne jest zachowanie właściwej kolejności
w jego realizacji: najpierw realizacja przełożonego VAT (funkcją Realizuj przełożony VAT uruchamianą na stronie Arkusz
rozliczania VAT), a później realizacja niezrealizowanego VAT (poprzez rozliczenie należności lub zobowiązania
z płatnością). Polish Localization w ramach obsługi podatku VAT została wyposażona w zabezpieczenia, które nie
dopuszczają innej kolejności realizacji podatku VAT.



Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



W sytuacji, gdy kwota odwrotnego obciążenia jest jednocześnie przełożona i niezrealizowana, obowiązują zasady opisane
powyżej. Jeżeli w odwrotnym obciążeniu wystąpiła różnica w kursie wymiany, może ona zostać zaksięgowana po realizacji
przełożonego i niezrealizowanego VAT.

Przełożony VAT (oznaczanie podpisanych faktur korygujących sprzedaży)Przełożony VAT (oznaczanie podpisanych faktur korygujących sprzedaży)
Przełożony VAT to funkcjonalność wykorzystywana, gdy kwota podatku VAT musi zostać zawieszona, ze względu na brak
możliwości jej rozliczenia w danym momencie.

Przełożony VAT ma szczególne znaczenie w obsłudze faktur korygujących sprzedaży. Zgodnie z przepisami polskiego prawa,
podatek VAT z tytułu faktury korygującej sprzedaży może być obniżony dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, iż odbiorca
otrzymał fakturę korygującą sprzedaży. Stąd wynika potrzeba przełożenia zmniejszenia kwoty podatku VAT na okres pomiędzy
wystawieniem faktury korygującej sprzedaży a otrzymaniem potwierdzenia.

Funkcjonalność Przełożony VAT zostanie opisana na przykładzie faktur korygujących sprzedaży, ale może być wykorzystana
w następujących dokumentach: zamówienie zakupu, faktura zakupu, zamówienie zwrotu zakupu, faktura korygująca zakupu,
zamówienie sprzedaży, Faktura sprzedaży, zamówienie zwrotu sprzedaży, faktura korygująca sprzedaży.

Pole Przełożony VAT można też edytować w wierszach dzienników głównych oraz w oknie VAT - dodatkowe informacje.
Po zaksięgowaniu transakcji z VAT, informacja o przełożonym podatku VAT zapisywana jest w zaksięgowanych dokumentach:
zaksięgowana faktura zakupu, zaksięgowana faktura korygująca zakupu, zaksięgowana faktura sprzedaży, zaksięgowana faktura
korygująca sprzedaży.

Przełożony VAT jest również rejestrowany w tabelach: Zapis VAT oraz Szczegółowy zapis VAT.

Ustawienia domyślnego przełożonego VAT-u na dokumentach korygującychUstawienia domyślnego przełożonego VAT-u na dokumentach korygujących
Aby podatek VAT z faktur korygujących sprzedaży był automatycznie traktowany jako Przełożony VAT do chwili, aż dokument
zostanie podpisany przez odbiorcę:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia sprzedaży i należności, na skróconej karcie Ogólne zaznacz pole Potwierdzenie faktury
korygującej. Pole Przełożony VAT będzie automatycznie zaznaczane w dokumentach Faktura korygująca sprzedaży
i Zamówienie zwrotu sprzedaż.

UWAGA

Pole Przełożony VAT, w razie potrzeby, może być również zaznaczone ręcznie w ww. dokumentach (w przypadku kiedy nie zaznaczyliśmy pola
Potwierdzenie faktury korygującej w Ustawienia sprzedaży i należności).

W pozostałych dokumentach pole Przełożony VAT musi być zawsze zaznaczane ręcznie, jeśli użycie przełożonego VAT jest
wymagane.

Przełożony VAT na fakturze korygującej sprzedażyPrzełożony VAT na fakturze korygującej sprzedaży
Warunkiem do rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Przełożony VAT jest zdefiniowanie właściwych ustawień, opisanych w
sekcji Przełozony VAT.

Aby utworzyć i wystawić fakturę korygującej sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży., a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie, która się otworzy, wybierz Nowy i standardowo wprowadź dane faktury korygującej sprzedaży.
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3. Zwróć uwagę na pole Przełożony VAT na skróconej karcie Ogólne. Pole powinno przyjąć wartość zgodną z wcześniej
zdefiniowanymi ustawieniami.

UWAGA

Jeśli podatek VAT z faktury korygującej sprzedaży powinien być zaksięgowany i rozliczony jak zwykły (nie przełożony), należy zdjąć znacznik z pola
Przełożony VAT na skróconej karcie Ogólne - system zaktualizuje tę informację we wszystkich wierszach dokumentu.

4. Zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży.

5. Sprawdź pole Przełożony VAT w zaksięgowanej fakturze korygującej sprzedaży. W tym celu wyszukaj Zaks. faktury
koryg. sprzed.

6. Wybraną zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży wyświetl w formie kartoteki.

7. Można też sprawdzić, jak przełożony VAT został zapisany na stronie Zapisy VAT. W tym celu, w zaksięgowanej fakturze
zakupu wybierz Znajdź zapisy, a następnie zaznacz wiersz Zapis VAT i wybierz Pokaż powiązane zapisy.

8. Na uwagę zasługują też zapisy utworzone w oknie Zapisy księgi głównej. Kwota przełożonego należnego podatku VAT
została zaksięgowana na inne konto K/G niż zwykły należny podatek VAT (zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi
ustawieniami). W celu sprawdzenia zapisów księgi głównej, w zaksięgowanej fakturze zakupu wybierz Znajdź zapisy,
następnie zaznacz wiersz Zapis K/G wybierz Pokaż powiązane zapisy:

Po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzenia faktury korygującej sprzedaży, należy zrealizować przełożony VAT. Proces realizacji
VAT'u przełożonego został opisany w rozdziale Arkusz rozliczenia VAT. Jeśli VAT został zrealizowany przez pomyłkę istnieje
możliwość ponownego jego przełożenia również za pomocą arkusza rozliczenia VAT.

Sposób, w jaki należy realizować przełożony VAT z dokumentów innych niż zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży, opisany
jest w rozdziale Arkusz rozliczania VAT.

Przełożony VAT w dokumentach księgowanych przez dziennik głównyPrzełożony VAT w dokumentach księgowanych przez dziennik główny
W wierszach dziennika głównego możliwe jest zaksięgowanie przełożonego VAT dla dokumentów typu Faktura lub Faktura
korygująca i głównego typu księgowania Sprzedaż lub Zakup.

Aby zaksięgować dokument zakupu przez dziennik główny wykorzystując funkcjonalność Przełożony VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W wierszu dziennika wypełnij odpowiednio pola.

W polu Typ dokumentu wybierz Faktura.
W polu Główny typ księgowania wybierz Zakup.
W polach Gł. gosp. grupa księgowa, Gosp. grupa księgowa VAT i Tow. grupa księgowa VAT wybierz grupy
odpowiadające ustawieniom zgodnymi z danymi na dokumencie.

3. Uzupełnij pole Data księgowania, Data obowiązku VAT, Data dokumentu i Data wpływu dokumentu/sprzedaży.
4. Wypełnij pole Nr dok. zewn. JPK.
5. W wierszu dziennika głównego zaznacz pole Przełożony VAT. Kwota VAT wykazana w dokumencie zostanie wówczas

zaksięgowana na koncie wskazanym w ustawieniach księgowych VAT.

UWAGA

Pole Przełożony VAT można zaznaczyć, korzystając z funkcji w wierszu VAT - dodatkowe informacje.

6. Uzupełnij pozostałe pola wiersza dziennika w standardowy sposób.
7. Zaksięguj wiersze dziennika.
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8. Aby zrealizować Przełożony VAT z tego wiersza dziennika, skorzystaj z arkusza rozliczenia VAT. Dodatkowe informacje na
ten temat zamieszczono w artykule Arkusz rozliczania VAT.

UWAGA

Pole Przełożony VAT nie będzie automatycznie zaznaczane w przypadku typu dokumentu Faktura korygująca sprzedaży w wierszu
dziennika, jeśli pole Potwierdzenie faktury korygującej na stronie Ustawienia sprzedaży i należności jest zaznaczone. W przypadku
księgowania takiego dokumentu przez dziennik główny pole Przełożony VAT musi być zaznaczane ręcznie.

Zobacz też
Arkusz rozliczania VAT

Księgowanie dokumentów z VAT w dziennikach głównych
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Rejestr VAT sprzedaży/zakupuRejestr VAT sprzedaży/zakupu
Raport Rejestr VAT sprzedaży/zakupu jest podstawowym raportem przenaczonym do kalkulacji kwoty podatku VAT należnego
i naliczonego za wybrany okres. Raport pokazuje kwotę podstawy VAT, kwotę VAT i szczegółowe informacje o nabywcy
lub dostawcy dla każdego dokumentu oraz kwotę VAT niezrealizowanego.

Kwota podstawy VAT i kwota VAT są podzielone i wyświetlone dla poszczególnych stawek VAT. Wyświetlone są również sumy
kwoty VAT i zsumowane są kwoty VAT dla każdej kombinacji grup określonych w polach Gosp. grupy księgowa VAT i Tow.
grupy księgowa VAT. Raport Rejestr VAT sprzedaży/zakupu może prezentować zapisy VAT według grup księgowych VAT
lub identyfikatorów VAT, w zależności od opcji wybranej podczas przygotowywania wydruku raportu.

Drukowanie raportu Rejestr VAT sprzedaży/zakupu
Aby przygotować i wydrukować raport Rejestr VAT sprzedaży/zakupu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Rejestr VAT sprzedaży/zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, uzupełnij pola na skróconej karcie Opcje:

Typ rejestru VAT - Wybierz typ transakcji. Dostępne opcje to:

Sprzedaż - wyświetlone zostaną tylko transakcje sprzedaży;
Zakup - wyświetlone zostaną tylko transakcje zakupu;
Sprzedaż i zakup - wyświetlone zostaną transakcje sprzedaży i zakupu.

Grupowanie zapisów rejestru - Wybierz sposób przyporządkowywania wielu zapisów VAT do jednego dokumentu
prezentowanego w raporcie. Dostępne opcje to:

Nr dokumentu - wszystkie zapisy VAT z tym samym ciągiem znaków w polu Nr dokumentu zostaną wyświetlone
jako wiersze jednego dokumentu, niezależnie od wypełnienia pola Nr dokumentu zewnętrznego;
Nr dokumentu zewnętrznego - wszystkie zapisy VAT z tym samym ciągiem znaków w polu Nr dokumentu
zewnętrznego zostaną wyświetlone jako wiersze jednego dokumentu, niezależnie od wypełnienia pola Nr
dokumentu.

Zapisy rejestru według - Wybierz opcję do określenia sposobu prezentacji danych. Dostępne opcje to:

Grupy księgowe VAT,
Identyfikator VAT.

Uwzględnij zapisy wycofane - Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wyświetlić wycofane zapisy VAT (zostaną wyświetlone
zarówno zapisy pierwotne, jak i wycofujące).

Pokaż tylko podsumowanie - Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wyświetlić wyłącznie podsumowanie kwot związanych z VAT
w wybranym okresie (nie zostaną wyświetlone szczegóły pozycji rejestru).

Pokaż tylko zapisy pominięte w rejestrze VAT - Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wyświetlić wyłącznie zapisy oznaczone
jako Pomiń w ewidencji VAT.

Pokaż tylko zapisy z atrybutem FP - Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wyświetlić wyłącznie zapisy zawierające atrybut VAT
FP.

3. W tym samym oknie, na skróconej karcie Zapisy VAT, w polu Data obowiązku VAT wprowadź filtr okresu dla daty
obowiązku VAT.

UWAGA

Dodatkowo można standardowo ustawić filtry w innych polach w celu ograniczenia zakresu danych objętych raportem.
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4. Wybierz Drukuj lub Podgląd w celu otrzymania raportu.

UWAGA

Wydrukowany (lub wyświetlony w formie podglądu na ekranie) raport przedstawia wymagane, szczegółowe dane o dokumentach. Pierwsza
strona zawiera nazwy poszczególnych kolumn, a ostatnia podsumowania: ogółem dla rejestru i w podziale na kombinacje grup księgowych VAT.
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Arkusz rozliczania VATArkusz rozliczania VAT
Dzięki Polish Localization użytkownik Dynamics 365 Business Central uzyskuje pełną kontrolę nad działaniami związanymi
z podatkiem VAT takimi, jak: przekładanie i realizacja rozliczenia niektórych zapisów VAT, zmiana daty obowiązku VAT lub
atrybutów VAT, pomijanie w ewidencji VAT, zmiana kursu wymiany do przeliczenia VAT z odwrotnego obciążenia. Narzędzie
Arkusz rozliczania VAT umożliwia zarządzanie zapisami VAT.

Ustawianie filtrów do przeglądania zapisów VAT
Aby przejrzeć i zmienić zapisy VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz rozliczania VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W części Ogólne na stronie Arkusz rozliczania VAT wybierz zapisy do wyświetlenia poprzez ustawienie filtrów w polach:

Filtr typu - Określ typ transakcji, wybierając spośród opcji dostępnych w polu. Określ, czy na stronie mają zostać
wyświetlone tylko transakcje zakupu lub tylko transakcje sprzedaży, albo oba typy transakcji. Dostępne opcje to:

Sprzedaż,
Zakup,
Oba.

Filtr typu dokumentu - Określ jeden z dostępnych typów dokumentu, do którego zostaną ograniczone dane wyświetlane
na stronie. Wybór opcji pustej oznacza brak filtru w tym polu.

Filtr przełożonego VAT - Określ jedną z dostępnych opcji:

Tak - oznacza zaprezentowanie wyłącznie zapisów VAT oznaczonych jako Przełożony VAT;
Nie - oznacza wyświetlenie wyłącznie zapisów VAT nieoznaczonych jako Przełożony VAT;
Pusta - oznacza brak filtru w tym polu.

Filtr daty księgowania - Określ datę lub zakres dat, wyznaczających okres, w jakim ma przypadać data księgowania
zapisów VAT, które będą wyświetlone na stronie. Puste pole oznacza brak filtru w tym polu.

Filtr daty obowiązku VAT - Określ datę lub zakres dat, wyznaczających okres, w jakim ma przypadać data obowiązku VAT
zapisów VAT, które będą wyświetlone na stronie. Puste pole oznacza brak filtru w tym polu.

Filtr daty wpływu dokumentu/sprzedaży - Określ datę lub zakres dat, wyznaczających okres, w jakim ma przypadać data
wpływu dokumentu/sprzedaży zapisów VAT, które będą wyświetlone na stronie. Puste pole oznacza brak filtru w tym polu.

Filtr gospodarczej grupy księgowej VAT - Określ jeden lub więcej kodów Gospodarcza grupa księgowa VAT, z jakimi
zostały zaksięgowane transakcje VAT, które będą wyświetlone na stronie. Puste pole oznacza brak filtru w tym polu.

Filtr towarowej grupy księgowej VAT - Określ jeden lub więcej kodów Towarowa grupa księgowa VAT, z jakimi
zostały zaksięgowane transakcje VAT, które będą wyświetlone na stronie. Puste pole oznacza brak filtru w tym polu.

Filtr - pomiń w ewidencji VAT - Określ jedną z dostępnych opcji:

Tak - zostaną wyświetlone wyłącznie zapisy VAT oznaczone jako pominięte w ewidencji VAT;
Nie - zostaną wyświetlone wyłącznie zapisy VAT nieoznaczone jako pominięte w ewidencji VAT;
Pusta - oznacza brak filtru w tym polu.

Wyświetlanie zapisów VAT
Zapisy VAT na stronie Arkusz rozliczania VAT są pogrupowane według numeru dokumentu. Każdy zapis VAT zawiera:

Nr dokumentu - Określa numer zaksięgowanego dokumentu związanego z zapisem VAT.
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Nr dokumentu zewnętrznego - Określa numer dokumentu źródłowego związanego z zapisem VAT.

Data księgowania - Określa datę księgowania dokumentu związanego z zapisem VAT.

Typ dokumentu - Określa typ zaksięgowanego dokumentu związanego z zapisem VAT.

Data wpływu dokumentu/sprzedaży - Określa datę wpływu dokumentu (dla transakcji zakupu) lub datę sprzedaży (dla
transakcji sprzedaży) w zaksięgowanym dokumencie związanym z zapisem VAT.

Data obowiązku VAT - Określa datę obowiązku VAT w zaksięgowanym dokumencie związanym z zapisem VAT.

Przełożony VAT - Określa, że kwota podstawy VAT i kwota VAT z transakcji są wprowadzone w polach Podstawa
przełożonego VAT i Kwota przełożonego VAT, zamiast w polach Podstawa VAT i Kwota VAT.

PORADA

Kwota przełożonego podatku VAT może być zaksięgowana na inne konto księgi głównej niż standardowe konto do księgowania VAT (konta
wybrane w polach Konto przełoż. należnego VAT i Konto przełoż. naliczonego VAT na stronie Ustawienia księgowe VAT. Dodatkowe
informacje na ten temat zamieszczono w artykule Ustawienia księgowe VAT).

Pomiń w ewidencji VAT - Określa, że zapis VAT nie zostanie przekazany do pliku JPK_VAT, a w narzędziach do rozliczania
VAT może zostać wykluczony poprzez ustawienie właściwego filtru.

VAT niezrealizowany - Określa kwotę podatku VAT, która w danym zapisie oczekuje na realizację (rozliczenie należności
lub zobowiązania z płatnością).

Gosp. grupa księgowa VAT - Określa kod gospodarczej grupy księgowej VAT w zaksięgowanym dokumencie związanym
z zapisem VAT.

Tow. grupa księgowa VAT- Określa kod towarowej grupy księgowej VAT w zaksięgowanym dokumencie związanym
z zapisem VAT.

Typ - Określa typ transakcji związanej z zapisem VAT oznaczony jako Zakup lub Sprzedaż.

Podstawa VAT - Określa kwotę podstawy do kalkulacji podatku VAT (podlegającego odliczeniu w przypadku zakupu)
z zaksięgowanego dokumentu związanego z zapisem. Kwota jest zerowa w przypadku, gdy zapis VAT został oznaczony jako
Przełożony VAT.

Kwota VAT - Określa kwotę podatku VAT z zaksięgowanego dokumentu związanego z zapisem. Kwota jest zerowa
w przypadku, gdy zapis VAT został oznaczony jako Przełożony VAT.

Podstawa przełożonego VAT - Określa kwotę podstawy do kalkulacji przełożonego podatku VAT z zaksięgowanego
dokumentu związanego z zapisem. Kwota jest niezerowa w przypadku, gdy zapis VAT został oznaczony jako Przełożony
VAT.

Kwota przełożonego VAT - Określa kwotę przełożonego podatku VAT z zaksięgowanego dokumentu związanego
z zapisem. Kwota jest niezerowa w przypadku, gdy zapis VAT został oznaczony jako Przełożony VAT.

Podstawa VAT (nie do odliczenia) - Określa kwotę podstawy do kalkulacji podatku VAT niepodlegającego odliczeniu
z zaksięgowanego dokumentu związanego z zapisem.

Kwota VAT (nie do odliczenia) - Określa kwotę podatku VAT niepodlegającego odliczeniu z zaksięgowanego dokumentu
związanego z zapisem.

Typ kalkulacji VAT - Określa typ kalkulacji VAT zdefiniowany na stronie Ustawienia księgowe VAT dla kombinacji Gosp.
grupa księgowa VAT i Tow. grupa księgowa VAT użytej w danym zapisie VAT.

Inny kurs dla odwrotnego obciążenia - Określa, że zastosowane zostały różne kursy wymiany dla kwoty faktury i kwoty
odwrotnego obciążenia, gdy nie była włączona opcja automatycznego księgowania różnicy w kwocie odwrotnego
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obciążenia. Pole zaznaczane jest automatycznie w zapisach VAT z typem kalkulacji VAT Odwrotne obciążenie utworzonych
na podstawie faktury w obcej walucie.

Identyfikator zestawu atrybutów VAT - Określa numer zapisu oznaczającego zestaw atrybutów VAT przypisanych do
danego zapisu VAT.

Na dole strony Arkusz rozliczania VAT widoczne są pola sumujące kwoty z zapisów VAT wyfiltrowanych na stronie arkusza:

Podstawa VAT (Normalny) - Określa sumę kwot w polu Podstawa VAT wyfiltrowanych zapisów VAT.

Kwota VAT (Normalny) - Okeśla sumę kwot w polu Kwota VAT wyfiltrowanych zapisów VAT.

Podstawa VAT (Przełożony) - Określa sumę kwot w polu Podstawa przełożonego VAT wyfiltrowanych zapisów VAT.

Kwota VAT (Przełożony) - Określa sumę kwot w polu Kwota przełożonego VAT wyfiltrowanych zapisów VAT.

Kwota VAT niepodl. odliczeniu - Określa sumę kwot w polu Kwota VAT wyfiltrowanych zapisów VAT.

Podstawa VAT niepodl. odliczeniu - Określa sumę kwot w polu Podstawa VAT niepodl. odliczeniu wyfiltrowanych
zapisów VAT.

Kwota VAT niepodl. odliczeniu - Określa sumę kwot w polu Kwota VAT) wyfiltrowanych zapisów VAT.

Zmiana daty obowiązku VAT
Aby zmienić datę obowiązku VAT w wybranym zapisie VAT:

1. Na stronie Arkusz rozliczania VAT zaznacz wiersz z zapisem VAT, w którym data obowiązku VAT ma zostać zmieniona
i wybierz ze wstążki akcję Zmień datę obowiązku VAT.

2. W oknie żądania Zmień datę obowiązku VAT, które się otworzy, uzupełnij dwa pola z datami (pola są domyślnie
uzupełnione datą roboczą):

Data księgowania - Określ datę księgowania zmiany daty obowiązku VAT. Zmiana daty obowiązku VAT faktycznie
dokonywana jest jako wyksięgowanie zapisu ze starą datą obowiązku VAT i ponowne zaksięgowanie zapisu z nową datą
obowiązku VAT.

Data obowiązku VAT - Określ nową datę obowiązku VAT.

3. Wybierz przycisk OK w celu wykonania akcji.

4. Rezultatem zmiany daty obowiązku VAT są nowe szczegółowe zapisy VAT, które stornują zapisy ze starą datą obowiązku
VAT i tworzą nowe zapisy z nową datą obowiązku VAT. Dodatkowo w zapisie VAT zostaje zmieniona data w polu Data
obowiązku VAT. Zmiana daty obowiązku VAT aktualizuje również pole Data obowiązku VAT w nagłówku
zaksięgowanego dokumentu.

UWAGA

Akcja Zmień datę obowiązku VAT jest wykonywana dla wszystkich zapisów VAT z tym samym numerem dokumentu, z tą samą datą
księgowania i z tym samym typem (zakup/sprzedaż).

Przełożenie VAT
Aby przełożyć podatek VAT w wybranym zapisie VAT:

1. Na stronie Arkusz rozliczania VAT zaznacz wiersz, w którym podatek VAT ma zostać przełożony i wybierz ze wstążki
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przycisk akcji Przełóż VAT.

2. W oknie żądania Przełóż VAT, które się otworzy, uzupełnij pole z datą księgowania (pole jest domyślnie uzupełnione datą
roboczą):

Data księgowania - Określa datę księgowania przełożonego VAT. Przełożenie VAT faktycznie dokonywane jest jako
wyksięgowanie zwykłego zapisu i ponowne zaksięgowanie zapisu jako przełożony VAT.

Data obowiązku VAT - Pole jest nieedytowalne.

1. Wybierz przycik OK w celu wykonania funkcji.

2. Rezultatem przełożenia VAT są nowe szczegółowe zapisy VAT, które odwracają zwykłe zapisy VAT i tworzą nowe zapisy
z przełożonym podatkiem VAT. Dodatkowo w zapisie VAT zostaje wstawiony znacznik w polu Przełożony VAT, a kwoty
z pól Podstawa VAT i Kwota VAT zostają przeniesione do pól Podstawa przełożonego VAT i Kwota przełożonego
VAT.

Realizacja przełożonego VAT
Aby zrealizować przełożony podatek VAT w wybranym zapisie VAT:

1. Na stronie Arkusz rozliczania VAT zaznacz wiersz, w którym przełożony podatek VAT ma zostać zrealizowany i wybierz ze
wstążki przycisk akcji Realizuj przełożony VAT.

2. W oknie żądania Realizuj przełożony VAT, które się otworzy, uzupełnij dwa pola z datami (pola są domyślnie uzupełnione
datą roboczą):

Data księgowania - Określa, że realizacja przełożonego VAT faktycznie polega na wyksięgowaniu zapisu przełożonego
VAT i zaksięgowanie zwykłego zapisu VAT z nową datą obowiązku VAT. Data księgowania wprowadzona w tym polu będzie
użyta jako data księgowania realizacji podatku VAT.

Data obowiązku VAT - Określa nową datę obowiązku VAT.

3. Wybierz OK w celu wykonania skryptu.

4. Rezultatem zrealizowania przełożonego VAT są nowe szczegółowe zapisy VAT, które odwracają zapisy VAT z przełożonym
podatkiem VAT i tworzą nowe, zwykłe zapisy VAT. Dodatkowo w zapisie VAT zostaje usunięte zaznaczenie pola Przełożony
VAT, kwoty z pól Podstawa przełożonego VAT i Kwota przełożonego VAT zostają przeniesione do pól Podstawa VAT
i Kwota VAT, a w polu Data obowiązku VAT pojawia się nowa data obowiązku VAT.

UWAGA

Funkcjonalność Przełożony VAT jest wykorzystywana do oznaczania faktur korygujących sprzedaży jako podpisane przez odbiorcę, dlatego
przekładanie podatku VAT i jego realizacja nie są dostępne na stronie Arkusz rozliczania VAT dla dokumentów sprzedaży typu faktura
korygująca.

Korygowanie kursu wymiany odwrotnego obciążenia
Funkcjonalność korygowania kursu wymiany odwrotnego obciążenia została opisana artykule Obsługa odwrotnego obciążenia.

Pomijanie zapisu VAT
Aby pominąć wybrany zapis VAT w ewidencji VAT:
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1. Na stronie Arkusz rozliczania VAT zaznacz wiersz (lub wiele wierszy), który ma być pominięty w ewidencji VAT i wybierz
ze wstążki przycisk akcji Pomiń w ewidencji VAT.

2. Rezultatem wykonania tej akcji są nowe szczegółowe zapisy VAT, które wycofują pierwotne zapisy VAT i tworzą nowe z
typem opisu: Zmiana pominięcia w ewidencji VAT, a także zostaje wstawiony znacznik w polu Pomiń w ewidencji VAT
we wszystkich wybranych zapisach VAT.

Uwzględnianie w ewidencji pominiętych zapisów VAT
Aby pokazać zapis VAT, który jest oznaczony jako pominięty w ewidencji VAT:

1. Na stronie Arkusz rozliczania VAT zaznacz wiersz (lub wiele wierszy) oznaczony jako pomijany w ewidencji VAT, który ma
być pokazany w ewidencji VAT i wybierz ze wstążki przycisk akcji Uwzględnij w ewidencji VAT.

2. Rezultatem wykonania tej akcji są nowe szczegółowe zapisy VAT, które odwracają pominięte zapisy VAT w ewidencji i
tworzą kolejne, zwykłe zapisy VAT. Dodatkowo znacznik z pola Pomiń w ewidencji VAT we wszystkich wybranych
zapisach VAT zostaje zdjęty.

Zmiana atrybutów VAT
Aby zmienić utworzony zestaw atrybutów VAT dla danego zapisu VAT lub dopisać atrybuty VAT do zapisu VAT, który nie miał
pierwotnie przypisanego żadnego atrybutu VAT:

1. Na stronie Arkusz rozliczania VAT zaznacz wiersz, w którym atrybuty VAT mają być zmienione i wybierz ze wstążki
przycisk akcji Atrybuty VAT.

2. Na stronie żądania Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT, które się otworzy, uzupełnij lub zmień istniejące wartości w
polach z kodami przez wybór akcji Nowy lub Edytuj listę.

3. Rezultatem wykonania tej akcji są nowe szczegółowe zapisy VAT, które wycofują zapisy VAT z pierwotnym zestawem
atrybutów VAT i tworzą nowe z typem opisu: Zmiana atrybutów VAT.

Dodatkowe informacje na temat atrybutów VAT zamieszczono w artykule Atrybuty VAT.

Przeglądanie atrybutów zapisów VAT
Strona Arkusz rozliczania VAT umożliwia przeglądanie zapisów VAT pod kątem dowolnie wybranego atrybutu VAT, który został
przypisany w zapisach VAT. Aby przejrzeć atrybuty zapisów VAT:

1. Na pasku strony Arkusz rozliczania VAT wybierz przycisk Powiązane, a następnie Przegląd atrybutów zapisów VAT.

2. W oknie żądania wybierz kolumny z atrybutami VAT, które chcesz przeglądać.

3. Wybierz przycisk akcji Pokaż macierz, aby przejrzeć zapisy VAT pod kątem wybranych atrybutów VAT.

Zobacz też
Przełożony VAT

Szczegółowe zapisy VAT

Atrybuty VAT

Obsługa odwrotnego obciążenia
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Atrybuty VATAtrybuty VAT
UWAGA

Słownik atrybutów VAT jest zamknięty i zgodny ze słownikiem określonym przez Ministerstwo Finansów. Wszystkie atrybuty zostaną ustawione
podczas instalacji funkcjonalności.

W związku ze zmianami oznaczeń wartości atrybutów VAT i możliwości stosowania ich tylko w ustalonych okresach VAT zostały
dodane w ustawieniach pola dat: Obowiązuje od i Obowiązuje do. Pola te uzupełniane są podczas inicjalizacji lub aktualizacji
JPK_VAT z deklaracją. Pozostawienie tych pól pustych dopuszcza użycie wartości atrybutu VAT w dowolnym okresie.

Po zainicjowaniu ustawień należy zweryfikować, czy wszystkie atrybuty są poprawnie dodane. Otwórz stronę Atrybuty VAT i
sprawdź, czy zostały utworzone wszystkie atrybuty wraz z wartościami. Dodatkowo dla wartości atrybutów VAT powinny być
ustawione daty obowiązywania (dla MPP, SW, EE, IED i WSTO_EE).

Weryfikacja atrybutów VAT
W celu zweryfikowania, czy atrybuty VAT zostały prawidłowo dodane, należy otworzyć stronę Atrybuty VAT i sprawdzić, czy
zostało utworzone wszystkie pięć atrybutów wraz z wartościami:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Atrybuty VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Sprawdź, czy zostały utworzone wszystkie pięć atrybutów wraz z wartościami.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności należy ją odpowiednio skonfigurować. Ustawienia dotyczące atrybutów VAT na
dokumentach powinny być wypełnione przed księgowaniem pierwszych dokumentów, które w kolejnym miesiącu będą
raportowane z wykorzystaniem nowej struktury JPK VAT. Ustawienia dotyczące samego JPK VAT (dane podatnika, ustawienia
kalkulacji) należy wypełnić przed pierwszym utworzeniem JPK VAT.

WA ŻNE

W związku ze zmianami oznaczeń wartości atrybutów VAT i możliwości stosowania ich tylko w ustalonych okresach VAT zostały dodane w
ustawieniach pola dat: Obowiązuje od i Obowiązuje do. Pola te uzupełniane są podczas inicjalizacji lub aktualizacji JPK_VAT z deklaracją.
Pozostawienie pustych tych pól dopuszcza użycie wartości atrybutu VAT w dowolnym okresie.

Przypisywanie atrybutów VAT
Podczas ewidencji dokumentów, dla wymaganych typów, towarów i usług niezbędne jest przypisanie im odpowiednich atrybutów
VAT. Na każdej stronie służącej do wprowadzania i księgowania dokumentów zakupu, sprzedaży oraz serwisu, na pasku zostały
dodane akcje Atrybuty VAT nagłówka (Ctrl+Q) oraz Atrybuty VAT dokumentu. Dla wierszy na pasku Wiersz, Informacje
pokrewne dodano akcję Atrybuty VAT (Ctrl+Q).

Aby przypisać atrybut VAT:

1. Wybierz akcję Atrybuty VAT nagłówka.

2. Na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT, na której można dodawać i edytować atrybuty VAT dla konkretnego
dokumentu, w polach Kod atrybutu VAT i Kod wartości atrybutu VAT wybierz odpowiednie wartości.

3. Wybierz na pasku Wiersz, Informacje pokrewne, akcję Atrybuty VAT wiersza.

4. Na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT, na której można dodawać i edytować atrybuty VAT dla konkretnego
dokumentu, w polach Kod atrybutu VAT i Kod wartości atrybutu VAT wybierz odpowiednie wartości.
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5. Akcja Atrybuty VAT dokumentu uruchamia stronę Zestaw atrybutów VAT dokumentu, która pokazuje zagregowany
zestaw wszystkich atrybutów VAT dla dokumentu (atrybuty z nagłówka plus wszystkie atrybuty z poszczególnych wierszy).
Zestaw ten zostanie przeniesiony do zapisów VAT oraz zapisów nabywcy/dostawcy.

Nie można dodawać atrybutów dotyczących sprzedaży na zamówieniu zakupu i odwrotnie.

UWAGA

W związku ze specyfiką księgowania WNT dla transakcji trójstronnej UE, nabycie przez drugiego w kolejności podatnika rejestrowane jest jako
odwrotne obciążenie. W deklaracji VAT kwota podstawy (bez podatku VAT) jest wykazywana tylko jako VAT należny. W wyniku księgowania
faktury zakupu tworzony jest zapis VAT, do którego przypisany jest atrybut ZAKUP_DOST_USL z wartością TT_WNT (transakcja trójstronna WNT).
W pliku JPK VAT z deklaracją ten atrybut pojawi się dla zapisu sprzedaży wynikającego z odwrotnego obciążenia

W związku z tworzeniem dodatkowego zapisu dla podatku należnego przy odwrotnym obciążeniu została dodana możliwość przypisania do
dokumentu zakupu atrybutu ZAKUP_DOST_USL i wartości atrybutu TP (w przypadku istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.)

Atrybuty VAT dotyczą całego dokumentu, a nie poszczególnych wierszy. Po zaksięgowaniu dokumentu, atrybuty VAT są
automatycznie przenoszone do zaksięgowanego dokumentu i powiązanych z nim zapisów VAT oraz zapisów nabywcy/dostawcy.

Atrybuty VAT można również przypisać do dokumentów tworzonych w dziennikach.

PRZESTROGA

W związku z koniecznością wprowadzenia okresów obowiązywania dla wartości atrybutów VAT została dodana funkcja sprawdzająca podczas
kalkulacji, czy dodane w zapisach atrybuty można użyć dla danego okresu VAT. W przypadku, gdy w zapisach występują nieważne wartości
atrybutów wyświetlony zostanie komunikat błędu z informacją, w których zapisach należy poprawić wartości atrybutów.

Przypisywanie atrybutów VAT do dokumentów tworzonych w dziennikachPrzypisywanie atrybutów VAT do dokumentów tworzonych w dziennikach
W celu ułatwienia użytkownikowi przypisywania atrybutów VAT dla wielu dokumentów wprowadzanych jednocześnie w
dzienniku, na pasku dla akcji Atrybuty VAT zostały dodane dwie akcje:

Atrybuty VAT - Wiersz - Wyświetla zestaw atrybutów VAT przypisany tylko do danego wiersza i aktualizowany jest też
tylko dany zestaw atrybutów VAT po wprowadzonych w nim zmianach.
Atrybuty VAT - Zakres - Wyświetla zestaw atrybutów VAT przypisany łącznie dla wielu wierszy w dzienniku i po
wprowadzeniu zmian w tym zestawie aktualizowane są tylko wiersze z przypisanym zestawem atrybutów VAT.

Wprowadzanie zestawu atrybutów VAT przypisanego do wielu wierszy w dziennikuWprowadzanie zestawu atrybutów VAT przypisanego do wielu wierszy w dzienniku
Aby wprowadzić zestaw atrybutów VAT, który ma być przypisany do wielu wierszy w dzienniku:

1. Zaznacz wiersze dziennika, dla których chcesz przypisać ten sam zestaw atrybutów VAT.
2. Na pasku wybierz akcję Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Zakres.
3. Na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT - Zakres dodaj atrybuty VAT, które chcesz przypisać, a następnie

naciśnij OK.
4. Wyświetli się komunikat z informacją, że zestaw atrybutów VAT uległ zmianie i prośbą o potwierdzenie aktualizacji tego

zestawu atrybutów VAT dla wybranych wierszy.
5. Po zatwierdzeniu aktualizacji, aby sprawdzić czy zostały przypisane wspólne atrybuty VAT dla danego wiersza, zaznacz

pojedynczy wiersz i na pasku wybierz akcję Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Wiersz.
6. Przypisany wspólny zestaw atrybutów VAT pojawi się na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT.
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Zmiana zestawu atrybutów VAT przypisanego do wielu wierszy w dziennikuZmiana zestawu atrybutów VAT przypisanego do wielu wierszy w dzienniku
Aby zmienić zestaw atrybutów VAT, który jest przypisany do wielu wierszy w dzienniku:

1. Zaznacz wiersze dziennika, dla których chcesz zmienić zestaw atrybutów VAT.
2. Na pasku wybierz akcję Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Zakres.
3. Na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT - Zakres usuń lub dodaj atrybuty VAT, które chcesz przypisać, a

następnie naciśnij OK.
4. Wyświetli się komunikat z informacją, że zestaw atrybutów VAT uległ zmianie i prośbą o potwierdzenie aktualizacji tego

zestawu atrybutów VAT dla wybranych wierszy.
5. Po zatwierdzeniu aktualizacji, aby sprawdzić czy zostały zmienione wspólne atrybuty VAT dla danego wiersza, zaznacz

pojedynczy wiersz i na pasku wybierz akcję Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Wiersz.
6. Zmieniony wspólny zestaw atrybutów VAT pojawi się na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT.

UWAGA

Obowiązujący dla danego wiersza zestaw atrybutów VAT będzie widoczny, zarówno jako Atrybuty VAT - Wiersz, jak i Atrybuty VAT - Zakres.

PRZESTROGA

W sytuacji, gdy zaznaczone zostanie wiele wierszy z przypisanymi różnymi zestawami atrybutów VAT i wybrana zostanie akcja Atrybuty VAT -
zakres, na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT - Zakres zostaną wyświetlone łącznie wszystkie przypisane atrybuty VAT dla danych
wierszy. Zatwierdzenie tego zestawu, spowoduje zaktualizowanie wszystkich wybranych wierszy.

WA ŻNE

Przypisany zestaw atrybutów VAT można dla danego wiersza modyfikować, zaznaczając dany wiersz i wybierając każdorazowo Nawiguj,
Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Wiersz. Po zaksięgowaniu dokumentów, atrybuty VAT zostaną automatycznie przeniesione do zaksięgowanego
dokumentu i powiązanych z nim zapisów VAT.

Domyślne atrybuty VATDomyślne atrybuty VAT
Aby usprawnić proces nadawania Atrybutów VAT na dokumentach, została wprowadzona funkcjonalność Atrybuty domyślne.
Na stronach Nabywca, Dostawca, Zapas, Zasób, Konto K/G, Kosztu dodatkowy oraz Środek trwały, została dodana akcja
Atrybuty VAT. Po wybraniu akcji na tych stronach jest otwierana strona Domyślne atrybuty VAT.

Wprowadzenie atrybutów VAT na tej stronie spowoduje automatyczne dodanie atrybutu VAT do każdego dokumentu, w którym
dana kartoteka będzie użyta. Istnieje ograniczenie, które atrybuty VAT można przypisać na poszczególnych elementach.
Ustawienie określające, jakie atrybuty domyślne można przypisać i na jakich elementach, nie jest aktualnie możliwe.

UWAGA

W przypadku użycia funkcji Kopiuj dokument domyślne atrybuty VAT ustawią się tylko, jeśli wybrano opcję Oblicz ponown. wiersze. W
przypadku wybrania opcji Uwzgl. nagłówek, atrybuty VAT zostaną skopiowane z dokumentu źródłowego. Wyłączenie obu opcji podczas
kopiowania spowoduje, że żadne atrybuty VAT nie pojawią się w dokumencie.

UWAGA

Użytkownik może usunąć atrybut wstawiony automatycznie. Jeśli dany atrybut nie został wprowadzony jako domyślny, a powinien zostać użyty
na dokumencie, użytkownik musi wprowadzić go ręcznie.
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Edycja atrybutów na zaksięgowanych dokumentach

Edycja atrybutów VAT dla zaksięgowanych dokumentówEdycja atrybutów VAT dla zaksięgowanych dokumentów
Na zaksięgowanych dokumentach edycji atrybutów VAT dokonujemy bezpośrednio z poziomu zaksięgowanego dokumentu, za
pomocą akcji identycznych jak na niezaksięgowanych dokumentach. Atrybuty VAT zostaną zaktualizowane dla wszystkich
powiązanych zapisów. W przypadku standardowego dokumentu sprzedaży, kupna lub serwisu edycja atrybutów z poziomu
strony Arkusz rozliczania VAT nie jest możliwa.

W związku z koniecznością wprowadzenia okresów obowiązywania dla wartości atrybutów VAT zostały dodane funkcje
sprawdzające, czy dla danej Daty obowiązku VAT dodany atrybut może być używany.

W przypadku edycji zestawu atrybutów na zaksięgowanym dokumencie dla nagłówka lub wiersza system wyświetla komunikat o
użyciu nieważnych atrybutów VAT i konieczności ich zmiany oraz ostrzeżenie z podanymi niewłaściwymi atrybutami VAT.

Edycja atrybutów VAT na zapisie VAT zaksięgowanym przez dziennik głównyEdycja atrybutów VAT na zapisie VAT zaksięgowanym przez dziennik główny
Aby zmienić atrybuty VAT po zaksięgowaniu dokumentu przez dziennik, należy skorzystać ze strony Arkusz rozliczania VAT.

Na stronie Arkusz rozliczania VAT na pasku akcji została dodana akcja Atrybuty VAT, przy pomocy której można otworzyć
stronę Edytuj atrybuty VAT. Procedura zmiany atrybutów na stronie Arkusz rozliczania VAT wygląda analogicznie do
dodawania atrybutów przed zaksięgowaniem dokumentów. Domyślnie strona otwiera się w trybie widoku. Aby wprowadzić
zmiany, należy zmienić tryb na Edytuj. Po dokonaniu zmian użytkownik musi potwierdzić komunikat o zmianie atrybutów.
Atrybuty zostaną zaktualizowane dla wszystkich powiązanych zapisów oraz dokumentów. Z tej strony można również edytować
atrybut dotyczący mechanizmu podzielonej płatności.

WA ŻNE

W związku z koniecznością wprowadzenia okresów obowiązywania dla wartości atrybutów VAT zostały dodane funkcje sprawdzające, czy dla
danej daty obowiązku VAT dodany atrybut może być używany.

W przypadku edycji zestawu atrybutów na zaksięgowanym dokumencie dla nagłówka lub wiersza system wyświetla komunikat o użyciu
nieważnych atrybutów VAT i konieczności ich zmiany oraz ostrzeżenie z podanymi niewłaściwymi atrybutami VAT.

PRZESTROGA

Po wyświetleniu się komunikatu o użyciu atrybutu, który w danym okresie nie może być wykorzystany, ze względu na daty jego obowiązywania,
należy okno komunikatu zamknąć. W przeciwnym wypadku treść komunikatu będzie widoczna nawet wtedy, gdy wymagana zmiana w
atrybutach VAT zostanie wykonana.

Historia zmian atrybutów VAT jest przechowywana jako nowy zapis szczegółowy VAT. Zapis taki zawiera informacje o dacie
księgowania, użytkowniku dokonującym zmiany i identyfikatorze zestawu atrybutów VAT.

PORADA

Na stronie Arkusz rozliczenia VAT jest dostępna akcja umożliwiająca wyświetlenie przeglądu atrybutów VAT, dla którego można wybrać zakres
atrybutów do analizy. Po wybraniu na pasku akcji Przegląd atrybutów zapisów VAT, otwiera się strona Przegląd atrybutów zapisów VAT,
na której należy ustawić filtr w polu Zestaw kolumn. Filtr można wpisać ręcznie lub rozwinąć listę kodów atrybutów i zaznaczyć wybrane kody z
klawiszem Ctrl. Jeżeli filtr w polu Zestaw kolumn jest wpisany, należy uruchomić akcję Pokaż macierz. Strona macierzy zawiera wiersze z
zapisami VAT odfiltrowanymi tak jak zawartość strony Arkusz rozliczenia VAT i dodatkowo wybrane kolumny z oznaczeniem, czy dla danego
zapisu jest przypisany wskazany kod atrybutu VAT.
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W związku ze zmianami w datach obowiązywania poszczególnych atrybutów, w Polish Localization została wprowadzana jeszcze
dodatkowa funkcja sprawdzająca podczas kalkulacji i generowania pliku JPK_VAT. Umożliwia ona zweryfikowanie, czy dla danego
okresu VAT mogą być użyte dodane w zapisach atrybuty. W przypadku, gdy w zapisach występują nieważne wartości atrybutów
wyświetlony zostanie komunikat błędu z informacją, w których zapisach należy poprawić wartości atrybutów. Na stronie
Komunikaty o błędzie możemy użyć akcji Otwórz powiązany rekord lub bezpośrednio z danego wiersza otworzyć listę
zapisów VAT. Na stronie Zapisy VAT uruchom akcję Arkusz rozliczania VAT i przez edycję zmień zestaw atrybutów na
prawidłowy.

Zobacz też
Arkusz rozliczania VAT

Jednolity Plik Kontrolny
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Szczegółowe zapisy VATSzczegółowe zapisy VAT
Funkcjonalność Szczegółowe zapisy VAT została dodana do systemu Dynamics 365 Business Central w celu dokładniejszej
obsługi i większej kontroli nad zmianą wartości podatku VAT, który ma być rozliczony w danym okresie.

Zasada działania szczegółowych zapisów VAT jest podobna do zasady działania szczegółowych zapisów w innych księgach
pomocniczych w systemie, takich jak szczegółowe zapisy księgi nabywców i szczegółowe zapisy księgi dostawców. Oznacza to,
że na stronie Szczegółowe zapisy VAT system przechowuje, w postaci oddzielnych zapisów, informacje o zmianach wartości
zapisów VAT. Kwoty na stronie Zapisy VAT są sumą kwot zarejestrowanych na stronie Szczegółowe zapisy VAT powiązanych
z danym zapisem VAT.

Przeglądanie zapisów na stronie Szczegółowe zapisy VAT
Aby przejrzeć zapisy na stronie Szczegółowe zapisy VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szczegółowe zapisy VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Strona Szczegółowe zapisy VAT zawiera historię poszczególnych zapisów VAT. Kolumny na stronie Szczegółowe zapisy
VAT są praktycznie takie same, jak na stronie Zapisy VAT, jednak 2 z nich są specyficzne dla okna Szczegółowe zapisy
VAT:

Typ zapisu - Określa pochodzenie szczegółowego zapisu VAT i może przyjmować następujące wartości:

Zapis wstępny - oznacza, że jest to początkowy (pierwszy) szczegółowy zapis VAT dla danego zapisu VAT
lub odwrócenie tego zapisu;

Przełożony VAT - oznacza, że w tym szczegółowym zapisie VAT został zarejestrowany fakt przełożenia VAT w danym
zapisie VAT lub odwrócenie tego zapisu;

Zrealizowany VAT - oznacza, że w tym szczegółowym zapisie VAT został zarejestrowany fakt realizacji przełożonego
VAT w danym zapisie VAT lub odwrócenie tego zapisu;

Zmiana daty obowiązku VAT - oznacza, że ten szczegółowy zapis VAT zarejestrował zmianę daty obowiązku VAT
w danym zapisie VAT lub odwrócenie tego zapisu;

Korekta odwrotnego obciążenia - oznacza, że ten szczegółowy zapis VAT zarejestrował kwotę podstawy i podatku
VAT z tytułu odwrotnego obciążenia przeliczoną według innego kursu, niż zostało dokonane przeliczenie kwot zakupu
i zobowiązania;

Zmiana pominięcia w ewidencji VAT - oznacza, że ten szczegółowy zapis VAT zarejestrował zmianę w polu Pomiń
w ewidencji VAT;

Zmiana atrybutów VAT - oznacza, że ten szczegółowy zapis VAT zarejestrował zmianę atrybutów VAT dla tego
zapisu VAT.

Nr zapisu VAT - Określa numer zapisu VAT, z którym powiązany jest dany szczegółowy zapis VAT.

PORADA

Dostęp do strony Szczegółowe zapisy VAT można uzyskać także ze strony Arkusz rozliczenia VAT oraz po wywołaniu akcji Znajdź zapisy na
każdym zaksięgowanym dokumencie mającym powiązanie z zapisami VAT.
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Księgowanie dokumentów zVAT wdziennikach głównychKsięgowanie dokumentów zVAT wdziennikach głównych
W związku z wymaganiami przepisów polskiego prawa, istnieje obowiązek umieszczania danych kontrahentów w rejestrze VAT
zakupu i sprzedaży. W przypadku ewidencji faktur zakupu od dostawców jednorazowych można uniknąć konieczności
zakładania dla nich kartotek rozrachunkowych. Polish Localization umożliwia to dzięki rozszerzeniu funkcji dzienników
głównych w zakresie księgowania transakcji z podatkiem VAT poprzez dodanie możliwości podania danych kontrahenta.

UWAGA

Proces najczęściej dotyczy faktur zakupu.

Księgowanie dokumentu z podatkiem VAT dla danego kontrahenta VAT
Aby zaksięgować fakturę zakupu z podatkiem VAT przez dziennik główny i określić dane kontrahenta VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Jeśli na stronie Dzienniki główne są zdefiniowane szablony dzienników głównych, wybierz jeden z nich.
3. Na stronie Dzienniki główne, która się otworzy, w sposób standardowy wprowadź dane z księgowanego dokumentu,

pamiętając o właściwym wypełnieniu pól:  

Główny typ księgowania
Gł. gosp. grupa księgowa
Gł. tow. grupa księgowa
Gosp. grupa księgowa VAT
Tow. grupa księgowa VAT.

3. W menu Wiersz na wstążce wybierz VAT - dodatkowe informacje, aby otworzyć okno VAT - dodatkowe informacje.
4. Na stronie VAT - dodatkowe informacje, na  skróconej karcie Ogólne uzupełnij odpowiednio ważne pola, m.in.: 

Data wpływu dokumentu/sprzedaży
Data obowiązku VAT
Nr dok. zewn. JPK.

5. Na tej samej stronie, w tej samej skróconej karcie w polu Kontrahent VAT rozwiń listę. Lista ta zawiera dane
kontrahentów, które można wyświetlić w rejestrze VAT, bez konieczności zakładania dla kontrahenta kartoteki
rozrachunkowej.  

PORADA

Jeśli konieczne jest dodanie nowego kontrahenta VAT do listy, wybierz Nowy i na stronie Kartoteka kontaktu, która się otworzy, wprowadź
niezbędne dane. Aby kontakt był dostępny w polu Kontrahent VAT, typ kontaktu ustaw jako Firma.

6. Wybranie kontrahenta z listy rozwijanej w polu Kontrahent VAT powoduje automatyczne uzupełnienie pól
z nazwą i danymi adresowymi kontrahenta na skróconej karcie Nazwa/Adres na stronie VAT - dodatkowe informacje.
Jeżeli dokument w dzienniku jest wprowadzany w wielu wierszach, wybranie w polu kontrahenta VAT powoduje aktualizację
jego danych we wszystkich wierszach dziennika z tym samym numerem dokumentu i tą samą datą księgowania.

PORADA

Jeśli dokumnet wprowadzasz do dziennika w wielu wierszach, aby zapewnić zgodność danych kontrahenta VAT we wszystkich wierszach, wybierz
wartość w polu Kontrahent VAT po utworzeniu wierszy.

7. Na stronie VAT - dodatkowe informacje, na skróconej karcie Nazwa/Adres uzupełnij pole Kod
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kraju/regionu zgodnie z miejscem transakcji.
8. Zaksięguj fakturę zakupu z danymi kontrahenta VAT wprowadzonymi na stronie VAT - dodatkowe informacje.

Księgowanie ma odzwierciedlenie w raporcie Rejestr VAT sprzedaży/zakupu.

Zobacz też
Przełożony VAT w dokumentach księgowanych przez dziennik główny
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Księgowanie pełnego VATKsięgowanie pełnego VAT
Zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, kwota netto powinna być widoczna w przypadku wszystkich transakcji w rejestrze VAT.
Aby spełnić ten wymóg, Polish Localization umożliwia ręczne wprowadzanie kwoty podstawy VAT dla księgowań obejmujących
wyłącznie kwotę podatku VAT.

Ta funkcjonalność ma szczególne znaczenie dla ewidencji zakupów spoza UE. W przypadku takich transakcji muszą być
zaksięgowane 2 dokumenty:

faktura zakupu, aby została uwzględniona wartość netto zakupów i zobowiązanie na podstawie faktury od dostawcy;

dokument PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne), aby został uwzględniony podatek VAT i inne dodatkowe koszty celne
obciążające dostawę spoza terytorium UE.

Ponieważ wartość netto stanowiąca podstawę kalkulacji podatku VAT jest zaksięgowana na podstawie faktury zakupu, nie może
być zaksięgowana ponownie na podstawie dokumentu PZC podczas księgowania podatku VAT. Dlatego podczas księgowania
dokumentu PZC, podstawa kalkulacji podatku VAT podawana jest wyłącznie informacyjnie, co zapewnia poprawność wydruku
transakcji zakupu w rejestrze VAT.

Ustawienia księgowania pełnego VAT
Aby umożliwić księgowanie wyłącznie podatku VAT na podstawie dokumentu zakupu było możliwe, należy zdefiniować właściwe
ustawienia. W tym celu należy postępować według następujących kroków:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgowe VAT, która się otworzy, zaznacz wiersz z właściwą kombinacją Gospodarczej grupy
księgowej VAT (właściwej dla Urzędu Celno-Skarbowego lub Agencji Celnej - dostawcy PZC, wobec którego podmiot jest
zobowiązany do uiszczenia zobowiązania z tytułu VAT i innych kosztów związanych z odprawą celną) oraz Towarowej
grupy księgowej VAT (właściwej dla stawki podatku VAT w transakcji zakupu, zdefiniowanej specjalnie na potrzeby
dokumentów PZC), a następnie wybierz akcję Edycja.

3. Na stronie Kartoteka ustaw. księg. VAT, która się otworzy dla wybranej kombinacji grup VAT, należy zwrócić uwagę na 2
pola:

W polu Typ kalkulacji VAT musi być wybrana opcja Pełny VAT.

Konto KG wybrane w polu Konto naliczonego VAT musi mieć domyślnie przypisaną towarową grupę księgową VAT
zgodną z tą, która użyta jest w definiowanych właśnie ustawieniach.

UWAGA

Pole Kwota podstawy pełnego VAT jest ukryte domyślnie. Aby je wyświetlić, należy skorzystać z funkcji Personalizuj.

Obsługa księgowania pełnego VAT
Dokument PZC wprowadzany jest analogicznie, jak zwykła faktura zakupu. W celu jego zaewidencjonowania należy postępować
według następujących kroków:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Faktury zakupu, na wstążce wybierz Nowy.

3. Z listy rozwijanej w polu Nr dostawcy (zakup) wybierz kartotekę urzędu celno-skarbowego.
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Wiersz należy wypełnić w sposób następujący:

4. W polu Typ wybierz Konto K/G.

5. W polu Nr wybierz konto KG, które zostało wybrane jako konto VAT-u naliczonego w ustawieniach księgowania VAT.

6. W polu Ilość wprowadź cyfrę 1.

7. W polu Bezpośr. koszt jedn. bez VAT wprowadź kwotę podatku VAT wykazaną na dokumencie PZC.

8. W polu Kwota podstawy pełnego VAT wprowadź kwotę stanowiąca podstawę do obliczenia podatku VAT, wykazaną
na dokumencie PZC.

9. Pozostałe wymagane pola uzupełnij w sposób standardowy.

10. Zaksięguj dokument, wybierając Księguj.

UWAGA

Przy zmianie wartości pola Typ kalkulacji VAT w wierszu następuje wyzerowanie wartości pola Kwota podstawy pełnego VAT. Jeżeli wartość
pola Typ kalkulacji VAT jest inna niż Pełny VAT, edycja pola Kwota podstawy pełnego VAT jest niemożliwa.

Zaksięgowanie dokumentu powoduje zarejestrowanie w księgach firmowych kwoty podatku VAT na wskazanym koncie VAT-u
naliczonego oraz zobowiązania wobec urzędu celno-skarbowego w tej samej wysokości, na koncie zobowiązań zgodnym
z ustawieniami grupy księgowej dostawcy przypisanej do dokumentu. Ręcznie wprowadzona kwota podstawy VAT kopiowana
jest do zapisów VAT powiązanych z zaksięgowaną fakturą zakupu (dokumentem PZC) i drukowana w rejestrze VAT zakupu.
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Pomijanie transakcji w ewidencji VATPomijanie transakcji w ewidencji VAT
Księgowanie dokumentów zakupu i dokumentów sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 Business Central skutkuje powstaniem
zapisów VAT, które są bazą do rozliczenia podatku VAT za dany okres. Wśród nich mogą wystąpić transakcje, które nie podlegają
opodatkowaniu VAT, dlatego w ramach [!include[polish-functionality-starter-pack.md](includes/polish-functionality-starter-
pack.md.md)] zostało dodane narzędzie, które umożliwia wykluczanie wybranych zapisów VAT z rozliczenia podatku VAT.

Księgowanie dokumentów z użyciem opcji Pomiń w ewidencji VAT
Funkcjonalność Pomiń w ewidencji VAT jest opisana na przykładzie faktur zakupu, ale może być wykorzystana w wierszach
następujących dokumentów:

Zamówienie zakupu,
Faktura zakupu,
Zamówienie zwrotu zakupu,
Faktura korygująca zakupu,
Zamówienie sprzedaży
Faktura sprzedaży
Zamówienie zwrotu sprzedaży,
Faktura korygująca sprzedaży.

Aby zaksięgować fakturę zakupu z pominięciem w ewidencji VAT:

1. Wprowadź fakturę zakupu w standardowy sposób.

2. W wybranym wierszu faktury zaznacz pole Pomiń w ewidencji VAT.

Po zaksięgowaniu dokumentu utworzone zostaną m.in. zapisy w tabelach Zapisy VAT i Szczegółowe zapisy VAT, w których
pole Pomiń w ewidencji VAT będzie zaznaczone.

UWAGA

Pole Pomiń w ewidencji VAT można też edytować w wierszach dzienników głównych oraz w oknie VAT ‑ dodatkowe informacje.

UWAGA

Zarządzanie pomijaniem i pokazywaniem poszczególnych zapisów VAT w ewidencji VAT po zaksięgowaniu dokumentów jest możliwe na stronie
Arkusz rozliczania VAT.

Ustawienie Pomiń w ewidecji VAT dla wybranych grup księgowych VAT
W przypadku, gdy transakcje z wybraną kombinacją grup księgowych VAT nigdy nie podlegają opodatkowaniu VAT, możliwe jest
ich domyślne oznaczenie jako Pomiń w ewidencji VAT. Aby włączyć tą opcję:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie Ustawienia księgowe VAT, które się otworzy, ustaw kursor w wierszu z wybraną kombinacją grup księgowych
VAT, a następnie wybierz Edycja.

3. W oknie Kartoteka ustaw. księg. VAT, które się otworzy, zaznacz pole Pomiń w ewidencji VAT.

UWAGA
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Wprowadzenie wiersza dokumentu z kombinacją grup księgowych VAT, dla której na stronie Ustawienia księgowe VAT zaznaczone jest pole
Pomiń w ewidencji VAT, spowoduje automatyczne zaznaczenie tego pola w wierszu dokumentu.

Zobacz też
Arkusz rozliczania VAT
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Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedażyZamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży
Zgodnie z polskim prawem w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów i usług, w pewnych przypadkach, transakcję należy
potraktować w kontekście podatku VAT jako sprzedaż i naliczyć VAT należny. Tak naliczona kwota podatku VAT jest traktowana
jako koszt. Aplikacja Polish Localization została wyposażona w narzędzie upraszczające proces dodatkowej ewidencji podatku VAT
dla tego rodzaju transakcji.

Definiowanie ustawień nabywcy wewnętrznego
Aby tworzyć i księgować wewnętrzne zamówienia i faktury sprzedaży, konieczne jest zdefiniowanie kartoteki nabywcy
wewnętrznego z właściwymi parametrami. Aby zdefiniować ustawienia wewnętrznego nabywcy:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Gł. gospodarcze grupy księgowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Gł. gospodarcze grupy księgowe, która się otworzy, zdefiniuj kod nowej grupy, która będzie wykorzystana

do dokonania technicznych księgowań wewnętrznych faktur sprzedaży.
3. W tym samym oknie zaznacz wiersz z nową grupą i wybierz Ustawienia.
4. Na stronie Główne ustawienia księgowania, która się otworzy, wybierz Nowy.
5. Na stronie Kartoteka gł. ustawień księg., która się otworzy, zdefiniuj właściwe ustawienia, wprowadzając to samo konto

pozabilansowe K/G przeznaczone do technicznych księgowań w polach umieszczonych na karcie skróconej Sprzedaż:
Konto sprzedaży, Konto faktury kor. sprzedaży, Konto rabatu wiersza sprzedaży, Konto rabatu faktury sprzedaży.
Na karcie skróconej Zapasy uzupełnij pole Konto KWS, wybierając w nim konto K/G przeznaczone do zaksięgowania
w koszty wartości towaru wydanego bezpłatnie.

WA ŻNE

Powtórz czynności opisane w punkcie 4 i 5 dla każdej wybranej kombinacji kodów Główna gospodarcza grupa księgowa i Główna towarowa
grupa księgowa.

6. Wybierz ikonę , wprowadź Grupy księgowe nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
7. Na stronie Grupy księgowe nabywców, która się otworzy, w pierwszym wolnym wierszu wprowadź unikalny kod grupy

księgowej nabywców przeznaczonej do księgowań technicznych i w polu Konto należności wybierz to samo konto
pozabilansowe K/G przeznaczone do technicznych księgowań, które zostało użyte w oknie Główne ustawienia
księgowania.

8. Wybierz ikonę , wprowadź Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
9. Na stronie Metody płatności, która się otworzy, w pierwszym wolnym wierszu wprowadź unikalny kod i opis metody

płatności przeznaczonej do rozliczenia księgowań technicznych, w polu Typ konta przeciwst. wybierz Konto K/G, a w polu
Nr konta przeciwst. wybierz to samo konto pozabilansowe K/G przeznaczone do technicznych księgowań, które zostało
użyte we wcześniej zdefiniowanych ustawieniach.

10. Zdefiniuj kartotekę nabywcy wewnętrznego do księgowania faktur wewnętrznych sprzedaży. W tym celu, w sposób
standardowy załóż nową kartotekę nabywcy, wprowadzając specyficzne parametry:

Na karcie skróconej Fakturowanie:
Gł. gosp. grupa księgowa – Wybierz kod wcześniej zdefiniowanej grupy.
Gosp. grupa księgowa VAT –  Wybierz kod grupy, której ustawienia będą obowiązywały w kalkulacji podatku
VAT należnego do przekazania w koszty.
Grupa księgowa nabywcy – Wybierz kod wcześniej zdefiniowanej grupy.

Na karcie skróconej Płatności:
Kod metody płatności – Wybierz kod wcześniej zdefiniowanej metody.

UWAGA

Zalecane jest, żeby nazwa, dane adresowe i NIP nabywcy wewnętrznego były identyczne z danymi firmy, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.
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11. Zdefiniuj kody dla podatku VAT przekazywanego w koszty, wraz z przypisanymi do nich właściwymi kontami K/G. Wybierz
ikonę , wprowadź VAT przekazany, a następnie wybierz powiązane łącze.

12. W oknie VAT przekazany, które się otworzy, w pierwszym wolnym wierszu wprowadź ustawienia:

Kod - Określ unikalny kod dla danego typu podatku VAT do przekazania w koszty
Opis - Określ opis danego typu podatku VAT do przekazania w koszty
Konto kosztu VAT – Wybierz konto K/G kosztowe, na którym ma być zaksięgowana kwota podatku VAT
Konto rozliczenia VAT – Wybierz to samo konto pozabilansowe K/G przeznaczone do technicznych księgowań,
które zostało użyte we wcześniej zdefiniowanych ustawieniach.

Księgowanie podatku VAT należnego od wartości bezpłatnie przekazanych
towarów
Aby obliczyć i zaksięgować podatek VAT należny od wartości bezpłatnie przekazanych towarów lub produktów postępuj według
następujących kroków:

1. Wybierz ikonę, , wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz nową kartotekę zamówienia sprzedaży i z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz wcześniej

zdefiniowanego nabywcę technicznego lub nabywcę, któremu przekazywany jest towar – w tym drugim przypadku
konieczne jest wybranie nabywcy technicznego w polu Nr odbiorcy faktury na karcie skróconej Fakturowanie. System
automatycznie uzupełni część pól w nagłówku faktury sprzedaży na podstawie danych przypisanych domyślnie do kartoteki
wybranego nabywcy (odbiorcy faktury), m.in. nazwa i adres nabywcy, Gł. gosp. grupa księgowa, Gosp. grupa księgowa
VAT, Grupa księgowa nabywcy, Kod metody płatności.

WA ŻNE

Z listy rozwijanej, w polu Kod VAT'u przekazanego, konieczne jest wybranie właściwego, wcześniej zdefiniowanego typu podatku VAT do
przekazania.

3. Na karcie skróconej Wiersze, w polu Typ wybierz Zapas, a w polu Nr wybierz zapas, który zostanie przekazany bezpłatnie.
Pola: Ilość i Kod lokalizacji wypełnij standardowo. W polu Cena jednostkowa bez VAT wprowadź cenę sprzedaży,
na podstawie której zostanie ustalona kwota stanowiąca podstawę do obliczenia podatku VAT należnego do przekazania
w koszty.

4. Pozostałe dane w zamówieniu sprzedaży wprowadź standardowo i zaksięguj wydanie oraz fakturę sprzedaży.

W wyniku zaksięgowania faktury sprzedaży z zamówienia wewnętrznego powstaną zapisy księgi głównej, zgodne z ustawieniami.
Kwota podatku VAT zostanie zaksięgowana na kontach K/G: podatku VAT należnego i kosztowym, wartość wydanego towaru
zostanie zaksięgowana na kontach K/G: magazynowym i kosztowym, a pozostałe kwoty netto i brutto, będące wynikiem
technicznych automatycznych księgowań, zostaną zaksięgowane na pozabilansowym koncie technicznym K/G użytym
w ustawieniach.

Podgląd zapisów księgi głównej dla bezpłatnie przekazanych towarów
Efekty zaksięgowania wewnętrznej faktury sprzedaży można zobaczyć postępując według kroków:

1. Wybierz ikonę, , wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę zaksięgowanej faktury sprzedaży i wybierz akcję Nawiguj.
3. W oknie Nawigacja, które się otworzy, zaznacz tabelę Zapis K/G i wybierz akcję Pokaż powiązane zapisy.

Tworzenie wewnętrznej faktury sprzedaży dla zakupów kosztowych
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związanych z reklamą i reprezentacją
Aby utworzyć i wystawić wewnętrzną fakturę sprzedaży do zakupów kosztowych związanych z reklamą i reprezentacją:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz nową kartotekę faktury sprzedaży i z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż), wybierz wcześniej

zdefiniowanego nabywcę wewnętrznego. System automatycznie uzupełni część pól w nagłówku faktury sprzedaży
na podstawie danych przypisanych domyślnie do kartoteki wybranego nabywcy, m.in. nazwa i adres nabywcy, Gł. gosp.
grupa księgowa, Gosp. grupa księgowa VAT, Grupa księgowa nabywcy, Kod metody płatności.

WA ŻNE

Konieczne jest wybranie właściwego, wcześniej zdefiniowanego typu podatku VAT do przekazania z listy rozwijanej w polu Kod VAT'u
przekazanego.

3. Na skróconej karcie Wiersze, w polu Typ wybierz Konto K/G, a w polu Nr wybierz to samo konto pozabilansowe K/G
przeznaczone do technicznych księgowań, które zostało użyte we wcześniej zdefiniowanych ustawieniach. W polu Ilość
wprowadź cyfrę 1, a w polu Cena jednostkowa bez VAT wprowadź kwotę stanowiąca podstawę do obliczenia podatku
VAT należnego do przekazania w koszty.

4. Wprowadź w sposób standardowy pozostałe dane w fakturze sprzedaży i ją zaksięguj.

W wyniku zaksięgowania wewnętrznej faktury sprzedaży powstaną zapisy księgi głównej, zgodne z ustawieniami. Kwota podatku
VAT zostanie zaksięgowana na kontach K/G: podatku VAT należnego i konto kosztowe, a pozostałe kwoty netto i brutto, będące
wynikiem technicznych automatycznych księgowań, zostaną zaksięgowane na pozabilansowym koncie technicznym K/G użytym
w ustawieniach.

Podgląd zapisów księgi głównej dla faktury wewnętrznej
Aby wyświetlić efekty księgowania wewnętrznej faktury sprzedaży:

1. Wybierz ikonę, , wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę zaksięgowanej faktury sprzedaży i wybierz Nawiguj.
3. Na stronie Nawigacja, która się otworzy, zaznacz tabelę Zapis K/G i wybierz opcję Pokaż.

UWAGA

Proces przekazania podatku VAT w koszty może być obsługiwany w dokumentach: Faktura sprzedaży, Zamówienie sprzedaży, Faktura
korygująca sprzedaży, Zamówienie zwrotu sprzedaży.
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Obsługa odwrotnego obciążeniaObsługa odwrotnego obciążenia

Odwrotne obciążenie w transakcjach zakupu
Zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) i usług oraz import usług
podlegają opodatkowaniu VAT, co jest jednoznaczne z koniecznością wykazania transakcji z obliczonym podatkiem VAT
w rejestrze VAT. Do obliczania naliczonego i należnego podatku VAT z tytułu tego typu transakcji wykorzystywana jest
standardowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie. Aby przystosować tą funkcjonalność do wymagań polskiego prawa, zostały
do niej dodane następujące elementy:

Funkcjonalność Odwrotne obciążenie została rozszerzona o tworzenie zapisu VAT dla sprzedaży. Dzięki temu transakcja
WNT i zakupu usług z kwotą podatku VAT należnego wykazywane są zarówno w rejestrze VAT sprzedaży, jak i zakupu.

Polish Localization dla Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia również kalkulację podatku VAT w walucie
lokalnej według kursu wymiany z innego dnia niż data przeliczenia wartości zakupu i zobowiązań na potrzeby ksiąg
rachunkowych.

UstawieniaUstawienia
Do kalkulacji i księgowania podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia konieczne jest zdefiniowanie właściwych ustawień.
W tym celu, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Ustawienia Księgowe VAT.

2. W oknie Ustawienia księgowe VAT, które się otworzy, należy zaznaczyć wiersz z kombinacją kodów w polach Gosp.
grupa księgowa VAT i Tow. grupa księgowa VAT, która odnosi się do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów i usług oraz importu usług, a następnie należy wybrać Edycja.

3. W oknie Kartoteka ustaw. księg. VAT należy zwrócić uwagę na kilka pól:

Typ kalkulacji VAT na karcie skróconej Ogólne - w tym polu musi być wybrana opcja Odwrotne obciążenie.

Konto odwrotnego obciążenia na karcie skróconej Zakupy - z listy rozwijanej w tym polu należy wybrać konto K/G, na
które zostanie zaksięgowana kwota podatku VAT należnego obliczona dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów i usług oraz importu usług.

Konto niezr. odwrotnego obciążenia na karcie skróconej Zakupy - z listy rozwijanej w tym polu należy wybrać konto
K/G, na które zostanie zaksięgowana niezrealizowana kwota podatku VAT należnego obliczona dla transakcji
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług oraz importu usług.

Konto przełoż. odwrotnego obciążenia na karcie skróconej Zakupy - z listy rozwijanej w tym polu należy wybrać konto
K/G, na które zostanie zaksięgowana przełożona kwota podatku VAT należnego obliczona dla transakcji
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług oraz importu usług.

Konto korekty kursu wal. odwrotnego obciążenia na karcie skróconej Zakupy - z listy rozwijanej w tym polu należy
wybrać konto K/G, na które zostanie zaksięgowana różnica wynikająca z przeliczenia VAT według innego kursu
niż zobowiązanie, ale dotyczy to tylko kwoty VAT nie podlegającej odliczeniu.

W sytuacji, gdy kurs wymiany waluty do obliczenia podatku VAT jest inny niż kurs wymiany waluty zastosowany do całości
zaksięgowanej faktury zakupu, musi zostać doksięgowana kwota różnicy w podatku VAT. Księgowanie tej różnicy może być
dokonywane ręcznie, po zaksięgowaniu faktury zakupu (opcja zalecana) lub automatycznie (opcja niezalecana z powodu wpływu
na obniżenie wydajności systemu). W celu zdefiniowania tego ustawienia, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Ustawienia zakupów i zobowiązań.

2. W oknie Ustawienia zakupów i zobowiązań, które się otworzy, na karcie skróconej Ogólne, należy zaznaczyć pole
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Automatyczne księgow. różnicy kurs. odwrotnego obciążenia, jeśli kwota różnicy w kalkulacji podatku VAT
wynikająca z zastosowania różnych kursów wymiany ma być księgowana automatycznie. Pozostawienie pola pustego
oznacza, że różnica ta musi być zaksięgowana ręcznie po zaksięgowania faktury zakupu (sposób ręcznego księgowania
opisany jest w dalszej części tego rozdziału).

UWAGA

Ze względu na możliwość zablokowania tabel podczas operacji księgowania, pole Automatyczne księgow. różnicy kurs. odwrotnego
obciążenia nie powinno zawierać ustawienia Tak, jeśli w polu Użyj poprzednich zasad blokowania tabeli Zapis K/G w tabeli Ustawienia
księgi głównej wybrano ustawienie Nie.

ObsługaObsługa
Zaksięgowanie faktury zakupu za towary i usługi nabyte na terenie Unii Europejskiej lub za usługi nabyte poza Unią Europejską
spowoduje obliczenie i zaksięgowanie podatku VAT, bez wpływu na wartość zakupów oraz wysokość zobowiązań wobec
dostawcy. W tym celu, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy w standardowy sposób utworzyć nową fakturę zakupu, w której należy zwrócić uwagę na to, żeby wybrane były:
Gosp. grupa księgowa VAT i Tow. grupa księgowa VAT, dla kombinacji których są zdefiniowane właściwe ustawienia
(opisane powyżej).

UWAGA

Kurs wymiany waluty do przeliczenia na walutę lokalną wartości zakupu i zobowiązań z faktury zakupu pobierany jest z tabeli kursów według daty
w polu Data księgowania, a kurs wymiany waluty do przeliczenia na walutę lokalną kwoty podatku VAT pobierany jest z tabeli kursów
według daty w polu Data obowiązku VAT.

2. Należy sprawdzić podsumowanie wartości w fakturze zakupu, w tym celu, należy w oknie kartoteki faktury zakupu wybrać
Statystyka.

3. W oknie Statystyka zakupów Faktura, które się otworzy, należy zwrócić uwagę na pola na karcie skróconej Odwrotne
obciążenie:

Kod waluty odwrotnego obciążenia - kod waluty pobrany z parametrów faktury zakupu.

Data obowiązku VAT - data obowiązku VAT pobrana z parametrów faktury zakupu; jednocześnie jest to data,
według której ustalany jest kurs wymiany waluty dla kwoty podatku VAT.

Kwota odwrotnego obciążenia - kwota obliczonego podatku VAT naliczonego i należnego wyrażona w walucie faktury.

Kwota odwrotnego obciążenia (PLN) - równowartość w walucie lokalnej kwoty obliczonego podatku VAT naliczonego
i należnego.

4. W przypadku wystąpienia na jednej fakturze zakupu wierszy z kilkoma różnymi stawkami VAT, podsumowanie kalkulacji
kwoty odwrotnego obciążenia dla każdej stawki oddzielnie można zobaczyć na karcie skróconej Wiersze w oknie
Statystyka faktury zakupu, gdzie zostały dodane 2 nowe pola:

Kwota odwrotnego obciążenia - kwota obliczonego podatku VAT naliczonego i należnego wyrażona w walucie faktury.

Kwota odwrotnego obciążenia (PLN) - równowartość w walucie lokalnej kwoty obliczonego podatku VAT naliczonego
i należnego.

5. W przypadku, gdy kurs wymiany waluty do kalkulacji kwoty odwrotnego obciążenia pobrany z tabeli kursów wymiany
według Daty obowiązku VAT z jakiegoś powodu jest niewłaściwy, należy go zmienić. W tym celu, w oknie Statystyka
zakupów Faktura, na karcie skróconej Odwrotne obciążenie, w polu Kod waluty odwrotnego obciążenia należy
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kliknąć przycisk asysty. Otworzy się okno Zmiana kursu wymiany, w którym, w polu Relacyjny kurs wymiany należy
zmienić ręcznie wartość wstawioną domyślnie na właściwą.

6. Należy w standardowy sposób zaksięgować fakturę zakupu.

Efekty księgowania w postaci Zapisów K/G i Zapisów VAT można zobaczyć nawigując zaksięgowaną fakturę zakupu.

W sytuacji, gdy w zaksięgowanej fakturze zakupu zostały użyte różne kursy wymiany: inny dla wartości zakupu i zobowiązań,
a inny dla kwoty odwrotnego obciążenia (niezależnie od tego, czy zostały one pobrane z tabeli na podstawie Daty księgowania
i Daty obowiązku VAT, czy zostały ręcznie zmienione przed zaksięgowaniem), po zaksięgowaniu faktury zakupu, jeżeli pole
Automatyczne księgow. różnicy kurs. odwrotnego obciążenia w Ustawieniach zakupów i zobowiązań nie jest
zaznaczone, konieczne jest dokonanie dodatkowego księgowania korekty kwoty VAT. W tym celu, należy postępować
według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Arkusz rozliczania VAT.

2. W oknie Arkusz rozliczania VAT, które się otworzy, należy ustawić odpowiednie filtry, aby na ekranie wyświetlić wybrane
zapisy VAT. W wierszach Arkusza rozliczenia VAT, w których występuje różnica kwoty VAT, zaznaczone jest pole Inny
kurs dla odwrotnego obciążenia:

3. Należy zaznaczyć wiersz typu Zakup z kwotą odwrotnego obciążenia do skorygowania.

4. Należy wybrać Koryguj kurs wymiany odwrotnego obciążenia.

5. Otworzy się okno z podsumowaniem informacji o odwrotnym obciążeniu obliczonym w danym wierszu. Jeśli kursy
wymiany waluty są różne (inny dla wartości zakupu i zobowiązań, a inny dla kwoty odwrotnego obciążenia), wartość w polu
Różnica kwot jest różna od 0.

6. W tym samym oknie należy zwrócić uwagę na pola dat:

Data księgowania - data, z jaką zostanie zaksięgowana korekta kursu wymiany. Domyślnie wstawiana jest data robocza,
w razie potrzeby można ją zmienić ręcznie.

Data obowiązku VAT - data, z jaką zostanie zakwalifikowana korekta kwoty VAT do okresu rozliczenia podatku VAT.
Domyślnie wstawiana jest data z korygowanego zapisu VAT, w razie potrzeby można ją zmienić ręcznie.

7. Należy wybrać Księguj.

8. Efektem zaksięgowania korekty kursu wymiany będą Zapisy K/G i Szczegółowe zapisy VAT.

W sytuacji, gdy w zaksięgowanej fakturze zakupu kursy wymiany waluty są identyczne dla wartości zakupu i zobowiązań
oraz kwoty odwrotnego obciążenia, może okazać się, że powinny być one różne. W celu zmiany kursu wymiany waluty
dla zaksięgowanej kwoty odwrotnego obciążenia, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Arkusz rozliczania VAT.

2. W oknie Arkusz rozliczania VAT, które się otworzy, należy ustawić odpowiednie filtry, aby na ekranie wyświetlić wybrane
zapisy VAT, a następnie zaznaczyć wiersz z odwrotnym obciążeniem do skorygowania.

3. Należy wybrać Koryguj kurs wymiany odwrotnego obciążenia.

4. Otworzy się okno z podsumowaniem informacji o odwrotnym obciążeniu obliczonym w danym wierszu. W polu Kod
waluty odwrotnego obciążenia należy kliknąć przycisk asysty. Otworzy się okno Zmiana kursu wymiany, w którym,
w polu Relacyjny kurs wymiany należy ręcznie wprowadzić nowy kurs wymiany.

5. Zmieniony kurs wymiany należy zatwierdzić wybierając OK.

6. W oknie Koryguj kurs wym. Odwrotnego obciążenia można zauważyć, że w polu Różnica kwot jest kwota różna
od zera. Skorygowaną kwotę odwrotnego obciążenia należy zaksięgować wybierając Księguj.

Zaksięgowana kwota odwrotnego obciążenia jest wykazywana, w wybranym okresie VAT, w rejestrze VAT zakupu i w rejestrze
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VAT sprzedaży:

Rysunek: Rejestr VAT zakupu

Rysunek: Rejestr VAT sprzedaży

UWAGA

Obsługa odwrotnego obciążenia została dodana również do dokumentu Zamówienie zakupu.

Odwrotne obciążenie w transakcjach sprzedaży

Informacje ogólneInformacje ogólne
W transakcjach sprzedaży z odwrotnym obciążeniem mają zastosowanie inne stawki VAT niż w transakcjach zakupu. W Rejestrze
VAT sprzedaży wykazywane są pozycje związane z VAT należnym dotyczącym zakupu z odwrotnym obciążeniem, jak i VAT
należnym od sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, dlatego Polish Localization zawiera rozwiązanie umożliwiające odróżnienie
tych transakcji.

UstawieniaUstawienia
Aby zdefiniować identyfikator rozróżniający pochodzenie VAT należnego, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Ustawienia Księgowe VAT.

2. W oknie Ustawienia księgowe VAT, które się otworzy, należy zaznaczyć wiersz z kombinacją kodów w polach Gosp.
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grupa księgowa VAT i Tow. grupa księgowa VAT, która odnosi się do transakcji wewnątrzwspólnotowych, a następnie
należy wybrać Edycja.

3. W oknie Kartoteka ustaw. księg. VAT należy zwrócić uwagę na 3 pola:

Typ kalkulacji VAT na karcie skróconej Ogólne - w tym polu musi być wybrana opcja Odwrotne obciążenie.

Identyfikator VAT - w tym polu należy wprowadzić identyfikator, który będzie wyświetlany w Rejestrze VAT sprzedaży i
w Rejestrze VAT zakupu w pozycjach związanych z transakcją zakupu z odwrotnym obciążeniem.

Identyfikator VAT sprzed. odwr. obciążenia - w tym polu należy wprowadzić identyfikator, który będzie wyświetlany
w Rejestrze VAT sprzedaży w pozycjach związanych z transakcją sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. Identyfikator ten
może być też prezentowany na wydrukach dokumentów sprzedaży w pozycji Stawka VAT.

ObsługaObsługa
Aby sprawdzić zastosowanie identyfikatora VAT sprzedaży odwrotnego obciążenia, należy postępować według następujących
kroków:

1. Należy wyszukać Faktury sprzedaży.

2. Należy wprowadzić nową fakturę sprzedaży dla nabywcy Gospodarczą grupą księgową VAT oraz w wierszu faktury
wybrać Towarową grupę księgową VAT, dla których zdefiniowane zostały ustawienia księgowe VAT sprzedaży
z odwrotnym obciążeniem. Pozostałe dane należy wprowadzić standardowo.

3. Należy wybrać Statystyka.

W oknie Statystyka sprzedaży można zauważyć, że w tej fakturze VAT nie został policzony. Stało się tak dlatego,
że w Ustawieniach księgowych VAT dla kombinacji Gospodarczej grupy księgowej VAT i Towarowej grupy księgowej
VAT użytych w fakturze sprzedaży, Typ kalkulacji = Odwrotne obciążenie.

4. Należy wybrać Księguj, aby zaksięgować fakturę.

5. W oknie z komunikatem o treści „Fakturę zaksięgowano i przeniesiono do okna Zaksięgowana faktura sprzedaży. Czy
chcesz otworzyć zaksięgowaną fakturę?" należy wybrać Tak.

6. W oknie Zaksięgowana faktura sprzedaży, które się otworzy, należy wybrać Nawiguj.

7. W oknie Nawigacja, które się otworzy, należy zaznaczyć wiersz Zapis VAT i wybrać Pokaż powiązane zapisy.

8. W oknie Zapisy VAT, które się otworzy można zauważyć, że w polu Kwota VAT jest 0.

Rysunek: Zapisy VAT Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem

9. Należy wybrać Zamknij, aby zamknąć okno Zapisy VAT.

10. Należy wybrać OK, aby zamknąć okno Nawigacja.

11. Należy wybrać Zamknij, aby zamknąć okno Zaksięgowana faktura sprzedaży.

12. Należy wyszukać Rejestr VAT sprzedaży/zakupu.
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13. W oknie z parametrami wstępnymi raportu należy wypełnić pola:

Typ rejestru VAT - w tym polu należy wybrać opcję Sprzedaż.

Data obowiązku VAT - w tym polu należy wprowadzić okres, w którym do rozliczenia została zakwalifikowana
zaksięgowana wcześniej faktura sprzedaży.

14. Należy wybrać Podgląd, aby wyświetlić raport na ekranie.

W jednej z pozycji oraz w podsumowaniu raportu można zauważyć, że dla zaksięgowanej wcześniej faktury sprzedaży został
zastosowany Identyfikator VAT sprz. odwr. obciążenia z Ustawień księgowych VAT dla grup księgowych VAT użytych
w fakturze.
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VAT niepodlegający odliczeniuVAT niepodlegający odliczeniu
W niektórych przypadkach VAT naliczony nie może być w 100% odliczony, co oznacza, że tylko część kwoty podatku VAT może
być wykazana w rejestrze VAT, a pozostała część powinna zostać doliczona do kwoty zakupu i zaksięgowana w koszty.
W przypadku zakupu zapasu lub środka trwałego, nieodliczalna część kwoty podatku VAT jest doliczana do wartości zakupu
zapasu lub środka trwałego i zaksięgowana jako część kosztu nabycia.

Ustawienia podatku VAT niepodlegającego odliczeniu
W celu automatycznego wyliczania przez system kwoty podatku VAT niepodlegającej odliczeniu, muszą zostać zdefiniowane
właściwe ustawienia kalkulacji podatku VAT naliczonego.

Aby zdefiniować niezbędne ustawienia:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgowe VAT zaznacz wiersz z wybraną kombinacją kodów w polach: Gosp. grupa księgowa
VAT i Tow. grupa księgowa VAT, a następnie wybierz VAT niepodlegający odliczeniu.

3. Na stronie Ustawienia VAT niepodl. odliczeniu wybierz ze wstążki Nowy, a następnie wypełnij pola:

Obowiązuje od – Określ datę początkową okresu, w którym kwota podatku VAT nie będzie podlegać odliczeniu
w części wprowadzonej w polu % VAT niepodl. odliczeniu %.
VAT niepodlegający odliczeniu % – Określ wartość kwoty podatku VAT wyrażoną w procentach, która nie będzie
podlegać odliczeniu w okresie rozpoczynającym się datą wprowadzoną w polu Obowiązuje od.

Ustawienia dla wybranych typów kalkulacji VATUstawienia dla wybranych typów kalkulacji VAT
Funkcjonalność VAT niepodlegający odliczeniu wymaga dodatkowych ustawień dla transakcji zakupu, gdzie w polu Typ
kalkulacji VAT wybrane jest Odwrotne obciążenie lub Pełny VAT.

Aby zdefiniować ustawienia dla typu Odwrotne obciążenie:

1. Na stronie Ustawienia księgowe VAT zaznacz wiersz z kombinacją grup dedykowanych do ewidencji zakupu
z odwrotnym obciążeniem, a następnie wybierz na wstążce akcję Edytuj.

2. Na stronie Kartoteka ustaw. księg. VAT na skróconej karcie Zakupy uzupełnij pole Konto korekty kursu wal.
odwrotnego obciążenia.

WA ŻNE

Na konto wybrane w polu Konto korekty kursu wal. odwrotnego obciążenia system zaksięguje kwotę naliczonego VAT niepodlegającą
odliczeniu, ale tylko w części wynikającej z różnicy pomiędzy kursami waluty zastosowanymi do przeliczenia kwoty netto i kwoty VAT. Część
kwoty naliczonego VAT niepodlegającą odliczeniu, która wynika z przeliczenia kwoty VAT po kursie dla kwoty netto, zostanie zaksięgowana
standardowo, czyli dodana do wartości netto.

Aby zdefiniować ustawienia dla typu Pełny VAT:

1. Na stronie Ustawienia księgowe VAT zaznacz wiersz z kombinacją grup dedykowanych do ewidencji zakupu z samym
VAT (np. dokumentów SAD), a następnie wybierz ze wstążki Edytuj.

2. Na stronie Kartoteka ustaw. księg. VAT na skróconej karcie Zakupy uzupełnij pole Konto kosztu VAT dla VAT niepodl.
odliczeniu.
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WA ŻNE

Na konto wybrane w polu Konto kosztu VAT dla VAT niepodl. odliczeniu system zaksięguje kwotę naliczonego VAT niepodlegającą
odliczeniu. W tego typu transakcji kwota VAT niepodlegająca odliczeniu nie może być dodana do wartości netto, gdyż w dokumentach
z pełnym VAT koszt nie jest w ogóle księgowany (tylko VAT i zobowiązanie).

Uzupełnienie pola Konto kosztu VAT dla VAT niepodl. odliczeniu jest obowiązkowe w przypadku ustawień dla typu kalkulacji
Pełny VAT. Dla pozostałych typów kalkulacji VAT wypełnienie pola jest opcjonalne i spowoduje księgowanie kwoty VAT
niepodlegającej odliczeniu na zadeklarowane w polu konto.

Księgowanie transakcji zakupu z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu
Aby zaksięgować dokument zakupu z podatkiem VAT częściowo odliczalnym, wprowadź w standardowy sposób zamówienie
lub fakturę zakupu, wykorzystując grupy księgowe VAT, dla kombinacji których zostały zdefiniowane ustawienia podatku VAT
niepodlegającego odliczeniu. System, bazując na zdefiniowanych wcześniej ustawieniach, podzieli odpowiednio obliczoną kwotę
podatku VAT i wykaże ją na stronie Statystyka dokumentu zakupu.

UWAGA

Na podstawie pola Data obowiązku VAT w fakturze lub zamówieniu zakupu system ustala, czy kwota VAT ma nie podlegać odliczeniu zgodnie
z ustawieniami tzn., czy mieści się ona w okresie wyznaczonym datami w polu Obowiązuje od na stronie Ustawienia VAT niepodl. odliczeniu.

Księgowanie dokumentu z kombinacją grupy księgowej VAT z polem Typ kalkulacji VAT jakoKsięgowanie dokumentu z kombinacją grupy księgowej VAT z polem Typ kalkulacji VAT jako
Normalny VATNormalny VAT
Aby zaksięgować fakturę zakupu z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu:

1. Wprowadź w standardowy sposób fakturę zakupu, wykorzystując grupy księgowe VAT, dla kombinacji których zostały
zdefiniowane ustawienia VAT niepodlegającego odliczeniu, a data obowiązku VAT przypada w okresie zaczynającym się
od daty wprowadzonej w polu Obowiązuje od na stronie Ustawienia VAT niepodl. odliczeniu dla wybranej kombinacji
grup księgowych VAT.

2. Na wstążce wprowadzonej faktury zakupu wybierz Faktura, Statystyka.

3. Na stronie Statystyka faktury zakupu, na skróconej karcie Wiersze system wyświetla szczegóły obliczonych kwot.

W polach: VAT %, Kwota wiersza, Podstawa VAT, Kwota VAT, Kwota z VAT pokazane są kwoty ogólne dla całej
faktury zakupu obejmujące zarówno część kwoty podatku VAT podlegającą odliczeniu, jak i nie podlegającą odliczeniu.

W polach: % VAT niepodl. odliczeniu, Podstawa VAT niepodl. odliczeniu, Kwota VAT niepodl. odliczeniu
pokazane są wartości dotyczące kalkulacji podatku VAT w części nie do odliczenia.

PORADA

Aby na stronie Statystyka zamówienia zakupu sprawdzić podstawę i kwotę VAT niepodlegającą odliczeniu na skróconej karcie Ogólne wybierz
wartość w polu Liczba wierszy VAT.

Sprawdzenie kwoty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu na zaksięgowanej fakturzeSprawdzenie kwoty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu na zaksięgowanej fakturze
zakupuzakupu
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Aby sprawdzić kwotę podatku VAT niepodlegającą odliczeniu na zaksięgowanej fakturze zakupu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowana faktura zakupu*, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zaksięgowana faktura zakupu wybierz Faktura, a następnie akcję Znajdź zapisy.

3. Na stronie Znajdź zapisy zaznacz wiersz Zapis K/G i wybierz Pokaż powiązane zapisy.

4. Wybierz Wstecz, aby zamknąć okno Zapisy księgi głównej.

5. Na stronie Znajdź zapisy zaznacz wiersz Zapis VAT lub Szczegółowy zapis VAT i wybierz Pokaż powiązane zapisy.

Księgowanie dokumentu z kombinacją grupy księgowej VAT z polem Typ kalkulacji VAT jakoKsięgowanie dokumentu z kombinacją grupy księgowej VAT z polem Typ kalkulacji VAT jako
Odwrotne obciążenieOdwrotne obciążenie
Kwota podatku VAT niepodlegająca odliczeniu przy zakupie z odwrotnym obciążeniem księgowana jest zwykle standardowo,
a wyjątek stanowi sytuacja, w której kurs wymiany waluty do przeliczenia wartości netto zakupu jest inny niż kurs wymiany
waluty do przeliczenia VAT. W tej sytuacji system wykorzystuje konto K/G podane w polu Konto korekty kursu wal.
odwrotnego obciążenia na stronie Ustawienia księgowe VAT do zaksięgowania nieodliczalnej kwoty VAT w koszty w
wysokości różnicy wynikającej z zastosowania różnych kursów waluty.

Przykład:

Zakup o wartości 100 EUR.

VAT 23% (odwrotne obciążenie) niepodlegający odliczeniu w 50%.

Wartość netto 100 EUR * kurs wymiany waluty 4,00 = 400 PLN

VAT należny 23% * wartość netto 100 EUR = 23 EUR * kurs wymiany waluty 4,00 = 92 PLN

VAT naliczony 50% * (23% * wartość netto 100 EUR = 23 EUR) * kurs wymiany waluty 4,00 = 46 PLN

Kwota kosztu = wartość netto PLN + nieodliczalna część wartości VAT naliczonego = 446 PLN

Przeliczenie VAT po innym kursie wymiany waluty (1 EUR = 5 PLN)

Różnica w kwocie VAT należnego = (23 EUR * 5,00) – (23 EUR * 4,00) = 23 PLN

Różnica w kwocie VAT naliczonego niepodl. odliczeniu = 50% * ((23 EUR * 5,00) – (23 EUR * 4,00)) = 11,50 PLN

Różnica w kwocie VAT naliczonego do odliczenia = ((23 EUR * 5,00) – (23 EUR * 4,00)) – VAT naliczony nie do odliczenia =
11,50 PLN

Księgowanie dokumentu z kombinacją grupy księgowej VAT z polem Typ kalkulacji VAT jakoKsięgowanie dokumentu z kombinacją grupy księgowej VAT z polem Typ kalkulacji VAT jako
Pełny VATPełny VAT
Kwota VAT niepodlegająca odliczeniu przy ewidencji samego podatku VAT (np. z dokumentu PZC) jest księgowana na konto
kosztowe wybrane na stronie Ustawienia księgowe VAT. W tego typu transakcji kwota VAT niepodlegająca odliczeniu nie może
być dodana do wartości netto, gdyż w dokumentach z pełnym VAT koszt nie jest w ogóle księgowany (tylko VAT i zobowiązanie).

Zobacz też
Ustawienia księgowe VAT

Obsługa odwrotnego obciążenia
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Księgowanie pełnego VAT
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Sprawdzenie statusu podmiotu w VATSprawdzenie statusu podmiotu w VAT
Polish Localization umożliwia sprawdzenie statusu podatnika VAT. Od kwietnia 2018 roku dostęny jest API do usługi Sprawdzenie
statusu podmiotu w VAT na Portalu Podatkowym. Ministerstwo Finansów określiło zasady wymiany informacji pomiędzy tą
usługą sieciową a oprogramowaniem interfejsowym systemów klienckich, pobierających informacje dotyczące statusu
podatników jako płatników podatku VAT.

Aktualnie dostępna jest tylko usługa SprawdzNIP, która na podstawie NIP weryfikuje, czy podmiot jest zarejestrowany jako
podatnik VAT w dniu poprzedzającym przesłanie zapytania. W planach Ministerstwa Finansów jest uruchomienie usługi
SprawdzNIPNaDzien.

W odpowiedzi na przesłane zapytanie usługa SprawdzNIP zwraca Kod oraz Komunikat:

1. Kod - Określa jednoznakowy kod rezultatu wykonanej operacji; może oznaczać status rejestracji podmiotu jako podatnika
VAT lub błąd zapytania.

Możliwe kody statusu rejestracji:

N - Określa podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jako niezarejestrowany podatnik VAT.

C - Określa podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jako zarejestrowany podatnik VAT czynny.

Z - Określa podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jako zarejestrowany podatnik VAT zwolniony.

Możliwe kody błędów:

Błąd - Określa błąd zapytania - niepoprawny Numer Identyfikacji Podatkowej.

2. Komunikat - Określa opis kodu rezultatu wykonanej operacji.

Użytkownik może otrzymać jeden z trzech poniższych komunikatów:

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

W ramach Polish Localization, do standardowej funkcjonalności systemu Dynamics 365 Business Central została dodana funkcja
Sprawdź status VAT, którą można stosować zarówno w transakcjach zakupu, jak i sprzedaży. Wymaga ona jednak aktywnego
połączenia z Internetem.

WA ŻNE

W części Adres i kontakt konieczne jest wprowadzenie w polu Kod kraju/regionu kodu PL także dla polskich kontrahentów.

Sprawdzenie statusu podmiotu VAT
Funkcjonalność sprawdzania statusu podmiotu w VAT dostępna jest w kartotekach: Kartoteka nabywcy, Kartoteka dostawcy,
Kartoteka kontaktu oraz w dokumentach: Zamówienie sprzedaży, Faktura sprzedaży, Faktura korygująca sprzedaży,
Zamówienie zakupu, Faktura zakupu, Faktura korygująca zakupu.

Sprawdzenie statusu podmiotu VAT w kartotece kontrahentaSprawdzenie statusu podmiotu VAT w kartotece kontrahenta
Aby sprawdzić status podmiotu VAT:
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1. Otwórz kartotekę wybranego nabywcy, dostawcy lub kontaktu, a następnie kliknij przycisk asysty w polu NIP.

2. W nowym oknie Rejestr NIP, na wstążce wybierz akcję Sprawdź status VAT.

3. Odpowiedź systemu sprawdzania statusu podmiotu VAT zostanie zaewidencjonowana poprzez wypełnienie poszczególnych
pól w oknie Rejestr NIP.

Nr zapisu - Określa kolejny numer w rejestrze NIP.

NIP - Określa NIP, dla którego sprawdzany był status,

Status - W tym polu możliwe są opcje:

Niezweryfikowany,

Poprawny,

Niepoprawny.

Kod statusu VAT - W tym polu możliwe są opcje:

N - Niezarejestrowany - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest
zarejestrowany jako podatnik VAT.

C - Aktywny - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik
VAT czynny.

Z - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarajestrowany jako podatnik VAT
zwolniony.

I - Określa niepoprawny Numer Identyfikacji Podatkowej.

Status niezweryfikowany - Określa niezweryfikowany status VAT dla danego podmiotu.

Komunikat statusu VAT - W tym polu możliwe są komunikaty:

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Niepoprawny Numer Identyfikacji Podatkowej.

Data statusu VAT - Określa datę dnia poprzedzającego dzień sprawdzenia statusu.

Zweryfikowana data - Określa datę i godzinę weryfikacji.

Identyfikator użytkownika - Określa identyfikator użytkownika sprawdzającego status.

Sprawdzenie statusu podmiotu VAT z poziomu dokumentuSprawdzenie statusu podmiotu VAT z poziomu dokumentu
Aby sprawdzić status podmiotu VAT na wybranym dokumencie:

1. Otwórz nową kartotekę zamówienia sprzedaży, faktury sprzedaży lub faktury korygującej sprzedaży, a następnie wybierz
nabywcę.

2. Na wstążce wybierz przycisk Proces, a następnie akcję Sprawdź status VAT albo na wstążce wybierz przycisk Akcje,
Funkcje, a następnie Sprawdź status VAT.

3. System wyświetli okno informacyjne z jednym z komunikatów:

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
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Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Niepoprawny Numer Identyfikacji Podatkowej.

4. Na skróconej karcie Szczegóły faktury pod polem NIP dodane jest pole Kod statusu VAT z informacją, czy dany NIP był
dla tego dokumentu sprawdzany i jaki był wynik sprawdzenia. Przed weryfikacją pole zawiera wartość Status
niezweryfikowany, co oznacza, że status podmiotu VAT nie został sprawdzony. Po weryfikacji pojawi się jeden ze statusów:

N - Niezarejestrowany - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako
podatnik VAT.

C - Aktywny - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny.

Z - Zwolniony - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik
VAT zwolniony.

W wyniku zaksięgowania dokumentu sprzedaży, informacja o przeprowadzonej weryfikacji VAT przenoszona jest do
zaksięgowanego dokumentu. Na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży, na skróconej karcie Ogólne pod polem NIP
widoczne jest pole Kod statusu VAT z analogiczną informacją przeniesioną z niezaksięgowanego dokumentu czyli:

N - Niezarejestrowany - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako
podatnik VAT.

C - Aktywny - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny.

Z - Zwolniony - Określa podmiot, który o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik
VAT zwolniony.

W przypadku niesprawdzenia statusu VAT podczas wprowadzania dokumentu sprzedaży, po jego zaksięgowaniu w polu Kod
statusu VAT wyświetli się komunikat Status niezweryfikowany.

UWAGA

Funkcjonalność sprawdzania statusu podmiotu w VAT w dokumentach zakupu (Zamówienie zakupu, Faktura zakupu, Faktura korygująca
zakupu, Zaksięgowana faktura zakupu, Zaksięgowana faktura korygująca zakupu), działa analogicznie, jak w dokumentach sprzedaży.

Zobacz też
Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT
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Wykaz podatników VATWykaz podatników VAT
Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł płatności na rzecz kontrahenta należy dokonać przelewem na jego
rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta znajdujący się w wykazie
podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a płatnik nie ponosi negatywnych konsekwencji podatkowych.

Jeśli płatność dokonywana jest na inny rachunek niż wskazany w wykazie, wówczas nie można zaliczyć tego wydatku do kosztów
uzyskania przychodów. Nabywca będzie również solidarnie odpowiadać ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za
jego zaległości podatkowe w tej części podatku VAT, która przypada na płatność za transakcję potwierdzoną fakturą, a dokonaną
przelewem na rachunek inny niż zawarty na wykazie podatników VAT, na dzień zlecania przelewu.

WA ŻNE

Istotne będzie, czy rachunek znajdował się w wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje przy tym dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia
rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.

Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu, płatnik poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy
faktury o numerze rachunku, na który został zlecony przelew, to będzie mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.
Nie poniesie on również odpowiedzialności solidarnej, mimo że wpłata trafiła na inny rachunek niż wskazany w wykazie
podatników VAT. Dodatkowo płatnik nie będzie odpowiadał solidarnie, jeśli zapłaci przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

Metody weryfikacji

ME TOD A
S PR AW D ZANIA OK R EŚ L A MIE JS CE W  K TÓR YM K ONTA B ANK OW E B ĘD Ą W ER YFIK OW ANE. MOŻLIW E D O W YB OR U  OPCJE TO:

Plik Konta są weryfikowane tylko w pliku płaskim.

API Konta są weryfikowane tylko w API.

Plik i API Konta są w pierwszej kolejności weryfikowane w pliku. Jeśli plik wykazuje, że konto nie zostało zgłoszone, następuje
dodatkowa weryfikacja w API.

Użyj API jeśli plik
jest niedostępny Dane są weryfikowane w API, jeżeli aktualny plik płaski nie będzie dostępny.

Użyj API na
zamówieniu
zakupu

Weryfikacja przez API zostanie użyta dla zamówieniu zakupu. Domyślnie konta wprowadzane na zamówieniu zakupu nie
są weryfikowane w API niezależnie od reszty ustawień.

Maksymalny
rozmiar
zapytania API

Określa maksymalny rozmiar paczki wysyłanej do API. Wartość ta nie powinna być większa niż wartość podana przez
Ministerstwo Finansów, gdyżw przypadku wprowadzenia zbyt dużej wartości, zapytanie może zwrócić błąd.

W związku z techniczną naturą ustawień, dostęp do nich powinni mieć wyłącznie administratorzy systemu. W przypadku wybrania
opcji Plik i API, system będzie dokonywać weryfikacji zarówno w pliku, jak i w API. Wystarczy potwierdzenie weryfikacji tylko w
jednym ze źródeł, aby system uznał, że konto zostało zgłoszone.

UWAGA

Według specyfikacji Ministerstwa Finansów, dostęp do API jest limitowany. Zalecane jest więc korzystanie z pliku i ograniczenie wykorzystania API
do minimum.
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UWAGA

Aby status konta bankowego został sprawdzony w wykazie podatników VAT, konieczne jest aby nNabywca oraz dostawca dla którego
weryfikowane jest konto bankowe, miał ustawiony Kod kraju/regionu na wartość 'PL'. Wynika to z faktu, że w wykazie podatników VAT widnieją
tylko przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. W przypadku innego kodu kraju, status konta bankowego pokaże wartość 'Nie dotyczy'.
Dodatkowo została przygotowana strona Ustawienia wykazu podatników VAT.

Faktoring
W przypadku gdy użytkownik chce zweryfikować konto bankowe będące kontem faktoringu, należy na stronie Kartoteka konta
bankowego nabywcy lub Odbiorcy na karcie Ogólne zaznaczyć pole Faktoring. Dzięki temu, status konta bankowego będzie
sprawdzany niezależnie od nr NIP.

Rejestr plików Wykazu podatników VAT
W przypadku gdy weryfikacja odbywa się za pomocą pliku płaskiego, konieczne jest wgranie pliku do systemu. Proces wgrywania
pliku zakłada, że raz dziennie - najlepiej przed rozpoczęciem pracy - administrator pobierze plik płaski, rozpakuje go, a następnie
wgra do systemu. W tym celu został utworzony Rejestr plików wykazu podat. VAT.

Za pośrednictwem rejestru można pobrać oraz wstawić dane. Dla ułatwienia procesu została dodana akcja Pobierz plik płaski,
która pobiera plik z zasobów Ministerstwa Finansów a następnie zapisuje na maszynie klienta.

Po rozpakowaniu plik należy wgrać za pomocą akcji Wstaw dane z pliku. Administrator zostanie poproszony o podanie ścieżki
do pliku.

Po wybraniu pliku nastąpi walidacja. Administrator zostanie również poinformowany jeśli wgra nieaktualny plik. Następnie
nieaktualne dane zostaną zastąpione aktualnymi. Szacowany czas wgrywania pliku to 10 minut.

Po pobraniu oraz wstawieniu pliku w rejestrze plików wykazu podat. VAT powinny utworzyć się dwa rekordy informujące o
wykonanych operacjach. Dodatkowe informacje to data oraz godzina wgrywania pliku.

Pobieranie danych z serwisów rządowych
Funkcjonalność znana wcześniej jako Pobierz dane z BIR, została rozbudowana. Można ją aktualnie znaleźć na stronach
Kartoteka nabywcy, Kartoteka dostawcy, oraz Kartoteka kontaktu pod nazwą Pobierz dane z serwisów rządowych.

Funkcja umożliwia pobieranie danych z BIR oraz z Wykazu podatników VAT. Została ona rozbudowana o tworzenie nowych Kont
bankowych nabywcy oraz kont bankowych dostawcy na podstawie danych pobranych z Wykazu podatników VAT. Dodana została
również możliwość pobrania danych na podstawie numeru REGON.

Procedura tworzenia nowego nabywcy, dostawcy lub kontaktu została rozbudowana o dodatkowe kroki. Teraz użytkownik może
zdecydować czy pobrać dane z BIR czy z wykazu podatników VAT. W przypadku pobrania danych z wykazu podatników VAT,
system zaproponuje dodatkowo konta bankowe dla nabywcy lub dostawcy. W przypadku gdy Użytkownik nie będzie miał
uprawnień do tworzenia nowych kont bankowych, konta bankowe nie zaproponują się.

Pobieranie danych z BIRPobieranie danych z BIR
Procedura pobierania danych z BIR zostanie opisana na przykładzie dostawcy. Procedura jest analogiczna dla nabywcy oraz
kontaktu. Aby pobrać dane z BIR (Internetowej Bazy danych):

1. Otwórz stronę Karoteka dostawcy dla wybranego dostawcy.
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2. Na stronie Kartoteka dostawcy na wstążce wybierz Funkcje, Pobierz dane z serwisów rządowych. Uruchomi się
wówczas strona Dane z serwisów rządowych.

W polach na karcie skróconej Dane aktualizujące uzupełniana jest kopia danych z BIR lub Wykazu podatników VAT.
Wszystkie pola są edytowalne - użytkownik może zmienić ich zawartość. Dane z tych pól zostaną skopiowane do kartoteki
Nabywcy po wybraniu akcji Aktualizuj kartotekę nabywcy.

3. Na stronie Dane z serwisów rządowych na karcie Dane do wyszukania w polu NIP do wyszukania wprowadź NIP (10
cyfr) kontrahenta.

4. Na wstążce wybierz Akcje, Pobieranie danych, Pobierz dane z BIR.

Dane aktualizujące zostaną uzupełnione danymi pobranymi z BIR. Pojawi się również karta Dane z BIR, w której pola są
nieedytowalne - zaprezentowane są w nich dane kontrahenta umieszczone w BIR.

UWAGA

Jeśli wcześniej pobraliśmy dane z wykazu podatników VAT lub ręcznie wprowadziliśmy dane na karcie Dane aktualizujące, pojawi się pytanie czy
zastąpić dane aktualizujące danymi z BIR.

Pobieranie danych z Wykazu podatników VATPobieranie danych z Wykazu podatników VAT
Aby pobrać dane z wykazu podatników VAT:

1. Na stronie Dane z serwisów rządowych na karcie Dane do wyszukania uzupełnij pole NIP do wyszukania lub Regon
do wyszukania.

2. Na wstążce wybierz Akcje, Pobieranie danych, Pobierz dane z wykazu podatników VAT.

Dane aktualizujące zostaną uzupełnione danymi pobranymi z Wykazu podatników VAT. Pojawi się również karta Dane z
Wykazu podatników VAT, w której pola są nieedytowalne - zaprezentowane są w nich dane kontrahenta umieszczone w
Wykazie podatników VAT.

UWAGA

Jeśli wcześniej pobraliśmy dane z BIR lub ręcznie wprowadziliśmy dane na karcie Dane aktualizujące, pojawi się pytanie czy zastąpić dane
aktualizujące danymi z Wykazu podatników VAT.

Konta bankowe z Wykazu podatników VATKonta bankowe z Wykazu podatników VAT
W przypadku pobierania danych dla nabywcy oraz dostawcy, użytkownik musi również wybrać konta bankowe, które chce dodać
do systemu. W przypadku gdy użytkownik nie ma uprawnień do dodawania kont bankowych, dane dotyczące kont nie pobiorą
się.

Aby wybrać konta bankowe:

1. Wybierz Pobierz dane z wykazu podatników VAT.

2. Jeśli na skróconej karcie Dane z wykazu podatników VAT pole Liczba kont bankowych (WPV) zawiera liczbę większą
od 0, klkinij na nią lub wybierz Otwórz listę kont bankowych.

Zostanie wyświetlona lista kont bankowych pobranych z Wykazu podatników VAT.

Pole Kod istniejącego konta wskazuje, że konto bankowe o takim numerze zostało już dodane. Zostanie wówczas wpisany w
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tym miejscu kod konta bankowego dla istniejącego w systemie konta bankowego z takim samym numerem IBAN. W polu Nr
konta bankowego (WPV) znajduje się numer konta pobrany z wykazu podatników VAT. Pole Akcja oznacza akcję, jaką chcemy
wykonać dla konta. Domyślnie dla wszystkich nieistniejących kont bankowych wybrana będzie akcja Utwórz nowe.

Edycja istniejącego konta bankowegoEdycja istniejącego konta bankowego
Aby edytować dane dotyczące kont bankowych:

1. Zaznacz konto bankowe, które chcesz edytować.

2. Wybierz Edytuj. Zostanie wyświetlona strona Konto bankowe z Wykazu podatników VAT.

3. Na karcie Dane aktualizujące widoczne są zaproponowane dane konta bankowego dla nabywcy lub dostawcy. Dane
można edytować a następnie zamknąć.

UWAGA

W przypadku modyfikacji danych aktualizujących, pole Akcja automatycznie zmieni wartość na Utwórz nowe lub Zaktualizuj istniejące.

Aktualizacja danych konta bankowegoAktualizacja danych konta bankowego
Aby dodać lub zaktualizować konta bankowe nabywcy, w oknie Lista kont bankowych z wykazu podatników VAT wybierz
Zaktualizuj konta bankowe nabywcy.

Aby zaktualizować kartotekę nabywcy, Dane z serwisów rządowych wybierz Zaktualizuj kartotekę nabywcy.

UWAGA

Jeśli użytkownik zapomni zaktualizować konta w oknie Lista kont bankowych z wykazu podatników VAT, a będą istnieć konta bankowe z
ustawioną akcją Utwórz nowe lub Zaktualizuj istniejące, zostanie zapytany, czy zaktualizować konta bankowe w momencie aktualizacji
kartoteki Dostawcy lub Nabywcy.

Jeśli w kartotece nabywcy będą znajdować się już dane, zostanie wyświetlone zapytanie, czy zastąpić aktualne dane danymi
znajdującymi się na karcie Dane aktualizujące.

Pobieranie tylko danych kont bankowychPobieranie tylko danych kont bankowych
Użytkownik ma możliwość pobrania wyłącznie danych dotyczacych kont bankowych z wykazu podatników VAT. Może dzięki temu
dodać konto bankowe nabywcy oraz konto bankowe dostawcy.

Funkcja pobierania danych kont bankowych wygląda analogicznie w przypadku konta bankowego nabywcy oraz dostawcy, w
związku z czym przedstawione zostanie tylko pobieranie kont bankowych dla dostawcy.

Aby pobrać dane kont bankowych dostawcy:

1. Otwórz stronę Karoteka dostawcy dla wybranego dostawcy.

2. Na wstążce wybierz Konta bankowe.

3. W oknie Lista kont bankowych wybierz Pobierz konta bankowe z wykazu podatników VAT.

Konta bankowe zostaną pobrane z wykazu podatników VAT. Następnie zostanie uruchomiona strona Lista kont bankowych z
wykazu podatników VAT.
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UWAGA

Konta bankowe nie zostaną pobrane, jeśli w przypadku dostawcy dla którego konta są pobierane, nie uzupełnio poprawnie pola NIP (10 cyfr).

Rejestr zapytań Wykazu podatników VATRejestr zapytań Wykazu podatników VAT
Informacja o weryfikacj, czy numer konta bankowego kontrahenta jest zarejetsrowany w wykazie podatników VAT, zostaje
zapisana na stronie Rejestr zapytań wykazu podatników VAT. Użytkownik może sprawdzić identyfikator zapytania, który
został zwrócony podczas weryfikacji w wykazie podatników VAT.

NIP/REGON - Określa numer, który był podstawą zapytania.

Nr konta bankowego - Okresla numer konta bankowego, które było sprawdzane.

Identyfikator użytkownika- Określa użytkownika, który dokonywał weryfikacji.

Status - Określa odpowiedź zwróconą przez API Ministerstwa Finansów.

Data weryfikacji - Okresla datę, na jaką dany numer konta jest zgłoszony.

Data i godzina zapytania - Określa datę i godzinę wysłania zapytania do API. Jest to parametr zwrócony przez API.

Identyfikator zapytania - Określa identyfikator zwrócony podczas składania zapytania, który jest dowodem, że zapytanie
zostało złożone. W przypadku weryfikacji w pliku, identyfikator zapytania to nazwa pliku w którym konto bankowe było
weryfikowane.

Zależnie od zdefiniowanych ustawień, pole Źródło weryfikacji będzie wskazywało miejsce, w którym konto bankowe zostało
zweryfikowane.

UWAGA

W przypadku wybrania opcji Plik i API mogą utworzyć się dwa zapisy w dzienniku zapytań.

UWAGA

W zamówieniu zakupu, funkcja Sprawdź podatnika VAT została zamieniona na funkcję Sprawdź kontrahenta. Funkcja wykonuje te same
czynności co wcześniej.
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Kopiowanie opisów wiersza do zapisu K/GKopiowanie opisów wiersza do zapisu K/G
Zapis księgi głównej, tworzony w wyniku księgowania dokumentu, powstaje z domyślnym opisem księgowania zawierającym
numer faktury oraz, w przypadku zapisów powstających w ramach Polish Localization, opisem wyrażającym przyczynę jego
powstania (np. Korekta odwrotnego obciążenia).

Dynamics 365 Business Central pozwala na kopiowanie opisów księgowań z wierszy księgowaniego dokumentu do
podstawowych zapisów po zaznaczeniu standardowego pola Kopiuj opis wiersza do zapisu K/G. W ramach Polish Localization
rozszerzono działanie tego pola tak, aby obejmowało wszystkie powstające zapisy księgi głównej.

Ustawienie kopiowania opisów wierszy do zapisów
Aby ustawić funkcjonalność kopiowania opisów wierszy dla dokumentów zakupu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie ustawień, które się otworzy, na karcie skróconej Ogólne zaznacz pole Kopiuj opis wiersza do zapisu K/G.

Aby ustawić funkcjonalność kopiowania opisów wierszy dla dokumentów sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie ustawień, które się otworzy, na karcie skróconej Ogólne zaznacz pole Kopiuj opis wiersza do zapisu K/G.

Kopiuj opis wiersza
Aby skorzystać z funkcjonalności kopiowania opisów wierszy, po jej wcześniejszym ustawieniu:

1. Utwórz nowy dokument, uzupełnij pola niezbędne do zaksięgowania dokumentu.

2. W wierszach dokumentu wprowadź w polach Opis tekst, który chcesz, aby pojawił się na zapisach K/G.

3. Zaksięguj dokument i zweryfikuj utworzone podczas księgowania zapisy księgi głównej.
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Kod kraju nadania NIPKod kraju nadania NIP
W związku z wymaganiami dotyczącymi Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur
wymagane jest obsłużenie różnych kombinacji numerów identyfikacji podatkowej występujących w obrocie gospodarczym,
nadanych kontrahentom zarówno w kraju rodzimym, jak i w innych państwach. Poszczególne podmioty mogą być zarejestrowane
na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach i posiadać numer identyfikacji podatkowej wymagany do
prowadzenia w nich rozliczeń podatkowych. W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central przygotowano
rozwiązanie umożliwiające obsługę takich przypadków.

Definiowanie ustawień kodu kraju nadania NIP
Do wszystkich miejsc w systemie wykorzystujących pole NIP zostało dodane nowe pole Kod kraju nadania NIP. Wartości w
polu Kod kraju nadania NIP to wartości wprowadzone na podstawie pól w kolumnie Kod kraju/regionu UE na stronie strony
Kraje/Regiony, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy są one odpowiednio wypełnione.

Sprawdzenie poprawności formatu pola NIP, który jest zdefiniowany na stronie Formaty nr VAT/NIP, uzależnione jest od
wypełnienia pola Kod kraju nadania NIP. Jeżeli pole to zostało wypełnione, wówczas format pola NIP dla danego kraju jest
weryfikowany na jego podstawie. Jeżeli pole Kod kraju nadania NIP jest puste, poprawność formatu pola NIP jest sprawdzana
na podstawie pola Kod kraju/regionu ze strony Kartoteka nabywcy lub Kartoteka dostawcy.

Uzupełnianie kodu kraju nadania NIP oraz numeru NIP dla kartotekUzupełnianie kodu kraju nadania NIP oraz numeru NIP dla kartotek
Aby uzupełnić Kod kraju nadania NIP wraz z NIP na kartotece nabywcy (analogicznie dla dostawcy i kontaktu):

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz odpowiedniego nabywcę.
2. Na stronie Kartoteka nabywcy, na skróconej karcie Fakturowanie wypełnij pole Kod kraju nadania NIP.
3. Wypełnij pole NIP, nie wprowadzając przedrostka kraju, w którym nadano NIP. Przedrostek kraju znajduje się już w polu

Kod kraju nadania NIP.

WA ŻNE

Jeżeli pole Kod kraju nadania NIP zostało wypełnione, w polu NIP nie stosuje się przedrostka.

Uzupełnianie kodu kraju nadania NIP oraz numeru NIP dla dokumentówUzupełnianie kodu kraju nadania NIP oraz numeru NIP dla dokumentów
Podobnie jak NIP, wartość w polu Kod kraju nadania NIP jest wprowadzana automatycznie do dokumentów sprzedaży, zakupu
i serwisu z kartotek nabywcy lub kartotek dostawcy.

Aby uzupełnić ręcznie pola Kod kraju nadania NIP i NIP na fakturze sprzedaży (oraz analogicznie w pozostałych typach
dokumentów):

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz odpowiednią fakturę.
2. Na stronie Faktura sprzedaży, na skróconej karcie Szczególy faktury wypełnij pole Kod kraju nadania NIP.
3. Wypełnij pole NIP bez przedrostka kraju, w którym nadano NIP. Przedrostek kraju znajduje się on już w polu Kod kraju

nadania NIP.

WA ŻNE

To, czy wypełnienie pola Kod kraju nadania NIP jest na dokumencie obowiązkowe, definuje pole Typ transakcji VAT na stronie Gospodarcze
grupy księgowe VAT. Jeżeli w przypadku gospodarczej grupy księgowej VAT danego dokumentu pole Typ transakcji VAT jest równe UE,
wypełnienie pola Kod kraju nadania NIP na dokumencie jest obligatoryjne.
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Skrypt aktualizacyjny
W związku z tym, że do tej pory zachodziła konieczność uwzględniania w polu NIP również przedrostka kraju nadania tego NIP,
obecnie dla zachowania spójności z nowym rozwiązaniem, należy rozdzielić informacje zawarte w tym polu na dwa pola:

pole Kod kraju nadania NIP, w którym znajdzie się tylko przedrostek i
pole NIP, z którego przedrostek zostanie usunięty.

W celu podziału informacji na dwa pola udostępniono skrypt aktualizacyjny. Dotyczy on tylko tych kartotek, dokumentów oraz
zapisów, dla których pole Typ transakcji VAT przy odpowiednim kodzie Gospodarcza grupa księgowa VAT jest równe UE.
Skrypt uruchamia się automatycznie przy aktualizacji wersji aplikacji. Można również uruchomić go ręcznie, wybierając akcję
Zaktualizuj kod kraju nadania NIP na zakładce Funkcje na stronie Ustawienia księgi głównej.

WA ŻNE

Uruchomienie skryptu aktualizującego podczas aktualizacji aplikacji modyfikuje kartoteki: Kartoteka nabywcy, Kartoteka dostawcy oraz
Kartoteka kontaktu, a także niezaksięgowane dokumenty sprzedaży, zakupu i serwisu. Uruchomienia akcji Zaktualizuj kod kraju nadania NIP
zmodyfikuje wszystkie obiekty wymienione powyżej oraz dodatkowo zaksięgowane dokumenty sprzedaży, zakupu i serwisu, a także zapisy VAT.
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Obsługa środków pieniężnychObsługa środków pieniężnych
Polish Localization uwzględnia wymagania Ustawy o rachunkowości w zakresie obsługi środków pieniężnych.

AB Y ZOB ACZ

Wykonać korektę różnic kursowych w transakcjach bankowych Korekta kursu wymiany konta bankowego
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Korekta kursu wymiany konta bankowegoKorekta kursu wymiany konta bankowego
Zgodnie z przepisami polskiego prawa, wypłaty środków pieniężnych w walucie obcej z kasy i kont bankowych powinny być
przeliczone według kursu wymiany wpływu środków pieniężnych w walucie obcej do kasy lub na konto bankowe. Oznacza to, że
równowartość wypłaty w walucie lokalnej powinna być obliczana na podstawie kursu powiązanego wpływu. Proces ten jest
bardzo podobny do sposobu wyceny zapasów, a dopuszczalne metody rozliczania wypłat środków pieniężnych z wpływami
są zasadniczo takie same: FIFO, LIFO, średnioważona.

Najczęściej stosowaną metodą jest FIFO. Metoda ta jest stosowana w Polish Localization przy obliczaniu wartości wpłat środków
pieniężnych w walucie obcej.

Ustawienia kont K/G dla zrealizowanych dodatnich i ujemnych różnic kursowychUstawienia kont K/G dla zrealizowanych dodatnich i ujemnych różnic kursowych
Funkcjonalność umożliwia zaksięgowanie zysków lub strat wynikających ze zrealizowanych różnic kursowych na kontach K/G
specjalnie zdefiniowanych dla danej waluty. Aby skonfigurować konta:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Waluty, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Waluty wybierz walutę konta bankowego, dla którego ma być uruchomione zadanie wsadowe Korekta kursu
wymiany konta bankowego. Potem wypełnij następujące pola:

Konto zysków zrealizowanych – Określ numer konta K/G, na który będą księgowane dodatnie różnice kursowe
wynikające z zastosowania kursu wymiany po uruchomieniu zadania wsadowego Korekta kursu wymiany konta
bankowego.
Konto strat zrealizowanych – Określ numer konta K/G, na który będą księgowane ujemne różnice kursowe
wynikające z zastosowania kursu wymiany po uruchomieniu zadania wsadowego Korekta kursu wymiany konta
bankowego.

Ustawienia kodów źródłowychUstawienia kodów źródłowych
Funkcjonalność umożliwia ustawienie dedykowanego kodu źródłowego, z którym zostaną zaksięgowane zapisy w momencie
uruchomienia zadania wsadowego Korekta kursu wymiany konta bankowego. Aby skonfigurować kod źródłowy dla Korekta
kursu wymiany konta bankowego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia kodów źródłowych, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia kodów źródłowych, na skróconej karcie Ogólne wypełnij pole Korekta kursu wymiany konta
bankowego odpowiednio zdefiniowanym kodem źródłowym.

Korygowanie kursów wymiany konta bankowego
Aby przeszacować wypłaty środków pieniężnych w walucie, czyli obliczyć i zaksięgować zrealizowane różnice kursowe wynikające
z zastosowania właściwej wyceny środków pieniężnych:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Konta bankowe, zaznacz wiersz z właściwym kontem bankowym, a następnie wybierz Edytuj lub Widok.

3. Na stronie Kartoteka konta bankowego, wybierz akcję Koryguj kurs wymiany konta bankowego.

UWAGA

Raport Koryguj kurs wymiany konta bankowego może być uruchomiony bezpośrednio przy pomocy funkcji Powiedz mi. Aby uruchomić
raport, wybierz ikonę  i wprowadź Koryguj kurs wymiany konta bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
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1. Na stronie raportu, na skróconej karcie Opcje wypełnij odpwiednio pola:

Filtr nr konta bankowego - Określ konto bankowe, dla którego chcesz skorygować kurs wymiany. Pozostawienie pustego
pola oznacza, że przeszacowaniem zostaną objęte wszystkie konta bankowe z wypełnionym polem Kod waluty.

Data końcowa – Określ datę końcową okresu, w jakim zostały zaksięgowane transakcje podlegające przeszacowaniu
(włącznie z rozliczanym wpływem środków pieniężnych).

UWAGA

W przypadku uruchomienia raportu Koryguj kurs wymiany konta bankowego ze strony Kartoteka konta bankowego w powyższych polach
wprowadzany jest automatycznie odpowiedni numer konta bankowego, z którego został uruchomiony raport oraz data robocza zdefiniowana w
systemie przez użytkownika.

Opis księgowania – Wprowadź opis dla transakcji, który zostanie skopiowany do zapisów księgi głównej i ksiąg
pomocniczych podczas księgowania różnic kursowych konta bankowego.

Nr dokumentu – Określ numer dokumentu, z jakim zostaną zaksięgowane różnice kursowe w zapisach księgi głównej
i ksiąg pomocniczych.

Tryb testowy – Pole jest domyślnie zaznaczone. Oznacza to, że raport zostanie uruchomiony w trybie testowym, w wyniku
czego różnice kursowe zostaną obliczone i wyświetlone w raporcie, ale nie zostaną zaksięgowane. Jeśli pole nie jest
zaznaczone, różnice kursowe zostaną jednocześnie obliczone, zaksięgowane i wyświetlone w raporcie.

5. Aby wykonać raport, wybierz Drukowanie lub Wyświetl podgląd i zamknij. Efekt zależy od ustawień w polu Tryb
testowy:

zaznaczone pole Tryb testowy i wybrana opcja Drukowanie - różnice kursowe zostaną obliczone i zostanie wydrukowany
raport testowy przed zaksięgowaniem;

zaznaczone pole Tryb testowy i wybrana opcja Wyświetl podgląd i zamknij - różnice kursowe zostaną obliczone
i zostanie wyświetlony raport testowy przed zaksięgowaniem;

niezaznaczone pole Tryb testowy i wybrana opcja Drukowanie - różnice kursowe zostaną obliczone i zaksięgowane
oraz zostanie wydrukowany raport księgowania;

niezaznaczone pole Tryb testowy i wybrana opcja Wyświetl podgląd i zamknij - różnice kursowe zostaną obliczone
i zaksięgowane oraz zostanie wyświetlony raport księgowania.

Księgowanie wyceny do księgi głównej nie odbywa się bezpośrednio dla każdego zapisu księgi kont bankowych. W momencie
korygowania kursu powstaje bufor księgowy, który łączy zapisy korekty (połączenie odbywa się według daty księgowania, konta
K/G przypisanego dla zrealizowanych zysków lub strat kursu wymiany oraz użytych wymiarach).

UWAGA

Do korekty kursu wymiany pobierane są tylko zapisy niewycofane. W przypadku błędnej transakcji należy dany zapis wycofać przy pomocy
standardowej funkcjonalności Wycofaj transakcję. Taki zapis wycofany zarówno jako wpływ oraz wypłata nie będzie uwzględniony w wycenie.

Data księgowania różnicy kursowej jest taka sama, jak data księgowania zapisu księgi kont bankowych, dla którego ta różnica
została skalkulowana. W przypadku, gdy data księgowania zapisu księgi kont bankowych zawiera się w okresie zamkniętym dla
księgowań (tj. jest wcześniejsza niż pierwsza dozwolona data księgowania), to jest ona przesuwana na pierwszą dozwoloną datę
księgowania. Pierwsza dozwolona data księgowania jest zdefiniowana jako data w polu Dozw. księgowanie od na stronie
Ustawienia księgi głównej.

UWAGA
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Ustawienia związane z datą, skonfigurowane na stronie Ustawienia użytkownika, nie są uwzględniane.

Księgowanie zapisów korygujących odbywa się automatycznie podczas uruchamiania raportu Koryguj kurs wymiany konta
bankowego. W ramach Polish Localization została dodana funkcjonalność sprawdzania, czy pomiędzy rozliczonymi zapisami nie
został utworzony nowy nierozliczony zapis. Jeżeli taki nierozliczony zapis został utworzony, podczas uruchomienia raportu
następuje standardowe wyksięgowanie wcześniej zaksięgowanych wartości i ponowne przeliczenie korekty kursu wymiany dla
otwartych zapisów.

Sprawdzenie rozliczenia wyceny dla zapisów księgi kont bankowych
Po zaksięgowaniu różnic kursowych wynikających z wyceny transakcji bankowych można dokonać weryfikacji zaksięgowanych
zapisów.

Aby sprawdzić, jakie zapisy zostały ze sobą rozliczone:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zapisy księgi kont bankowych, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zapisy księgi kont bankowych, zaznacz wiersz, dla którego chcesz sprawdzić rozliczenie, a następnie wybierz z
menu Zapis i akcję Pokaż rozliczone zapisy kursu wymiany konta bankowego.

3. Na stronie Zapis rozliczenia kursu wymiany konta bankowego możesz sprawdzić zapisy, z którymi dany zapis został
rozliczony oraz kwoty użyte podczas tego rozliczenia.

Drukowanie raportu z wyceny zapisów księgi kont bankowych
Aby wydrukować raport Kurs wymiany konta bankowego prezentujący szczegóły zapisów źródłowych i zapisów różnic
kursowych, m.in. kurs wymiany, kwoty obliczonej różnicy kursowej oraz informacje, które zapisy zostały rozliczone i do
których zapisów zostały zaksięgowane różnice kursowe:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Konta bankowe, zaznacz wiersz z właściwym kontem bankowym, a następnie wybierz Edytuj lub Widok.

3. Na stronie Kartoteka konta bankowego, wybierz z menu Raporty, Kurs wymiany konta bankowego.

UWAGA

Raport można też uruchomić bezpośrednio z funkcji Powiedz mi. Aby to zrobić, wybierz ikonę , wprowadź Kurs wymiany konta
bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.

4. Na stronie raportu, na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z oczekiwaniami:

Filtr konta bankowego - Określ konto bankowe, dla którego chcesz otrzymać informacje o skorygowanym kursie
wymiany. Pozostawienie pola pustego oznacza, że wyświetlony zostanie raport dla wszystkich kont bankowych z
wypełnionym polem Kod waluty.

UWAGA

Jeśli raport zostanie uruchomiony ze strony Kartoteka konta bankowego, w polu Filtr konta bankowego zostanie automatycznie
wprowadzony odpowiedni numer konta bankowego, dla którego uruchomiono raport.

Pokaż wycofaną korektę - Zaznacz pole, jeśli mają być pokazane wycofane zapisy korekty.
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Data początkowa – Określ datę początkową okresu, aby ograniczyć zakres księgowanych zapisów konta bankowego, które
zostały skorygowane o kurs wymiany zgodny z przyjętą metodą wyceny i rozliczone w danym okresie przez wyliczenie
różnicy kursowej.

Data końcowa – Określ datę końcową okresu, aby ograniczyć zakres księgowanych zapisów konta bankowego, które
zostały skorygowane o kurs wymiany zgodny z przyjętą metodą wyceny i rozliczone w danym okresie przez wyliczenie
różnicy kursowej.
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Obsługa należności i zobowiązańObsługa należności i zobowiązań
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central przygotowano rozwiązania umożliwiające sprawniejsze
tworzenie faktur korygujących sprzedaży, a także przygotowanie wydruków faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaży
zgodnych z polskimi przepisami. Aplikacja zapewnia też dostęp do Bazy Internetowej Regon oraz pozwala na tworzenie zestawień
należności i zobowiązań.

AB Y ZOB ACZ

Wydrukować dokumenty sprzedaży takie jak faktura pro forma, faktura sprzedaży, faktura korygująca
sprzedaży, faktura sprzedaży serwisu, faktura korygująca sprzedaży serwisu

Wydruki dokumentów
sprzedaży

Wystawić jedną fakturę korygującą sprzedaży dla wielu faktur sprzedaży oraz sprawdzić poprawność
korekt Faktura korygująca sprzedaży

Tworzyć faktury korygujące sprzedaży przy pomocy kreatora korekty sprzedaży z uwzględnieniem
przyczyn korekty sprzedaży Kreator korekty sprzedaży

Zdefiniować systemowe przyczyny korekty sprzedaży Przyczyny korekty sprzedaży

Przygotować zestawienie należności i zobowiązań w celu uzyskania potwierdzenia sald od nabywców i
dostawców

Potwierdzenie salda
nabywcy/dostawcy

Przetworzyć i zaksięgować przedpłaty do zamówień sprzedaży lub zakupu Faktury zaliczkowe

Uwzględnić dane kontrahentów jednorazowych w ewidencji VAT i rozliczyć faktury zakupu z zaliczkami
pracowniczymi lub zaksięgować dokument Poświadczenie Zgłoszenia Celnego

Dane kontrahenta w ewidencji
VAT

Sprawdzić dane kontrahentów w Bazie Internetowej Regon bezpośrednio z Dynamics 365 Business Central Dane kontrahentów w Bazie
Internetowej REGON (BIR)

Dodać numer BDO na na stronie Ustawienia ustawowego raportowania Baza Danych Odpadowych
(BDO)
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Wydruki dokumentów sprzedażyWydruki dokumentów sprzedaży
Polish Localization umożliwia wydruk dokumentów sprzedaży zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Wydruki dokumentów
sprzedaży zawierają wszystkie wymagane elementy.

Aplikacja umożliwia przygotowanie wydruków dla następujących dokumentów sprzedaży:

niezaksięgowanych faktur sprzedaży (faktur pro forma),
zaksięgowanych faktur sprzedaży,
zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży,
zaksięgowanych faktur sprzedaży serwisu,
zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży serwisu.

Ustawienia wydruku dokumentów sprzedaży
Aby przypisać raporty przygotowane w ramach Polish Localization jako domyślne do drukowania wybranych rodzajów
dokumentów sprzedaży:

1. Wybierz ikonę, , wprowadź Wybór raportów - sprzedaż, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Wybór raportów - sprzedaż, która się otworzy, z listy rozwijanej w polu Użycie wybierz właściwy typ

dokumentu, a następnie w polu Identyfikator raportu wprowadź numer zgodnie z poniższą tabelą.

U ŻYCIE ID ENT YFIK ATOR R APOR TU

Faktura 52063095

Faktura korygująca 52063096

Faktura pro forma 52063137

Ustawienia wydruku dokumentów sprzedaży serwisu
Aby przypisać raporty przygotowane w ramach Polish Localization jako domyślnych do drukowania wybranych rodzajów
dokumentów sprzedaży serwisu:

1. Wybierz ikonę, , wprowadź Wybór raportów - serwis, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Wybór raportów - serwis, która się otworzy, z listy rozwijanej w polu Użycie wybierz właściwy typ dokumentu,

a następnie w polu Identyfikator raportu wprowadź numer zgodnie z poniższą tabelą.

U ŻYCIE ID ENT YFIK ATOR R APOR TU

Faktura 52063097

Faktura korygująca 52063098

Ustawienia stawki VAT na wydrukach dokumentów sprzedaży
Zgodnie z ustawą o VAT faktura powinna zawierać m.in. stawkę podatku VAT. Aby na wydrukach poszczególnych faktur tj. pro
forma, sprzedaży, korygującej sprzedaży, sprzedaży serwisu i korygującej sprzedaży serwisu we właściwy sposób zaprezentować
stawkę VAT, należy zdefiniować identyfikator VAT odpowiadający danej stawce VAT. Poniżej zostanie zaprezentowany przykład
ustawienia identyfikatora VAT dla stawki 23% VAT przy sprzedaży krajowej.
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Aby to zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia Księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgowe VAT, która się otworzy, zaznacz wiersz z kombinacją kodów w polach Gosp. grupa
księgowa VAT i Tow. grupa księgowa VAT, która odnosi się do transakcji krajowej opodatkowanej stawką 23% VAT, a
następnie wybierz Edycja.

3. Na stronie Kartoteka ustaw. księg. VAT w część Ogólne wprowadź w polu Identyfikator VAT 23%. Identyfikator ten
będzie prezentowany na wydrukach dokumentów sprzedaży w kolumnie Stawka VAT dla sprzedaży krajowej
opodatkowanej właśnie tą stawką.

Procedurę tą przeprowadź dla każdej stawki VAT występującej w obrocie gospodarczym, która winna się znaleźć na wydrukach
dokumentów sprzedaży.

Zobacz też
Wydruk faktury pro forma

Wydruk faktury sprzedaży

Wydruk faktury korygującej sprzedaży

Wydruk faktury sprzedaży serwisu

Wydruk faktury korygującej sprzedaży serwisu
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Wydruk faktury pro formaWydruk faktury pro forma
W ramach Polish Localization wydruk faktury pro forma został dostosowany do wymagań ustawowych i zawiera wszystkie
wymagane elementy.

Drukowanie faktury pro forma
Aby wydrukować fakturę pro forma:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia sprzedaży lub Faktury sprzedaży, w zależności od dokumentu sprzedaży, a
następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie zawierającej listę niezaksięgowanych dokumentów sprzedaży znajdź wiersz i wybierz Nr, aby otworzyć rekord.

3. Na stronie Zamówienie sprzedaży lub Faktura sprzedaży wybierz na wstążce Akcje, Księgowanie, a następnie Faktura
pro forma.

4. W oknie, które się pojawi, wybierz Drukowanie.

Zobacz też
Wydruki dokumentów sprzedaży

Wydruk faktury sprzedaży

Wydruk faktury korygującej sprzedaży

Wydruk faktury sprzedaży serwisu

Wydruk faktury korygującej sprzedaży serwisu
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Wydruk faktury sprzedażyWydruk faktury sprzedaży
W ramach Polish Localization wydruk faktury sprzedaży został dostosowany do wymagań ustawowych i zawiera wszystkie
wymagane elementy.

Drukowanie faktury sprzedaży
Aby wydrukować fakturę sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie z listą zaksięgowanych faktur sprzedaży zaznacz wybrany wiersz i wybierz Drukuj, a następnie Drukuj
lub Podgląd.

Zobacz też
Wydruki dokumentów sprzedaży

Wydruk faktury pro forma

Wydruk faktury korygującej sprzedaży

Wydruk faktury sprzedaży serwisu

Wydruk faktury korygującej sprzedaży serwisu
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Wydruk faktury korygującej sprzedażyWydruk faktury korygującej sprzedaży
W ramach Polish Localization wydruk faktury korygującej sprzedaży został dostosowany do wymagań ustawowych i zawiera
wszystkie wymagane elementy.

Drukowanie faktury korygującej sprzedaży
Aby wydrukować fakturę korygującą sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zaks. faktury koryg. sprzed., a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zaks. faktury koryg. sprzed., zawierającej listę zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży, zaznacz
wybrany wiersz i wybierz akcję Drukuj, a *następnie Drukuj lub Podgląd.

UWAGA

Jeżeli w procesie generowania faktury korygującej sprzedaży nie jest wykorzystywany kreator korekty sprzedaży, pola Nr faktury korygowanej,
Data wystawienia faktury korygowanej oraz Data dostawy towaru/wykonania usługi wg faktury korygowanej na wydruku faktury
korygującej sprzedaży będą puste.

Zobacz też
Wydruki dokumetów sprzedaży

Wydruk faktury pro forma

Wydruk faktury sprzedaży

Wydruk faktury sprzedaży serwisu

Wydruk faktury korygującej sprzedaży serwisu
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Wydruk faktury sprzedaży serwisuWydruk faktury sprzedaży serwisu
W ramach Polish Localization wydruk faktury sprzedaży serwisu został dostosowany do wymagań ustawowych i zawiera
wszystkie wymagane elementy.

Drukowanie faktury sprzedaży serwisu
Aby wydrukować fakturę sprzedaży serwisu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane faktury serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie z listą zaksięgowanych faktur serwisu zaznacz wybrany wiersz i wybierz Drukuj, a następnie Drukuj
lub Podgląd.

Zobacz też
Wydruki dokumentów sprzedaży

Wydruk faktury pro forma

Wydruk faktury sprzedaży

Wydruk faktury korygującej sprzedaży

Wydruk faktury korygującej sprzedaży serwisu
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Wydruk faktury korygującej sprzedaży serwisuWydruk faktury korygującej sprzedaży serwisu
W ramach Polish Localization wydruk faktury korygującej sprzedaży serwisu został dostosowany do wymagań ustawowych
i zawiera wszystkie wymagane elementy.

Drukowanie faktury korygującej sprzedaży serwisu
1. Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane faktury korygujące serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie z listą zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży serwisu zaznacz wybrany wiersz i wybierz akcję Drukuj,
a następnie Drukuj lub Podgląd.

Zobacz też
Wydruki dokumentów sprzedaży

Wydruk faktury pro forma

Wydruk faktury sprzedaży

Wydruk faktury korygującej sprzedaży

Wydruk faktury korygującej sprzedaży serwisu
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Faktura korygująca sprzedażyFaktura korygująca sprzedaży
W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży udokumentowanej fakturą sprzedaży, firmy zwykle wystawiają fakturę
korygującą sprzedaży. W ramach Polish Localization zostały dodane ułatwienia w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży, m.in.:

typy korekty, przy pomocy których można kontrolować poprawność tworzonych korekt.

możliwość wystawiania jednej faktury korygującej sprzedaży do wielu faktur sprzedaży.

Definiowanie przyczyny korekty sprzedaży
Przed rozpoczęciem korzystania z ułatwień w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej
jednej Przyczyny korekty sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące definiowania przyczyn korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Przyczyny korekty
sprzedaży.

Wystawianie faktury korygującej sprzedaży
Aby wystawić fakturę korygującej sprzedaży z wykorzystaniem ułatwień dostępnych w ramach Polish Localization, należy
postępować według następujących kroków.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowy.
3. W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz jej numer kolejny.
4. Z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego zostały wystawione faktury sprzedaży

podlegające skorygowaniu.
5. Na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej, z listy rozwijanej w polu Przyczyna korekty wybierz jedną

z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.

UWAGA

W przypadku użycia funkcji Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania... dozwolonymi przyczynami korekty są tylko te
związane z ilością na dokumencie.

6. W polu Filtr dat sprzedaży faktury korygującej ustaw filtr ograniczający okres, z jakiego pochodzą faktury sprzedaży
przeznaczone do skorygowania.

7. Pozostałe pola w nagłówku dokumentu należy wypełnij w sposób standardowy.
8. Na wstążce wybierz Przygotuj, Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania.... Pojawi się okno z

zaksięgowanymi wierszami sprzedaży. Wybierz wiersze, które będą korygowane, a następnie wybierz OK.
9. Skoryguj wiersze zgodnie z polem Przyczyna korekty, które zostało wcześniej wypełnione w nagłówku dokumentu.

UWAGA

W przypadku konieczności zmiany przyczyny korekty sprzedaży już po utworzeniu wierszy sprzedaży, wszystkie Wiersze sprzedaży, a także
połączone z nimi wiersze Przed i Po zostaną usunięte.

10. Zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży w standardowy sposób.

Zobacz też
Przyczyny korekty sprzedaży
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Kreator korekty sprzedaży
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Kreator korekty sprzedażyKreator korekty sprzedaży
W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży, która wcześniej została udokumentowana fakturą sprzedaży, firmy
zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. W ramach aplikacji Polish Localization zostały dodane funkcjonalności
ułatwiające tworzenie faktur korygujących sprzedaży, w tym między innymi:

kreator tworzenia wierszy korekty sprzedaży,
definiowanie przyczyn korekty sprzedaży i systemowych przyczyn korekty sprzedaży,
tworzenie wierszy Przed i Po zawierających informacje o wartości sprzedaży przed i po korekcie.

Definiowanie przyczyn korekty sprzedaży
Zdefiniowanie przyczyny korekty sprzedaży jest konieczne przed utworzeniem faktur korygujących sprzedaży za pomocą kreatora
korekty sprzedaży. Więcej informacji na temat przyczyn korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Przyczyny korekty sprzedaży.

UWAGA

W przypadku konieczności zmiany przyczyny korekty sprzedaży już po utworzeniu wierszy sprzedaży, wszystkie wiersze sprzedaży, a także
połączone z nimi wiersze Przed i Po zostaną usunięte.

Tworzenie faktur korygujących sprzedaży przy pomocy kreatora korekty
sprzedaży
Aby utworzyć i wystawić fakturę korygującą sprzedaży, korzystając z kreatora korekty sprzedaży w aplikacji Polish Localization:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowe.
3. W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz kolejny numer, a potem z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy

(sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego zostały wystawione faktury sprzedaży podlegające skorygowaniu.
4. Na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej z listy rozwijanej w polu Przyczyna korekty wybierz jedną z

wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.
5. W polu Filtr dat sprzedaży faktury korygowanej ustaw filtr określający okres, w jakim wystawiono faktury sprzedaży

przeznaczone do skorygowania.
6. Pozostałe pola w nagłówku dokumentu wypełnij w sposób standardowy.
7. Na zakładce Przetwarzanie wybierz Kreator wierszy.
8. Na stronie Kreator korekty sprzedaży wybierz Pobierz wiersze faktury w celu korekty.
9. Otworzy się strona z wierszami sprzedaży pochodzącymi z faktur sprzedaży wystawionych z datą sprzedaży przypadającą w

okresie ograniczonym datami w polu Filtr dat sprzedaży faktury korygowanej dla nabywcy wybranego w polu Nr
nabywcy (sprzedaż). Zaznacz w standardowy sposób wszystkie korygowane wiersze sprzedaży, a następnie wybierz OK.

10. Na stronie Kreator korekty sprzedaży dla każdego wybranego wcześniej wiersza sprzedaży do korekty, aplikacja
utworzyła 2 wiersze: jeden typu Przed i drugi typu Po.

11. W każdym wierszu typu Po wprowadź właściwe zmiany, zgodne z wybraną opcją w polu Przyczyna korekty.
12. W okienku informacyjnym można sprawdzić podsumowanie wartości przed korektą, po korekcie i różnicę między tymi

wartościami.
13. Wybierz akcję Utwórz wiersze faktury korygującej.
14. Na podstawie wierszy Przed i Po aplikacja tworzy wiersze faktury korygującej sprzedaży.

PRZESTROGA

Nie należy modyfikować wierszy sprzedaży utworzonych automatycznie przez aplikację, aby nie dopuścić do braku spójności pomiędzy danymi w





Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



wierszu faktury korygującej sprzedaży a danymi w wierszach typu Przed i Po.

15. W sposób standardowy zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży.
16. W sposób standardowy wydrukuj fakturę korygującą sprzedaży.

PRZESTROGA

Kreator korekty sprzedaży nie jest kompatybilny z funkcjonalnością zleceń. W przypadku korekty faktury sprzedaży utworzonej z poziomu
zlecenia, nie należy korzystać z kreatora korekty sprzedaży. Zaleca się, aby korektę wykonać przy pomocy funkcji standardowych dostępnych w
Dynamics 365 Business Central.

Zobacz też
Przyczyny korekty sprzedaży
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Przyczyny korekty sprzedażyPrzyczyny korekty sprzedaży
Zdefiniowanie przyczyny korekty sprzedaży jest konieczne przed utworzeniem faktur korygujących sprzedaży za pomocą kreatora
korekty sprzedaży. W aplikacji Polish Localization wprowadzone zostały dodatkowo systemowe przyczyny korekt sprzedaży
System (Anuluj) oraz System (Ilość), które umożliwiają obsługę standardowych funkcji Koryguj, Anuluj i Utwórz fakturę
korygującą z zaksięgowanej faktury sprzedaży. Zdefiniowanie systemowych przyczyn korekt sprzedaży jest konieczne do
korzystania z wyżej wymienionych funkcji. Więcej informacji na temat kreatora korekty sprzedaży zamieszczono w artykule
Kreator korekty sprzedaży.

Definiowanie przyczyn korekt sprzedaży
Aby zdefiniować przyczynę korekty sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Przyczyny korekty sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Przyczyny korekty sprzedaży, w pierwszym wolnym wierszu zdefiniuj nową przyczynę korekty sprzedaży,

wypełniając odpowiednio pola.

POLE OPIS

Kod Wprowadź unikalny kod identyfikujący przyczynę korekty sprzedaży.

Opis Wprowadź opis przyczyny korekty sprzedaży, zgodny z wprowadzonym wcześniej kodem.

Typ
korekty

Z listy rozwijanej wybierz opcję właściwą dla wprowadzonego wcześniej kodu. Dostępne są następujące opcje:
- Ilość - Określa, że dopuszczalna jest zmiana wyłącznie ilości.
- Cena jedn. - Określa, że dopuszczalna jest zmiana wyłącznie ceny jednostkowej.
- Rabat - Określa, że dopuszczalna jest zmiana wyłącznie wysokości rabatu wiersza.
- Stawka VAT - Określa, że dopuszczalna jest zmiana wyłącznie stawki VAT (kodu w polu Tow. grupa księgowa VAT).
- Ilość i wartość - Określa, że dopuszczalna jest zmiana jednocześnie ilości, rabatu i ceny jednostkowej;
- Anuluj - Powoduje anulowanie faktury sprzedaży w taki sposób, aby zachować czystość obrotów w księgach. Ta opcja
przeznaczona jest do korygowania faktur sprzedaży wystawionych pomyłkowo lub tych, które nie zostały jeszcze dostarczone
nabywcy. Wybór opcji Anuluj powoduje, że dane na fakturze korygującej są dokładnym odwróceniem danych z korygowanej
faktury sprzedaży. System pilnuje, aby daty faktury korygującej sprzedaży były identyczne, jak daty korygowanej faktury
sprzedaży.
- System (Anuluj) - Określa domyślny typ korekty stosowany podczas użycia funkcji standardowych Koryguj lub Anuluj na
zaksięgowanej fakturze sprzedaży.
- System (Ilość) - Określa domyślny typ korekty stosowany podczas użycia funkcji standardowej Utwórz fakturę korygującą
na zaksięgowanej fakturze sprzedaży.

Kod
kosztu
dod.

Z listy rozwijanej wybierz wcześniej zdefiniowany kod kosztu dodatkowego, który będzie pomocniczo wykorzystany do
zaksięgowania korekty. Pole jest wymagane dla wybranych typów korekty Cena jedn., Ilość i wartość, Rabat.

Tworzenie systemowych przyczyn korekty sprzedaży
Aby zdefiniować systemowe przyczyny korekty sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja z pomocą, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Konfiguracja z pomocą wybierz Ustaw przyczyny korekty sprzedaży.
3. Wypełnij pola Kod i Opis dla systemowej przyczyny korekty sprzedaży typu Ilość, a następnie wybierz Dalej.
4. Zdefiniuj Kod i Opis dla systemowej przyczyny korekty sprzedaży typu Anuluj, a następnie wybierz Dalej.
5. Wybierz Zakończ.

UWAGA
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Usunięcie systemowych przyczyn korekty sprzedaży jest niemożliwe, można natomiast edytować wartości w polach Kod oraz Opis dla danej
przyczyny korekty sprzedaży.

Zobacz też
Kreator korekty sprzedaży
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Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcyPotwierdzenie salda nabywcy/dostawcy
Na koniec każdego roku finansowego (lub innego okresu obrachunkowego, jeśli jest to konieczne) firmy tworzą zestawienia
należności i zobowiązań w celu ich potwierdzenia z nabywcami i dostawcami. Nabywcy i dostawcy mają obowiązek dostarczyć
informację zwrotną o zgodności lub niezgodności sald ustalonej na podstawie własnej ewidencji należności i zobowiązań.

W ramach Polish Localization dostępne są raporty Potwierdzenie salda nabywcy i Potwierdzenie salda dostawcy,
które przedstawiają stan należności lub zobowiązań na wybrany dzień.

Drukowanie potwierdzenia salda nabywcy
Aby wydrukować potwierdzenie salda nabywcy:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Potwierdzenie salda nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W oknie wstępnym raportu uzupełnij odpowiednio pola na karcie skróconej Opcje:

NA ZW A POL A OPIS

Data
uzgodnienia Wprowadź datę, dla której mają być wykazane należności.

Data zwrotu Określa datę, do której nabywca powinien zwrócić potwierdzony odcinek dokumentu. To pole jest uzupełniane
automatycznie datą o 7 dni późniejszą od Daty uzgodnienia. W razie potrzeby, Datę zwrotu można zmienić ręcznie.

Uwzględnij
zobowiązania
u dostawcy

Zaznaczenie tego pola spowoduje wykazanie salda kontrahenta w jednej kwocie jako różnicy pomiędzy jego należnościami
a zobowiązaniami wobec niego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy jeden kontrahent jest jednocześnie nabywcą i dostawcą.
Kartoteka nabywcy i kartoteka dostawcy muszą być powiązane ze sobą za pośrednictwem kartoteki kontaktu.

Drukuj
szczegóły

Zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie na odrębnej stronie zestawienia dokumentów, których niezapłacone
kwoty składają się na saldo należności (również zobowiązań w sytuacji, gdy pole Uwzględnij zobowiązania u dostawcy
jest zaznaczone).

Drukuj tylko
niezerowe

Zaznaczenie tego pola spowoduje, że system pominie w drukowaniu Potwierdzenia salda nabywcy tych nabywców,
których saldo należności na Datę uzgodnienia wynosi 0.

Drukuj kwoty
w walucie

Zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie kwot składających się na saldo należności jako oddzielne sumy dla każdej
waluty źródłowej oraz sumaryczną kwotę w walucie lokalnej jako równowartość według historycznego kursu wymiany
(dotyczy to również kwot z dokumentów w zestawieniu szczegółów salda).

Pokaż numer
dokumentu
jako

Wybór opcji Nr dokumentu lub Nr dokumentu zewnętrznego w tym polu spowoduje wydrukowanie odpowiednio w
zestawieniu szczegółów wybranego numeru dla dokumentu.

3. Na karcie skróconej Nabywca możesz w standardowy sposób ustawić filtry ograniczające zakres danych wybranych
do wydrukowania.

4. Wybierz Drukuj w celu wydrukowania dokumentów potwierdzenia salda nabywców lub Podgląd celu wyświetlenia
ich na ekranie:

UWAGA

Po stronie zobowiązań, w analogiczny sposób, można przygotować i wydrukować dokument Potwierdzenie salda dostawcy. Opcja Pokaż Nr
dokumentu jako nie jest dostępna dla zobowiązań, zawsze jest drukowany Nr dokumentu zewnętrznego.
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Faktury zaliczkoweFaktury zaliczkowe
Przepisy prawa polskiego w zakresie VAT wymagają wystawiania faktury zaliczkowej do wpłaconych przez nabywcę zaliczek z
tytułu realizacji zamówienia sprzedaży. W systemie Dynamics 365 Business Central faktury zaliczkowe są wystawiane i
księgowane przy pomocy funkcjonalności faktur zaliczkowych. Polish Localization rozszerza standardową funkcjonalność faktur
zaliczkowych w zakresie dostosowania jej do wymagań przepisów polskiego prawa.

Ustawienia podstawowe faktur zaliczkowych
Rozszerzenie funkcjonalności do obsługi faktur korygujących sprzedaży dodane w ramach Polish Localization zawiera m.in
obowiązek podawania przyczyny korekty. Wymaganie to obejmuje również faktury korygujące zaliczki sprzedaży. Faktury
korygujące zaliczki mają tylko jedną funkcję: wycofują wszystkie zaksięgowane faktury zaliczkowe wystawione dla zamówienia,
dlatego przyczyna korekty zawsze będzie taka sama. Aby nie było konieczne przypisywanie tej przyczyny dla każdej pojedynczej
faktury korygującej zaliczki sprzedaży, w ustawieniach zostało dodane pole domyślnej przyczyny, która będzie wstawiana
automatycznie do wszystkich faktur korygujących zaliczki sprzedaży. W celu zdefiniowania tego ustawienia, należy postępować
według następujących kroków:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia sprzedaży i należności.

2. W oknie Ustawienia sprzedaży i należności., które się otworzy, na skróconej karcie Ogólne, z listy rozwijanej w polu Kod
przyczyny korekty zaliczki należy wybrać jedną z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.

Wystawianie faktur zamówienia sprzedaży i zakupu

Wystawianie faktury zaliczkowejWystawianie faktury zaliczkowej
Większość opisanych funkcji jest dostępna zarówno w module sprzedaży, jak i w module zakupy, z wyjątkiem specyficznych
modyfikacji procesu wystawiania faktur zaliczkowych sprzedaży.

Aby wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia sprzedaży.

2. Na stronie Zamówienia sprzedaży wybierz zamówienie sprzedaży i otwórz je w trybie edycji, wybierając Edytuj. Zwróć
uwagę na pole Stan – musi być w nim opcja Otwarty.

3. Na skróconej karcie Zaliczka odpowiednio wypełnij pola:

Zaliczka (%) – Na podstawie wartości procentowej wpisanej w tym polu, system skalkuluje proponowaną kwotę
zaliczki, bazując na wartości zamówienia sprzedaży. Kwota zaliczki kalkulowana jest odrębnie dla każdego wiersza
zamówienia.

PORADA

Pole Zaliczka (%) może być uzupełniane automatycznie właściwą wartością, jeśli zostanie ona wprowadzona w kartotece nabywcy
(dostawcy) w polu Zaliczka (%) na skróconej karcie Fakturowanie.

Kompresuj zaliczkę – Zaznacz to pole, aby połączyć zaliczki z wierszy zamówienia sprzedaży, które spełniają warunki:

mają takie samo konto księgi głównej do obsługi zaliczek (wybrane w polu Konto zaliczek sprzedaży w oknie
Główne ustawienia księgowania, dla kombinacji kodów głównych grup księgowych użytych w wierszach
zamówienia),
mają takie same wymiary.
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Pole pozostaw puste, jeśli wiersze faktury zaliczkowej mają odpowiadać wierszom zamówienia sprzedaży.

Kod warunków płatności zaliczki – Z listy rozwijanej w tym polu wybierz warunki płatności, na podstawie których
system ustali termin płatności należnej zaliczki.

Termin płatności zaliczki – Określa datę, do której nabywca powinien wpłacić należną zaliczkę. Data ta kalkulowana
jest na podstawie warunków wybranych w polu Kod warunków płatności zaliczki.

Rabat terminowy (%) zaliczki – Określ procentową wysokość rabatu udzielonego w przypadku, gdy należność z
tytułu zaliczki zostanie uiszczona do dnia wprowadzonego w polu Data rabatu terminowego zaliczki. Pole jest
uzupełniane domyślnie na podstawie parametrów zdefiniowanych dla warunków płatności wybranych w polu Kod
warunków płatności zaliczki.

Data rabatu terminowego zaliczki – Określ datę końcową okresu, w którym nabywca powinien uiścić należną
zaliczkę w celu otrzymania rabatu terminowego. Pole jest uzupełniane domyślnie na podstawie parametrów
zdefiniowanych dla warunków płatności wybranych w polu Kod warunków płatności zaliczki oraz Daty
dokumentu.

WA ŻNE

W zamówieniu zakupu konieczne jest wprowadzenie właściwych numerów dokumentów jednym z dwóch pól, w zależności od tego, czy
księgowana jest faktura zaliczkowa, czy faktura korygująca zaliczkę: Nr faktury dostawcy na skróconej karcie Ogólne (numer faktury
zaliczkowej wystawionej przez dostawcę) oraz Nr faktury kor. dostawcy na skróconej karcie Zaliczka (numer faktury korygującej zaliczkę
wystawionej przez dostawcę).

4. Po uzupełnieniu w kartotece zamówienia wymaganych informacji o zaliczce, wybierz Zamówienie, a następnie Statystyka.
W oknie Statystyka sprzedaży Zamówienie, które się otworzy, na skróconej karcie Zaliczka sprawdź kwoty
skalkulowane przez system.

5. W razie potrzeby, możesz ręcznie zmienić zasugerowaną przez system kwotę w polu Kwota zaliczki z VAT. Na podstawie
nowej kwoty, system skalkuluje i zmieni kwotę w polu Kwota zaliczki bez VAT.

WA ŻNE

Zmiany w funkcjonalnośc zaliczek wprowadzone w ramach Polish Localization pozwalają na zmianę w oknie Statystyka sprzedaży
Zamówienie jedynie kwoty brutto sugerowanej zaliczki, niezależnie od tego, czy na zamówieniu sprzedaży zaznaczone jest pole Ceny z
VAT. Możliwość zmiany kwoty netto została wyłączona. Ponadto algorytm używany do alokowania części kwoty zaliczki do wierszy
zamówienia sprzedaży został zmieniony: teraz system oblicza proporcję na podstawie kwoty brutto w wierszu zamówienia sprzedaży.

6. Fakturę zaliczkową możesz testowo wydrukować przed wystawieniem. W tym celu, w oknie Zamówienie sprzedaży
wybierz Akcje, Księgowanie, Zaliczka, Raport testowy zaliczki..., a następnie Drukowanie lub Podgląd.

7. Jeżeli poprawnie uzupełniłeś wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury zaliczkowej, w oknie Zamówienie
sprzedaży wybierz Akcje, Księgowanie, Zaliczka, a następnie Księguj fakturę zaliczkową... lub Księguj i drukuj
fakturę zaliczkową...

8. Zaksięgowanie faktury zaliczkowej powoduje zmianę Stanu zamówienia sprzedaży na Oczekuje na zaliczkę. Taki stan
powoduje uniemożliwienie edycji danych w zamówieniu.

WA ŻNE

Jeśli zajdzie potrzeba zaksięgowania (wystawienia) większej ilości faktur zaliczkowych do jednego zamówienia sprzedaży, zmień stan
zamówienia z Oczekuje na zaliczkę na Otwarty, a następnie w oknie statystyk zamówienia, na skróconej karcie Zaliczka zmień kwotę w
polu Kwota zaliczki z VAT. Nowa kwota wprowadzona w tym polu powinna być sumą poprzedniej i bieżącej faktury zaliczkowej.
Następnie zweryfikuj pozostałe dane w zamówieniu i wybierz Akcje, Księgowanie, Zaliczka, a następnie Księguj fakturę zaliczkową...
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lub Księguj i drukuj fakturę zaliczkową...

Wydruk wystawionej faktury zaliczkowej zawiera kwotę zapłaty, datę otrzymania zapłaty, kwotę podatku wyliczoną według wzoru:
kwota podatku = (wartość otrzymanej zaliczki x stawka podatku) / (100 + stawka podatku) oraz dane dotyczące zamówienia.

Wystawianie faktury korygującej zaliczkęWystawianie faktury korygującej zaliczkę
W sytuacji, gdy faktura zaliczkowa została wystawiona pomyłkowo lub nieprawidłowo, można ją skorygować, wystawiając fakturę
korygującą zaliczkę. Faktura korygująca zaliczkę dokładnie odwraca fakturę zaliczkową, dlatego nie można wprowadzać żadnych
zmian w wierszach zamówienia sprzedaży przed zaksięgowaniem faktury korygującej zaliczkę. Aby zaksięgować fakturę
korygującą zaliczkę:

1. W kartotece zamówienia sprzedaży, do którego została zaksięgowana faktura zaliczkowa, wybierz Akcje, Księgowanie,
Zaliczka, a następnie Księguj fakturę korygującą zaliczkę... lub Księguj i drukuj fakturę korygującą zaliczkę...

UWAGA

Zaksięgowanie faktury korygującej zaliczkę powoduje wycofanie wszystkich faktur zaliczkowych wystawionych do danego zamówienia.

2. Po otrzymaniu komunikatu o poprawnym zaksięgowaniu faktury korygującej zaliczkę, w oknie zamówienia sprzedaży
wybierz Zwolnij, Otwórz ponownie, aby zmienić stan zamówienia na Otwarty i dokonać niezbędnych zmian w jego
danych.

3. W celu zaksięgowania faktury zaliczkowej po naniesieniu poprawek, postępuj w sposób opisany w sekcji Wystawianie
faktury korygującej zaliczkę.

Wydruk wystawionej faktury korygującej zawiera sumy netto, VAT i brutto wszystkich wcześniej wystawionych przedpłat do
zamówienia. Widoczne są numery wszystkich korygowanych faktur zaliczkowych wraz z datami wystawienia oraz kwotami.

Wystawianie faktury końcowej zamówieniaWystawianie faktury końcowej zamówienia
Kiedy wszystkie faktury zaliczkowe do danego zamówienia sprzedaży są wystawione, a towary dostarczone, można zaksięgować
ostateczną fakturę sprzedaży w sposób standardowy dla wszystkich faktur sprzedaży. Można też dokonać fakturowania
częściowego.

UWAGA

Faktura końcowa zostanie wystawiona wtedy, gdy kwota zaliczki nie była równa pełnej wartości zamówienia.

Wydruk wystawionej faktury końcowej zawiera sumę wartości towarów lub usług pomniejszoną o kwotę wystawionych przedpłat
oraz kwotę podatku pomniejszoną o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych. Zgodnie z ustawą o podatku od
towarów i usług faktura końcowa zawiera również numery faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawą towaru lub
wykonaniem usługi wraz z datami ich wystawienia i kwotami brutto.

Rozliczenie kwoty zaliczekRozliczenie kwoty zaliczek
Z punktu widzenia użytkownika, nie ma więcej różnic w obsłudze tego procesu, w porównaniu z międzynarodowym standardem
funkcjonalności zaliczek. Występują natomiast dwie różnice w zakresie rozliczenia kwoty zaliczek:

1. Potrącenie zaliczki podczas ostatecznego częściowego fakturowania.

Podczas ostatecznego częściowego fakturowania, standardowa funkcjonalność zmniejsza kwotę częściowej faktury





Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



ostatecznej o kwotę skalkulowaną jako proporcja łącznej kwoty zaliczek do kwoty zamówienia. Ten algorytm został
zmodyfikowany i system potrąca tyle kwoty zaliczki, ile jest to możliwe i w przypadku, gdy łączna kwota zaliczek jest wyższa
niż kwota częściowej faktury ostatecznej, kwota częściowej faktury ostatecznej będzie zerowa, natomiast, jeżeli łączna kwota
zaliczek jest niższa niż kwota częściowej faktury ostatecznej, kwota częściowej faktury ostatecznej zostanie pomniejszona o
łączną kwotę zaliczek.

2. Podział potrąconych kwot do kwot faktur zaliczkowych.

Standardowa funkcjonalność pomniejsza kwotę ostatecznej faktury o łączną kwotę zaliczek do zamówienia. Przepisy
polskiego prawa wymagają pokazania na ostatecznej fakturze sprzedaży numerów i kwot potrąconych faktur zaliczkowych i
w wyniku zmodyfikowania standardowej funkcjonalności, system wykazuje faktury zaliczkowe sprzedaży według numeru,
daty sprzedaży, kwoty netto, kwoty VAT i kwoty brutto.

Zaliczki do zamówień w walucie obcejZaliczki do zamówień w walucie obcej
Polish Localization wprowadziła też zmiany w standardowej obsłudze zaliczek w walucie obcej. Standardowa funkcjonalność nie
dokonuje żadnych automatycznych przeszacowań zaliczek, ale po modyfikacjach wprowadzonych przez Polish Localization ,
system kalkuluje kwoty ostatecznych faktur w następujący sposób:

1. Wiersze potrącenia zaliczek są kalkulowane według historycznego kursu wymiany użytego na fakturze zaliczkowej (lub
fakturach zaliczkowych, jeśli było ich więcej zaksięgowanych dla danego zamówienia sprzedaży).

2. Wiersze zamówienia sprzedaży są kalkulowane według nowego kursu wymiany użytego do wystawienia ostatecznej
faktury.

3. System kalkuluje kwotę wiersza w zamówieniu sprzedaży według historycznego kursu wymiany użytego na fakturze
zaliczkowej, a następnie oblicza różnicę pomiędzy tą kwotą, a wartością wierszy zamówienia sprzedaży skalkulowaną
według nowego kursu wymiany użytego do wystawienia ostatecznej faktury. Kwota netto różnic jest zaksięgowana na konto
K/G dodatnich lub ujemnych różnic kursowych, a kwota VAT różnic jest zaksięgowana na konto K/G VAT'u należnego.
Utworzony też zostaje odpowiedni zapis VAT.

4. System księguje należność od nabywcy w kwocie różnicy pomiędzy kwotą brutto zamówienia sprzedaży a wartością faktur
zaliczkowych, według nowego kursu wymiany użytego do zaksięgowania ostatecznej faktury sprzedaży.
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Dane kontrahenta w ewidencji VATDane kontrahenta w ewidencji VAT
W związku z wymaganiami przepisów polskiego prawa, istnieje obowiązek umieszczania danych kontrahentów w rejestrze VAT
zakupu i sprzedaży. W przypadku ewidencji faktur zakupu od dostawców jednorazowych można uniknąć konieczności zakładania
dla nich kartotek rozrachunkowych. Polish Localization umożliwia to dzięki zmianom w zakresie księgowania transakcji
z podatkiem VAT poprzez dodanie możliwości podania danych kontrahenta. Zmiany dotyczą obsługi wprowadzania danych przez
dziennik główny jak i faktur zakupu. Najczęściej funkcjonalność jest używana w procesie rozliczania zaliczki z pracownikiem lub
podczas księgowania dokumentu Poświadczenie Zgłoszenia Celnego.

Tworzenie kartoteki dla pracownika lub urzędu celnego
Aby móc rozliczać faktury zakupu z zaliczkami pracowników oraz dokumenty Poświadczenia Zgłoszenia Celnego, należy
przygotować dla pracowników oraz urzędu celnego kartoteki dostawców. W tym celu, należy postępować według następujących
kroków:

1. W standardowy sposób załóż nową kartotekę dostawcy.
2. Uzupełniaj kartotekę danymi pracownika lub urzędu celnego (wystarczy imię i nazwisko, dane adresowe oraz NIP nie

są konieczne). Pola z grupami księgowymi wypełnij w taki sam sposób, jak dla dostawców.

Rozliczanie zaliczki pracowniczej lub dokumentu Poświadczenie Zgłoszenia
Celnego
Aby rozliczyć zaliczkę pracownika lub dokument Poświadczenia Zgłoszenia Celnego:

1. W kartotece nowej faktury zakupu, z listy rozwijanej w polu Nr dostawcy (zakup) na karcie skróconej Ogólne wybierz
kartotekę dostawcy, która została wcześniej zdefiniowana dla pracownika lub urzędu celnego.

2. Dane pracownika lub urzędu celnego wprowadzone w kartotece zostaną skopiowane do faktury zakupu.
3. Aby w rejestrze VAT pojawiły się dane rzeczywistego dostawcy, zamiast danych z kartoteki, w polu Kontrahent VAT rozwiń

listę Kontakty i wybierz odpowiedniego dostawcę. W razie potrzeby, dane dostawcy mogą zostać dopisane do listy
Kontaktów (sposób dodawania kontrahentów VAT opisano w artykule Księgowanie dokumentów z VAT w dziennikach
głównych.

4. System automatycznie skopiuje dane kontrahenta VAT do nagłówka faktury zakupu.
5. Pozostałe dane dotyczące faktury zakupu uzupełnij w sposób standardowy, a następnie ją zaksięguj. W wyniku księgowania,

dane dostawcy (kontrahenta VAT) z faktury zakupu zostaną skopiowane do tabeli Zapisy VAT, a tym samym do Rejestru
VAT sprzedaży/zakupu.

UWAGA

Funkcjonalność danych kontrahentów w ewidencji VAT jest dostępna również na stronie Zamówienia zakupu.
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Dane kontrahentów w Bazie Internetowej REGON (BIR)Dane kontrahentów w Bazie Internetowej REGON (BIR)
Z punktu widzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT istotne jest, czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
Główny Urząd Statystyczny udostępnia aktualną informację o podatnikach VAT w ogólnodostępnej Bazie Internetowej Regon
(BIR).

Polish Localizationumożliwia bezpośrednie połączenie z systemu Dynamics 365 Business Central z Bazą Internetową Regon
i wyszukiwanie podmiotów na podstawie wprowadzonego numeru NIP. Możliwe jest również tworzenie i aktualizacja danych
nabywców, dostawców i kontaktów w oparciu o dane w Bazie Internetowej Regon.

Definiowanie skrótów danych BIR
W Bazie Internetowej Regon dane kontrahentów zdefiniowane są w pełnym brzmieniu, np. zawierają pełną nazwę spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby system automatycznie podpowiadał w nazwie kontrahenta skrót np. sp. z o.o., należy
wcześniej zdefiniować wymagabne skróty. Aby zdefiniować skróty danych BIR:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Skróty danych BIR, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Skróty danych BIR w pierwszym wolnym wierszu w polu Tekst wprowadź treść danych BIR, dla których w polu

Skrót chcesz zdefiniować ich skróconą formę.
3. Zatwierdź zmiany, wybierając przycisk OK.

Wprowadzanie nabywcy na podstawie BIR
Aby wprowadzić do bazy systemu Dynamics 365 Business Central nowego nabywcę:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Nabywcy wybierz Nowe.
3. W nowej kartotece nabywcy, która się otworzy, wybierz Pobierz dane z BIR.
4. Na stronie Kartoteka BIR, w polu BIR NIP wprowadź NIP (10 cyfr) kontrahenta, który ma być wprowadzony do bazy

i przenieść kursor do innego pola. System automatycznie wypełnia pola w oknie Kartoteka BIR danymi kontrahenta.

Na skróconej karcie Dane BIR tylko jedno pole jest edytowalne - BIR NIP, gdyż w tym właśnie polu wprowadzany jest NIP
kontrahenta, którego sprawdzamy. Pozostałe pola są nieedytowalne - zaprezentowane są w nich dane kontrahenta umieszczone
w BIR.

Pola na skróconej karcie Firma zawierają dane skopiowane z BIR. Wszystkie pola są edytowalne - użytkownik może zmienić
ich zawartość. Dane z tych pól zostaną skopiowane do kartoteki nabywcy po wybraniu akcji Aktualizuj kartotekę nabywcy.
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5. Na stronie Kartoteka BIR wybierz Aktualizuj kartotekę nabywcy, a następnie OK. System automatycznie wypełni pola
w kartotece nabywcy danymi z karty skróconej Firma w Kartotece BIR.

Funkcja Pobierz dane z BIR może być uruchomiona również w istniejącej kartotece nabywcy i służyć do sprawdzenia, czy dany
kontrahent jest aktualnie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tej sytuacji funkcja Pobierz dane z BIR automatycznie
pobiera NIP z kartoteki kontrahenta w celu przeszukania Bazy Internetowej Regon. W przypadku, gdy dany NIP nie zostanie
odnaleziony, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

W sytuacji, gdy podatnik zostanie odnaleziony, a jego dane się nie zmieniły, nie ma potrzeby wybierania Aktualizuj kartotekę
nabywcy.
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Wprowadzanie dostawcy na podstawie BIR
Aby wprowadzić do bazy systemu Dynamics 365 Business Central nowego dostawcę:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Dostawcy wybierz Nowe.
3. W nowej kartotece dostawcy, która się otworzy, wybierz Pobierz dane z BIR.
4. Na stronie Kartoteka BIR, w polu BIR NIP wprowadź NIP (10 cyfr) kontrahenta, którego chcesz wprowadzić do bazy

i przenieś kursor do innego pola. System automatycznie wypełnia pola w oknie Kartoteka BIR danymi kontrahenta.

Na skróconej karcie Dane BIR tylko jedno pole jest edytowalne - BIR NIP, gdyż w tym właśnie polu wprowadzany jest NIP
kontrahenta, który ma być zweryfikowany. Pozostałe pola są nieedytowalne - zaprezentowane są w nich dane kontrahenta
umieszczone w BIR.

W polach na skróconej karcie Firma wyświetlane są dane skopiowane z BIR. Wszystkie pola są edytowalne - użytkownik może
zmienić ich zawartość. Dane z tych pól zostaną skopiowane do kartoteki dostawcy po wybraniu akcji Aktualizuj kartotekę
dostawcy.

5. Na stronie Kartoteka BIR wybierz Aktualizuj kartotekę dostawcy, a następnie OK. System automatycznie wypełni pola
w kartotece dostawcy danymi z karty skróconej Firma w Kartotece BIR.

Funkcja Pobierz dane z BIR może być uruchomiona również w istniejącej kartotece dostawcy i służyć do sprawdzenia, czy dany
kontrahent jest aktualnie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tej sytuacji funkcja Pobierz dane z BIR automatycznie
pobiera NIP z kartoteki kontrahenta w celu przeszukania Bazy Internetowej Regon. W przypadku, gdy dany NIP nie zostanie
odnaleziony, zostanie wyświetlony stosowny komunikat:
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W sytuacji, gdy podatnik zostanie odnaleziony, a jego dane nie zmieniły się, nie ma potrzeby wybierania akcji Aktualizuj
kartotekę dostawcy.

Definiowanie nowego kontrahenta jako kontakt
Aby zdefiniować nowego kontrahenta jako kontakt:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Kontakty wybierz Nowe.
3. W nowej kartotece kontaktu w polu Typ wybierz opcję Firma, a następnie na wstążce wybierz Pobierz dane z BIR.
4. Na stronie Kartoteka BIR w polu BIR NIP wprowadź NIP kontrahenta (10 cyfr), którego chcesz wprowadzić do bazy

i przenieś kursor do innego pola. System automatycznie wypełnia pola na stronie Kartoteka BIR danymi kontrahenta.

Na skróconej karcie Dane BIR tylko jedno pole jest edytowalne - BIR NIP, gdyż w tym właśnie polu wprowadzany jest NIP
kontrahenta, którego sprawdzamy. Pozostałe pola są nieedytowalne - zaprezentowane są w nich dane kontrahenta umieszczone
w BIR.

W polach na skróconej karcie Firma jest kopia danych z BIR. Wszystkie pola są edytowalne - użytkownik może zmienić
ich zawartość. Dane z tych pól zostaną skopiowane do kartoteki kontaktu po kliknięciu akcji Aktualizuj kartotekę kontaktu.
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5. Na stronie Kartoteka BIR wybierz Aktualizuj kartotekę kontaktu, a następnie OK. System automatycznie wypełni pola
w kartotece kontaktu danymi z karty skróconej Firma w Kartotece BIR.

Funkcja Pobierz dane z BIR może być uruchomiona również w istniejącej kartotece kontaktu i służyć do sprawdzenia, czy dany
kontrahent jest aktualnie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tej sytuacji funkcja Pobierz dane z BIR automatycznie
pobiera NIP z kartoteki kontaktu w celu przeszukania Bazy Internetowej Regon. W przypadku, gdy dany NIP nie zostanie
odnaleziony, zostanie wyświetlony stosowny komunikat:

W sytuacji, gdy podatnik zostanie odnaleziony, a jego dane się nie zmieniły, nie ma potrzeby wybierania akcji Aktualizuj
kartotekę kontaktu.
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Baza Danych Odpadowych (BDO)Baza Danych Odpadowych (BDO)
Baza Danych Odpadowych (BDO) jest rejestrem przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu określone produkty, produkty w
opakowaniach lub gospodarują odpadami.

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy podmiotów, które m.in.:

wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
wprowadzają do obrotu krajowego produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie lub akumulatory, sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
są producentami, importerami lub wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań.

Przedsiębiorca otrzymuje numer rejestrowy (Nr BDO), który ma obowiązek umieszczać na dokumentach wystawianych w ramach
prowadzonej działalności.

W ramach Polish Localization dodana została możliwość umieszczenia w systemie informacji o numerze BDO przypisanym do
firmy/przedsiębiorcy oraz drukowania tego numeru na dokumentach sprzedaży oraz serwisu.

Wprowadzanie numeru BDO
Aby wprowadzić numer BDO do danych firmy w systemie:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia ustawowego raportowania, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Ustawienia ustawowego raportowania, która się otworzy, w polu Nr BDO wpisz numer rejestrowy w Bazie

Danych Odpadowych przypisany do firmy. Na wydrukach dokumentów sprzedaży oraz serwisu numer BDO prezentowany
jest w sekcji nagłówka.
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Obsługa środków trwałychObsługa środków trwałych
Polish Localization uwzględnia wymagania Ustawy o rachunkowości w zakresie obsługi środków trwałych.

AB Y ZOB ACZ

Przygotować symulację rocznej amortyzacji dla poszczególnych składników majątku
trwałego Roczny plan amortyzacji

Przypisać grupę, podgrupę i rodzaj do wybranego środka trwałego Klasyfikacja środków trwałych

Zwiększyć wartość środka trwałego w fakturze zakupu Zwiększenie wartości środka trwałego w fakturze
zakupu
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Roczny plan amortyzacjiRoczny plan amortyzacji
Wiele firm, chcąc oszacować przewidywaną wartość majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, przygotowuje
symulację rocznej amortyzacji. Przygotowanie takiego zestawienia wynika też z obowiązków ustawowych określonych w Ustawie
o rachunkowości. Polish Localization zawiera raport Roczny plan amortyzacji przedstawiający przewidywane koszty
amortyzacji elementów majątku trwałego w okresie roku.

Drukowanie raportu Roczny plan amortyzacji
Aby wydrukować raport Roczny plan amortyzacji:

1. Wybierz ikonę, , wprowadź Roczny plan amortyzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, uzupełnij pola na karcie skróconej Opcje:

Księga amortyzacji - z listy rozwijanej w tym polu wybierz kod księgi amortyzacji, której parametry zostaną wykorzystane
do obliczenia kosztów przewidywanej amortyzacji
Data początkowa - z listy rozwijanej w tym polu wybierz datę początkową okresu obrachunkowego, który ma być
pierwszym okresem (zwykle: miesiącem) do kalkulacji przewidywanej amortyzacji
Data końcowa - z listy rozwijanej w tym polu wybierz datę początkową okresu obrachunkowego, który ma być ostatnim
okresem (zwykle: miesiącem) do kalkulacji przewidywanej amortyzacji

UWAGA

Okres wyświetlany w raporcie ograniczony jest do 12 kolumn (zwykle: miesięcy) liczonych od daty określonej w polu Data początkowa. Jeśli data
w polu Data końcowa zostanie wyznaczona poza okresem 12 miesięcy, system zignoruje wszystkie miesiące powyżej 12.

Sumy grup - w tym polu możesz wybrać poziom grupowania kwot przewidywanej amortyzacji. Jeśli pozostawisz to pole
puste, dane nie zostaną pogrupowane.
Drukuj dla środka trwałego - jeśli zaznaczysz to pole, szczegóły przewidywanej kwoty amortyzacji zostaną wyświetlone z
dokładnością do kartoteki środka trwałego.

3. Na karcie skróconej Środek trwały możesz w standardowy sposób ustawić filtry ograniczające zakres danych wybranych
do wydrukowania.

4. W celu wydrukowania rocznego planu amortyzacji wybierz Drukowanie. Jeśli chcesz wyświetlić go na ekranie, wybierz
Podgląd.
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Klasyfikacja środków trwałychKlasyfikacja środków trwałych
Przepisy polskiego prawa wymagają podziału środków trwałych według aktualnie obowiązującej ustawowej klasyfikacji środków
trwałych. Oficjalna klasyfikacja środków trwałych ma 3 poziomy grupowania: grupa (np. Środki transportu), podgrupa (np.
Pojazdy mechaniczne) i rodzaj (np. Samochody osobowe).

Od 1 stycznia 2018 r. dla celów bilansowych i podatkowych obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016). Oznacza
to, że przy klasyfikowaniu dla celów bilansowych środków trwałych do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju, jednostki muszą
korzystać z KŚT 2016. Zobowiązane są także stosować nowe, roczne stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do ustawy
o podatku dochodowym, dostosowane do Klasyfikacji Środków Trwałych 2016.

KŚT 2016 wprowadza zmiany w numeracji oraz nazewnictwie grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych. W sytuacji, gdy
zmiany te mają wpływ na środki trwałe ujęte w ewidencji księgowej przed 2018 r. (zmieni się ich klasyfikacja lub nazwa), to
z dniem 1 stycznia 2018 r. konieczne stało się dostosowanie do KŚT 2016 zapisów w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta
01 „Środki trwałe". Jeśli jednostka nie zrobi tego, może to doprowadzić do rozbieżności polegającej na tym, że te same składniki
majątku podlegałyby innej klasyfikacji, w zależności od momentu ich wprowadzenia do ewidencji i obowiązujących na ten
moment regulacji.

Standardowa funkcjonalność systemu Dynamics 365 Business Central została rozszerzona możliwość przypisywania do każdego
środka trwałego określonego rodzaju zgodnego z Klasyfikacją Środków Trwałych 2016. W raportach modułu środki trwałe została
dodana możliwość grupowania danych według numerów KŚT przypisanych do kartotek środków trwałych W systemie Dynamics
365 Business Central zostały przygotowane narzędzia do wygenerowania tabel z Klasyfikacją Środków Trwałych 2016. Raporty
dotyczące środków trwałych mają możliwość generowania zestawień według klasyfikacji. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016 poz.1864).

Tworzenie słowników klasyfikacji środków trwałych
Przed rozpoczęciem klasyfikowania środków trwałych według KŚT, konieczne jest wprowadzenie słowników dla każdej z
klasyfikacji. Aby wprowadzić słowniki klasyfikacji środków trwałych:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Moje ustawienia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Rola wybierz Finanse.
3. Po przeładowaniu strony wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia ŚT, a następnie wybierz powiązane łącze.
4. Na stronie Ustawienia ŚT, która się otworzy, wybierz akcje Nawiguj, Generuj, Generuj Klasyfikację KŚT.
5. Potwierdź komunikat, który się wyświetli. Spowoduje to, że słownik KŚT zostanie wypełniony danymi o grupach,

podgrupach i rodzajach zgodnymi z Klasyfikacją Środków Trwałych 2016. Jeśli taki słownik już istniał, jego dane zostaną
usunięte i wprowadzone ponownie.

6. Po zakończeniu procesu tworzenia słownika KŚT pojawi się stosowny komunikat.
7. Aby przejrzeć utworzony słownik Klasyfikacji Środków Trwałych, wybierz przycisk Klasyfikacja KŚT na stronie Ustawienia

ŚT.

Przypisywanie rodzaju do wybranego środka trwałego
Rodzaj przypisuje się do wybranego środka trwałego w jego kartotece. Aby przypisać rodzaj do wybranego środka trwałego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę wybranego środka trwałego w trybie edycji.
3. Na stronie Kartoteka środka trwałego, na karcie skróconej Ogólne uzupełnij pole Numer KŚT.

Numery KŚT wprowadzone na stronie Kartoteka środka trwałego możesz zobaczyć również na liście środków trwałych.

W podstawowych raportach dotyczących środków trwałych dodana została możliwość grupowania po numerze klasyfikacji
Środków Trwałych. W oknie wstępnym każdego z niżej wymienionych raportów, na karcie skróconej Opcje do pola Sumy grup
została dodana opcja: Numer KŚT.
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Opcja ta dostępna jest w raportach:

Roczny plan amortyzacji
Środek trwały – analiza
Środek trwały – analiza K/G,
Środek trwały – wart. przewid.
Środek trwały – wart. ks. 01
Środek trwały – wart. ks. 02

Zobacz też
Klasyfikacja Środków Trwałych
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Zwiększenie wartości środka trwałego w fakturze zakupuZwiększenie wartości środka trwałego w fakturze zakupu
Standardowa funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia księgowanie poprzez fakturę zakupu
wyłącznie kosztu nabycia oraz eksploatacji środków trwałych. W aplikacji Polish Localization obsługa środków trwałych została
rozszerzona o możliwość ewidencji poprzez fakturę zakupu operacji zwiększenia wartości środka trwałego.

Księgowanie zwiększenia wartości środka trwałego
Aby zaksięgować operacje zwiększenia wartości środka trwałego poprzez fakturę zakupu:

1. Wprowadź fakturę zakupu w standardowy sposób opisany w dokumentacji.
2. Na stronie Faktura zakupu, na skróconej karcieWiersze w polu Typ księgowania ŚT wybierz opcję Zwiększenie wart.

(domyślnie wstawiana jest opcja Koszt nabycia):
3. Zaksięguj fakturę.
4. Efekt księgowania możesz zobaczyć na przykład na stronie Zapisy księgi ŚT:

Zobacz też
Tworzenie faktury zakupu w standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central
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Obsługa zapasówObsługa zapasów
W ramach Polish Localization przygotowano rozwiązania umożliwiające generowanie raportów Intrastat oraz dokumentów
inwentaryzacji.

AB Y ZOB ACZ

Definiować słownik kodów PKWiU, przypisać kody PKWiU do zapasu na fakturze
sprzedaży Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dowiedzieć się, jak wygenerować deklarację Intrastat z dzienników Intrastat i wydrukować
raport kontrolny Intrastat

Przygotować i wydrukować dokument inwentaryzacji w celu potwierdzenia zakończenia
procesu inwentaryzacji Dokument inwentaryzacji

Korzystać z głównych gospodarczych grup księgowych i domyślnych głównych
gospodarczych grup księgowych w operacjach magazynowych

Obsługa głównej gospodarczej grupy księgowej
w operacjach magazynowych
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Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług przeznaczona jest do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości,
a także w sprawach podatkowych (w tym w sprawach podatku od towarów i usług VAT), urzędowych rejestrach czy w systemach
informacyjnych administracji publicznej. Od 1 stycznia 2016 obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2015.

Funkcjonalność PKWiU, będąca elementem Polish Localization , umożliwia ewidencję transakcji zakupu i sprzedaży z właściwym
dla danego towaru kodem PKWiU. Kod ten, w razie potrzeby, jest drukowany na fakturach sprzedaży.

Definiowanie słownika kodów PKWiU
W celu uniknięcia pomyłek przy wprowadzaniu kodów PKWiU w transakcjach, należy najpierw definiować słownik
dopuszczalnych kodów PKWiU, który będzie wykorzystywany w powiązanych z nim polach. Aby zdefiniować kody PKWiU::

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kody PKWiU, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Kody PKWiU w kolejnych wierszach wprowadź kody i stosowne opisy, zgodne z Polską Klasyfikacją Wyrobów
i Usług.

Przypisywanie domyślnego kodu PKWiU
W sytuacji, gdy w firmie występuje obrót towarami, dla których istnieje obowiązek umieszczania informacji o PKWiU, do kartoteki
zapasu można przypisać domyślny kod PKWiU, który będzie kopiowany do dokumentów zakupu i sprzedaży z tym zapasem. Aby
przypisać domyślny kod PKWiU:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zapas, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz zapas, aby otworzyć kartotekę zapasu.

3. Na karcie skróconej Fakturowanie, z listy rozwijanej w polu PKWiU wybierz właściwy kod PKWiU z wcześniej
zdefiniowanego słownika.

Przypisywanie kodów PKWiU na fakturach sprzedaży
Zasada umieszczania kodów na fakturze sprzedaży jest identyczna na stronach: Zamówienie sprzedaży i Faktura sprzedaży,
dlatego poniżej jako przykład dotyczący zamówienia sprzedaży. Aby umieścić kody PKWiU na fakturze sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie, które się otworzy wybierz Nowe i wprowadź wszystkie dane standardowo.

3. Na skróconej karcie Wiersze zwrócić uwagę na pole PKWiU.

W wierszu, w którym w polu Typ wybrany jest Zapas, a w polu Nr wybrany jest zapas, do którego został przypisany
domyślny kod PKWiU, pole PKWiU wypełnia się automatycznie. Możliwa jest zmiana wstawionego kodu PKWiU na inny,
wybrany z listy wcześniej zdefiniowanych kodów, rozwijanej w polu PKWiU.

W wierszu, w którym w polu Typ wybrane jest Konto K/G, a w polu Nr wybrane jest konto przychodów ze sprzedaży usług,
to pole PKWiU pozostaje puste. Jeśli jest to wymagane, wstaw właściwy kod PKWiU z listy wcześniej zdefiniowanych kodów
rozwijanej w polu PKWiU.

4. Z tak przygotowanego zamówienia możesz wystawić i wydrukować fakturę sprzedaży. W tym celu należy wybrać Księguj
i drukuj. Na wydruku faktury sprzedaży umieszczona jest stosowna informacja o kodach PKWiU dla sprzedawanych
wyrobów i usług.
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UWAGA

Pole PKWiU jest dostępne w wierszach dokumentów: Zamówienie sprzedaży, Faktura sprzedaży, Zamówienie zwrotu sprzedaży, Faktura
korygująca sprzedaży oraz na wydrukach: Faktury sprzedaży i Faktury korygującej sprzedaży.

Zobacz też
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)
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IntrastatIntrastat
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi
powinny spełniać określone wymagania sprawozdawcze. Wymagania te obejmują obowiązek przekazywania informacji w ramach
systemu Intrastat.

Obowiązek ten dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza określone przez Główny Urząd
Statystyczny wartości tzw. progów statystycznych.

Zgłoszenia Intrastat powinny być przekazywane organom celnym w wymaganym formacie i w określony sposób oraz zawierać
określone informacje na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Standardowa funkcjonalność systemu Dynamics 365 Business Central zawiera narzędzia ułatwiające przygotowanie deklaracji
Intrastat. W Polish Localization zostały dodane rozszerzenia funkcjonalne umożliwiające obsługę polskich wymagań w zakresie
raportowania Intrastat, w tym możliwość eksportu deklaracji Intrastat do pliku w formacie XML.

Ustawienia numerów taryf
Zgodnie z polskimi wymaganiami celno-skarbowymi w celu wygenerowania raportu Intrastat konieczne jest przypisanie do
zapasów numerów taryf. Aby skonfigurować prawidłowo numery taryf:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Numery taryf, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie Numer taryfy, które się otworzy, wybierz Edytuj, aby zmienić ustawienia dla istniejącej taryfy lub Nowe, aby
zdefiniować nową taryfę. W nowym wierszu uzupełnij pola:

Numer - Określ kod nowej taryfy.
Opis - Określ opis taryfy.
Kod jednostki uzupełniającej - Określ kod jednostki uzupełniającącej miary dla danej taryfy.

WA ŻNE

Aby pole Jednostki uzupełniające zostało zaznaczone prawidłowo, najpierw określ kod w polu Kod jednostki uzupełniającej. Pole Jednostki
uzupełniające jest zaznaczane automatycznie po uzupełnieniu pola Kod jednostki uzupełniającej. Nie ma możliwości ręcznej zmiany ustawień
pola.

Brak wagi - Zaznacz to pole, jeśli urząd nie wymaga raportowania masy netto dla danego numeru taryfy.

Przygotowanie deklaracji Intrastat
Aby przygotować deklarację Intrastat:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Dzienniki Intrastat wybierz przycisk asysty w polu Nazwa instancji.

3. Na stronie Instancje dziennika Intrastat, która się otworzy, wybierz Nowe, aby zdefiniować nową instancję dziennika
Intrastat.

4. Aby zdefiniować nową instancję dziennika Intrastat, w nowym wierszu uzupełnij pola:

Kod - Wprowadź dowolny kod identyfikujący instancję dziennika.
Opis - Wprowadż dowolny opis instancji dziennika.
Okres statystyk - Wprowadź cztery cyfry identyfikujące okres deklaracji Intrastat, np. 1708 to sierpień 2017 roku.

5. Wybierz OK, aby otworzyć wiersze dziennika Intrastat w nowej instancji.
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6. Na stronie Dziennik Intrastat wybierz Sugeruj wiersze w celu automatycznego wstawienia transakcji Intrastat do wierszy
dziennika.

7. W oknie wstępnym skryptu Pobierz zapisy księgi zapasów, które się otworzy uzupełnij pola:

Data początkowa - Określ datę początkową okresu, w jakim zostały zaksięgowane transakcje Intrastat, na podstawie
których ma zostać przygotowana deklaracja Intrastat.

Data końcowa - Określ datę końcową okresu, w jakim zostały zaksięgowane transakcje Intrastat, na podstawie których ma
zostać przygotowana deklaracja Intrastat.

Korekta kosztu (%) - Określ wartość procentową na pokrycie kosztów frachtu i ubezpieczenia, o jaką zostanie zwiększona
wartość statystyczna we wszystkich wierszach dziennika Intrastat.

8. Aby wykonać skrypt Pobierz zapisy księgi zapasów, wybierz OK.

9. W czasie wykonywania skryptu Pobierz zapisy księgi zapasów system wykonuje czynności wymienione poniżej:

System pobiera zapisy księgi zapasów i zapisy księgi zleceń pochodzące z transakcji zidentyfikowanych jako
Transakcje Intrastat.

System ignoruje transakcje Intrastat zakupu i sprzedaży, które zostały jednocześnie oznaczone jako Handel 3-
stronny UE.

System pilnuje, aby zostały uwzględnione transakcje Intrastat mające punkty wejścia/wyjścia w krajach Unii
Europejskiej.

System pilnuje, aby wycofane transakcje Intrastat (np. powstałe w wyniku użycia funkcji Cofnij przyjęcie lub Cofnij
wydanie) zostały wykluczone: zarówno transakcja wycofana, jak i wycofująca.

System pilnuje, aby zostały użyte dodatkowe jednostki miary podczas tworzenia wierszy dziennika Intrastat.

System przelicza wartość w polu Ilość uzupełniająca jednostek miary zgodnie z ustawieniami na karcie Jednostki
miary zapasu.

Na podstawie informacji o nabywcy przypisanym do zaksięgowanego wydania lub zlecenia, pobierany jest z kartoteki
nabywcy NIP. Na karcie Dziennik Intrastat, pole NIP dotyczące kontrahenta musi być wypełnione tylko dla wierszy z
wartością w polu Typ = Wydanie. Dla wierszy z wartością w polu Typ = Przyjęcie pole to musi pozostać puste.

UWAGA

Zwrot zakupionych zapasów do dostawcy ujmowany jest w deklaracji Intrastat z dodatnią wartością w polu Kwota oraz z wartością
Wydanie w polu Typ , dlatego w wierszach dziennika Intrastat z takimi zapisami system uzupełnia pole NIP na podstawie NIP-u
pobranego z kartoteki właściwego dostawcy.

10. Efektem poprawnego wykonania skryptu są wiersze na stronie Dziennik Intrastat.

11. W razie potrzeby, ręcznie zmień lub uzupełnij dane wstawione automatycznie do wierszy Dziennik Intrastat. Istnieje
możliwość ręcznego dodawania i usuwania wierszy.

12. Jeżeli zmiany w wierszach lub kartotekach zapasu dotyczyły numeru taryfy, wagi netto, uzupełniających jednostek miary na
stronie Dziennik Intrastat wybierz akcję Przelicz wagę i uzupełniające jednostki miary. Skrypt zaktualizuje i przeliczy
wartości dla pól Waga razem i Ilość uzupełniającej jednostki miary.

13. Wiersze ze strony Dziennik Intrastat można wydrukować. Aby wydrukować dokument Intrastat - lista kontrolna PL,
wybierz odpowiednią opcję na stronie Dziennik Intrastat. Raport może być uruchomiony z opcją Pokaż wiersze
dziennika Intrastat lub bez. Obydwa warianty raportu pokazują te same dane, ale w innym układzie.
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Eksport danych do deklaracji Intrastat w formacie .xml
Aby wyeksportować dane do deklaracji Intrastat w formacie .xml:

1. Przygotuj dane zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Przygotowanie deklaracji Intrastat

2. Wybierz ikonę, , wprowadź Dzienniki Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.

3. Na stronie Dziennik Intrastat wybierz Eksportuj deklarację Intrastat do pliku XML - AIS (PUESC) na stronie Dziennik
Intrastat, aby wyeksportować dane w obowiązującym formacie. Format ten obowiązuje od 01.01.2022. W oknie z opcjami
wstępnymi eksportu znajdują się takie pola jak:

Wstaw kod kraju pochodzenia dla wywozu - Pole jest domyślnie zaznaczone przy uruchamianiu eksportu. Jeżeli wiersz
dziennika dotyczy wywozu towarów o różnych krajach pochodzenia, wskaż to w różnych pozycjach zgłoszenia. Tym samym,
w przypadku, gdy taki sam towar ma różne kraje pochodzenia, konieczne jest zadeklarowanie wywozu (wykazywanej
w jednej pozycji przed wejściem w życie obowiązku podawania kodu kraju pochodzenia dla wywozu) w rozbiciu na kilka
pozycji zgłoszenia.

Nazwa pliku - Określ nazwę pliku zgłoszenia (z rozszerzeniem .xml).

Próg szczegółowy - Zaznacz w przypadku, gdy podmiot zobowiązany przekroczy próg szczegółowy.

WA ŻNE

Kwoty dla progów szczególowych publikowane są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - Progi statystyczne.

W takim przypadku, gdy zostanie przekroczony próg szczegółowy w pliku wypełniane są dodatkowe pola:

7 - Łączna wartość statystyczna w PLN
12 - Kod warunków dostawy
15 - Kod rodzaju transportu
20 - Wartość statystyczna w PLN

UWAGA

Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się na polskim obszarze statystycznym
(koszty opakowania, opłaty transportowe, opłaty za załadunek i magazynowanie).

Dodatkowo uzupełnij pole E-mail dla przesyłania informacji zwrotnych, a także pola, które dotyczą osoby składającej
deklarację: Nazwisko i Imię oraz E‑mail.

Typ - Wybierz odpowiednią opcję w polu.

4. Aby uruchomić eksport, wybierz OK.

5. Wygenerowany plik zgłoszenia w formacie .xml prześlij przez platformę PUESC.

Generowanie zerowego zgłoszenia Intrastat
Jeżeli w miesiącu sprawozdawczym przedsiębiorstwo zobowiązane do złożenia zgłoszenia nie zrealizowało żadnych przywozów
lub wywozów towarów, należy za ten miesiąc wygenerować zgłoszenie zerowe.

Aby przygotować zerowe zgłoszenie Intrastat:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.
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2. W otwartym Dziennik Intrastat, w którym nie ma wierszy typu Wydanie lub Przyjęcie, lub w ogóle nie ma żadnych
wierszy, wybierz Eksportuj deklarację Intrastat do pliku XML - AIS (PUESC). Wypełnij opcje wstępne eksportu
odpowiednio dla wywozu lub przywozu.

Wygenerowany zostanie plik spełniający wymagania zgłoszenia zerowego. Prześlij ten plik przez platformę PUESC.

Zobacz też
Konfiguracja i raportowanie Intrastat w standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central

Podstawa prawna Intrastat

Progi statystyczne Intrastat

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r.
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Dokument inwentaryzacjiDokument inwentaryzacji
Na koniec roku obrachunkowego użytkownicy dokonują fizycznego zliczenia zapasów w celu ich uzgodnienia ze stanem
ilościowym i wartościowym zarejestrowanym w systemie. W ramach Polish Localization został dodany raport Dokumentu
inwentaryzacji, który może zostać zarchiwizowany przez dział księgowości jako potwierdzenie zakończenia procesu
inwentaryzacji. Dokument inwentaryzacji zawiera zaksięgowane wartości i ilości zapasów magazynowych oraz nazwiska
przedstawicieli firmy, którzy własnoręcznym podpisem potwierdzają, że ilości i kwoty wykazane w dokumencie są zgodne
z rzeczywistym stanem magazynowym.

Przygotowanie raportu Dokument inwentaryzacji
Aby przygotować i wydrukować raport Dokument inwentaryzacji:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokument inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, na skróconej karcie Zapis księgi inwentaryzacji wypełnij pola filtrów: Nr
dokumentu i Data księgowania w celu wskazania konkretnego dokumentu księgowania inwentaryzacji. W razie potrzeby
wypełnij inne pola w celu ograniczenia danych ujętych w raporcie.

3. Na karcie skróconej Opcje uzupełnij pola:

Opis przyczyny - Określ powód przeprowadzenia inwentaryzacji.

Członek komisji 1 - Określ imię i nazwisko pierwszego przedstawiciela firmy będącego członkiem komisji odpowiedzialnej
za poprawne przeprowadzenie inwentaryzacji.

Członek komisji 2 - Określ imię i nazwisko drugiego przedstawiciela firmy będącego członkiem komisji odpowiedzialnej
za poprawne przeprowadzenie inwentaryzacji.

Członek komisji 3 - Określ imię i nazwisko trzeciego przedstawiciela firmy będącego członkiem komisji odpowiedzialnej
za poprawne przeprowadzenie inwentaryzacji.

Członek komisji 4 - Określ imię i nazwisko czwartego przedstawiciela firmy będącego członkiem komisji odpowiedzialnej
za poprawne przeprowadzenie inwentaryzacji.

3. Po wprowadzeniu właściwych opcji i filtrów wybierz Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu
wyświetlenia raportu na ekranie.
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Obsługa głównej gospodarczej grupy księgowej w operacjachObsługa głównej gospodarczej grupy księgowej w operacjach
magazynowychmagazynowych
W standardowej wersji systemu Dynamics 365 Business Central zlecenia przesunięcia, zlecenia produkcyjne i zlecenia kompletacji
są księgowane domyślnie według ustawień zdefiniowanych na stronie Główne ustawienia księgowania w wierszach z pustym
polem Gł. gosp. grupa księgowa.

Polish Localization umożliwia wybór kodu głównej gospodarczej grupy księgowej na stronach Zlecenia przesunięcia, Zlecenia
produkcyjne i Zlecenia kompletacji. Możliwe jest również zdefiniowanie domyślnego kodu głównej gospodarczej grupy
księgowej.

Poniżej opisano zastosowanie kodu głównej gospodarczej grupy księgowej w zleceniach przesunięcia. Kody głównych
gospodarczych grup księgowych mają analogiczne zastosowanie w zleceniach produkcyjnych i zleceniach kompletacji.

Standardowo, kod głównej gospodarczej grupy księgowej można również wybierać w dziennikach inwentaryzacji oraz zleceniach
inwetaryzacji w celu pośredniego określenia kont do zaksięgowania wartości niedoborów i nadwyżek. Polish Localization
umożliwia zdefiniowanie domyślnych kodów głównej gospodarczej grupy księgowej dla nadwyżek i niedoborów wynikających
z inwentaryzacji.

Ustawienia głównej gospodarczej grupy księgowej w operacjach
magazynowych
Aby zdefiniować domyślne kody głównej gospodarczej grupy księgowej dla zleceń przesunięcia oraz niedoborów i nadwyżek
inwentaryzacyjnych:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia zapasów, która się otworzy, na karcie skróconej Księgowanie wybierz z listy rozwijanej w polu
Dom. gł.gosp.gr.księgowa kod głównej gospodarczej grupy księgowej, której ustawienia zdefiniowane na stronie Główne
ustawienia księgowania będą obowiązywały podczas księgowania transakcji wydań/przyjęć zapasów w ramach zleceń
przesunięcia.

3. Na karcie skróconej Inwentaryzacja wybierz z listy rozwijanej w polu Dom. gł. gosp. grupa księgowa dla nadwyżek
inwent kod głównej gospodarczej grupy księgowej, której ustawienia zdefiniowane na stronie Główne ustawienia
księgowania będą obowiązywały podczas księgowania zapisów typu Korekta in-plus w dzienniku inwentaryzacji, a
w polu Dom. gł. gosp. grupa księgowa dla niedoborów inwentr wybierz kod głównej gospodarczej grupy księgowej,
której ustawienia zdefiniowane na stronie Główne ustawienia księgowania będą obowiązywały podczas księgowania
zapisów typu Korekta in-minus w dzienniku inwentaryzacji.

Tworzenie zleceń przesunięcia z wykorzystaniem głównej gospodarczej grupy
księgowej w operacjach magazynowych
Aby utworzyć zlecenia przesunięcia z wykorzystaniem głównej gospodarczej grupy księgowej:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia przesunięcia, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zlecenia przesunięcia, która się otworzy wybierz Nowe.

3. W kartotece nowego zlecenia przesunięcia, po nadaniu numeru, system automatycznie uzupełni pole Gł. gosp. grupa
księgowa kodem wybranym w polu Dom. gł. gosp. gr.księgowa na stronie Ustawienia zapasów. W razie potrzeby, kod
wstawiony domyślnie może zostać ręcznie zmieniony,

4. Zaksięguj wydanie i przyjęcie.Efekt księgowania można obejrzeć, nawigując do zaksięgowanych dokumentów.
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5. Aby wyświetlić wyniki księgowania wydania i przyjęcia, wybierz ikonę , wprowadź Zaks. wydania przesunięcia., a
następnie wybierz powiązane łącze.

6. Na stronie Zaks. wydania przesunięcia, która się otworzy, zaznacz wybrany wiersz i wybierz Zanjdź zapisy.

7. Na stronie Znajdź zapisy zaznacz tabelę Zapis K/G i wybierz Pokaż powiązane zapisy.

8. Wybierz ikonę , wprowadź Zaks. przyjęcia przesunięcia, a następnie wybierz powiązane łącze.

9. Na stronie Zaks. przyjęcia przesunięcia, która się otworzy, zaznacz wybrany wiersz i wybierz Znajdź zapisy.

10. W oknie Znajdź zapisy zaznacz tabelę Zapis K/G i wybierz Pokaż powiązane zapisy.

Korzystanie z głównej gospodarczej grupy księgowej w dzienniku
inwentaryzacji
Aby użyć głównej gospodarczej grupy księgowej w dzienniku inwentaryzacji, należy postępować według następujących kroków:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Dziennik inwentaryzacji, która się otworzy, wybierz akcję Funkcje i Oblicz ilość zapasów.

3. Po wypełnieniu pola Ilość (inwentaryzacja) system automatycznie rozpoznaje, czy jest to nadwyżka czy niedobór
i automatycznie zmienia kod w polu Gł. gosp. grupa księgowa zgodnie z kodem wybranym w polach Dom. gł. gosp.
grupa księgowa dla nadwyżek inwent. i Dom. gł. gosp. grupa księgowa dla niedoborów inwent na stronie
Ustawienia zapasów:

4. Zaksięguj dziennik inwentaryzacji.

5. Aby wyświetlić efekt księgowania w zapisach księgowych, wybierz ikonę , wprowadź Rejestry K/G, a następnie wybierz
powiązane łącze.

6. Na stronie Rejestry K/G, która się otworzy, zaznacz wiersz z ostatnim rejestrem i na wstążce kliknij przycisk Księga
główna.

Korzystanie z głównej gospodarczej grupy księgowej w zleceniu
inwentaryzacji
Aby użyć głównej gospodarczej grupy księgowej w zleceniu inwentaryzacji, należy postępować według następujących kroków:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Aby wykonać inwentaryzację za pomocą Zlecenia inwetaryzacji postępuj w standardowy sposób opisany w dokumentacji.

3. W momencie wybrania akcji Zakończ na karcie Zlecenia inwetaryzacji nastąpi automatyczne przeliczenie pól Ilość
dodatnia (podst. JM) oraz Ilość ujemna (podst. JM). Na podstawie tych pól system automatycznie rozpoznaje, czy jest
to nadwyżka czy niedobór i automatycznie zmienia kod w polu Gł. gosp. grupa księgowa zgodnie z kodem wybranym
w polach Dom. gł. gosp. grupa księgowa dla nadwyżek inwent. i Dom. gł. gosp. grupa księgowa dla niedoborów
inwent na stronie Ustawienia zapasów.

UWAGA

W przypadku zapasów śledzonych na podstawie numeru partii lub numeru serii może okazać się, że w jednym wierszu zlecenia inwentaryzacji
zostaną równocześnie obliczone pola Ilość dodatnia (podst. JM) oraz Ilość ujemna (podst. JM). W takim przypadku pole Gł. gosp. grupa
księgowa w wierszu zlecenia inwetaryzacji pozostanie puste i zostanie uzupełnione na podstawie tabeli Ustawienia zapasów dopiero podczas
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księgowania. Uzupełnienie pola Gł. gosp. grupa księgowa w takim przypadku przez użytkownika, nie spowoduje nadpisania wartości w polu
wartością z tabeli Ustawienia zapasów podczas księgowania.

4. Zaksięguj zlecenie inwentaryzacji.

5. Aby wyświetlić efekt księgowania w zapisach księgowych, wybierz ikonę , wprowadź Rejestry K/G, a następnie wybierz
powiązane łącze.

6. Na stronie Rejestry K/G, która się otworzy, zaznacz wiersz z ostatnim rejestrem i na wstążce kliknij przycisk Księga
główna.
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Analizy i raportyAnalizy i raporty
W związku z ustawowymi wymaganiami w zakresie sprawozdawczości Polish Localization umożliwia tworzenie poniżej
wymienionych raportów i analiz.

Zestawienie obrotów i sald kont K/G
Dziennik K/G
Dokument rejestrowy - rejestr K/G
Analityczny rejestr K/G
Analityczny dokument K/G
K/G - faktura zakupu
K/G - faktura korygująca zakupu
K/G - faktura sprzedaży
K/G - faktura korygująca sprzedaży
K/G - faktura serwisu
K/G - faktura korygująca serwisu
Konto bankowe - szczegółowy bilans próbny
Zestawienie obrotów i sald nabywcy/dostawcy
Dziennik zapisów księgi nabywców/dostawców
Analiza wiekowania należności/zobowiązań
Analiza wiekowania zapasów
Raporty środków trwałych
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Zestawienie obrotów i sald kont K/GZestawienie obrotów i sald kont K/G
Raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G jest jednym z raportów ustawowych, których przygotowanie jest obowiązkowe
raz w miesiącu. W razie potrzeby, raport może być przygotowywany częściej, za dowolne okresy. W ramach Polish Localization dla
systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G prezentujący
następujące wartości dla wszystkich kont księgi głównej:

Saldo początkowe

Obroty okresu

Obroty narastająco

Saldo na dzień

UWAGA

Przed przygotowaniem raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G konieczne jest zdefiniowanie okresów obrachunkowych.

Obsługa
W celu przygotowania i wydrukowania raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G, należy postępować
według następujących kroków:

5. Należy wyszukać Zest. obrotów i sald kont K/G.

6. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Konto K/G co najmniej pole Filtr daty
wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych
ujętych w raporcie.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola:

Uwzględnij saldo początkowe - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwota salda początkowego zostanie dodana
do kwoty w polu Obroty narastająco do dnia.

Tylko konta z obrotami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone tylko te konta, na
których są zapisy księgowe.

Pokaż konta sumaryczne - pole jest edytowalne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole Tylko konta z obrotami.
Zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie przedstawiającym wyłącznie konta księgowe mające zapisy, zostaną
wyświetlone dodatkowo wiersze z kontami typu: Nagłówek, Suma, Suma od, Suma do.

Pokaż salda nabywców i dostawców - zaznaczenie tego pola spowoduje, że dla niektórych kont K/G zostaną wyświetlone
dodatkowe wiersze z saldami wykazanymi po stronach debet i kredyt powiązanymi z zapisami księgi dostawców
i nabywców.

Pokaż tylko konta z sumami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone tylko wiersze
z kontami typu: Suma, Suma od, Suma do.
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Rysunek: Opcje raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G

7. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu
lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:
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Rysunek: Podgląd raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G
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Dziennik K/GDziennik K/G
Raport Dziennik K/G jest jednym z raportów ustawowych, których przygotowanie jest obowiązkowe raz w miesiącu. W razie
potrzeby, raport może być przygotowywany częściej, za dowolne okresy. W ramach Polish Localizationdla systemu Microsoft
Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport Dziennik K/G przedstawiający wszystkie zapisy księgi głównej w porządku
chronologicznym.

Obsługa
W celu przygotowania i wydrukowania raportu Dziennik K/G, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Dziennik K/G.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Zapis K/G pole Data księgowania
wprowadzając w nim okres objęty raportem.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć pole Uwzględnij saldo początkowe, jeśli kwota salda początkowego ma zostać
dodana do sum zapisów księgowych wykazanych narastająco. W przeciwnym wypadku pola nie należy zaznaczać.

Rysunek: Opcje raportu Dziennik K/G

3. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwego filtru okresu, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania
raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:
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Rysunek: Podgląd raportu Dziennik K/G
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Dokument rejestrowny - rejestr K/GDokument rejestrowny - rejestr K/G
W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport Dokument księgowy -
rejestr K/G potwierdzający zaksięgowanie transakcji, prezentujący dekret księgowy obejmujący księgę główną i inne niezbędne
informacje.

Obsługa
W celu przygotowania i wydrukowania raportu Dokument księgowy - rejestr K/G, należy postępować według następujących
kroków:

1. Należy wyszukać Dokument księgow. - rejestr K/G.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Rejestr K/G pole Nr wybierając z listy
rozwijanej w tym polu numer rejestru księgowego, którego zapisy mają zostać wydrukowane. W razie potrzeby można
wprowadzić inne filtry w celu ograniczenia zakresu drukowanych danych.

Rysunek: Opcje raportu Dokument księgowy - rejestr K/G

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu
wyświetlenia raportu na ekranie:
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Rysunek: Podgląd raportu Dokument księgowy - rejestr K/G
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Analityczny rejestr K/GAnalityczny rejestr K/G
W ramach Polish Localization dla Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport Analityczny rejestr K/G, który,
podobnie jak raport Dokument księgow. - rejestr K/G, stanowi potwierdzenie zaksięgowania transakcji i przedstawia dekret
księgowy, ale zawiera więcej szczegółów - m.in. informacje o wymiarach zapisów, księgach pomocniczych i walucie.

Obsługa
W celu przygotowania i wydrukowania raportu Analityczny rejestr K/G, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Analityczny rejestr K/G.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Rejestr K/G pole Nr wybierając z listy
rozwijanej w tym polu numer rejestru księgowego, którego zapisy mają zostać wydrukowane. W razie potrzeby można
wprowadzić inne filtry w celu ograniczenia zakresu drukowanych danych.

Rysunek: Opcje raportu analityczny rejestr K/G

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu
wyświetlenia raportu na ekranie:
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Rysunek: Podgląd raportu Analityczny rejestr K/G
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Analityczny dokument K/GAnalityczny dokument K/G
W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport Analityczny
dokument K/G, który jest niemal identyczny jak raport Analityczny rejestr K/G. Są dwie różnice pomiędzy tymi dwoma
raportami:

Dane do raportu wybierane są poprzez definiowanie filtrów na różnych poziomach, przy czym raport Analityczny
dokument K/G daje większe możliwości filtrowania.

W nagłówku raportu Analityczny rejestr K/G drukowane są informacje źródłowe o zaksięgowanej transakcji, co w drugim
raporcie jest niedostępne.

Obsługa
W celu przygotowania i wydrukowania raportu Analityczny dokument K/G, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Analityczny dokument K/G.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy w polach na karcie skróconej Zapis K/G filtry w celu ograniczenia
zakresu drukowanych danych, np. wpisać numer jednego wybranego dokumentu w polu Nr dokumentu:

Rysunek: Opcje raportu Analityczny dokument K/G

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu
wyświetlenia raportu na ekranie:
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Rysunek: Podgląd raportu Analityczny dokument K/G
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K/G - faktura zakupuK/G - faktura zakupu
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport K/G – faktura zakupu, który można
wydrukować wyłącznie na podstawie zaksięgowanej faktury zakupu. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania transakcji zakupu i
zawiera zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi m.in. kont księgi głównej i ksiąg
pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.

UWAGA

Raport K/G – faktura zakupu można ustawić na stronie Wybór raportów – zakupy jako raport księgowania, który jest drukowany
automatycznie po wybraniu Księguj i drukuj w oknie Faktura zakupu.

Drukowanie raportu
Aby przygotować i wydrukować raport K/G – faktura zakupu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź K/G – faktura zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Nagłówek faktury zakupu wypełnij pole Nr, wybierając z listy rozwijanej
w tym polu numer zaksięgowanej faktury zakupu, której dane mają być wydrukowane. W razie potrzeby, w celu
ograniczenia zakresu drukowanych danych można wprowadzić inne filtry.

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport
na ekranie.
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K/G - faktura korygująca zakupuK/G - faktura korygująca zakupu
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport K/G – faktura kor. zakupu, który może
być wydrukowany wyłącznie na podstawie zaksięgowanej faktury korygującej zakupu. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania
transakcji zakupu i zawiera zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi m.in. kont księgi
głównej i ksiąg pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.

UWAGA

Raport K/G – faktura kor. zakupu można ustawić na stronie Wybór raportów – zakupy jako raport księgowania, który jest drukowany
automatycznie po wybraniu Księguj i drukuj w oknie Faktura korygująca zakupu.

Drukowanie raportu
Aby przygotować i wydrukować raport K/G – faktura kor. zakupu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź K/G – faktura kor. zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Nagłówek faktury kor. zakupu wyepłnij pole Nr, wybierając z listy
rozwijanej w tym polu numer zaksięgowanej faktury korygującej zakupu, której dane mają zostać wydrukowane. W razie
potrzeby, w celu ograniczenia zakresu drukowanych danych można wprowadzić inne filtry.

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport
na ekranie.



Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



K/G - faktura sprzedażyK/G - faktura sprzedaży
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport K/G – faktura sprzedaży, który może być
wydrukowany wyłącznie na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania transakcji
sprzedaży i zawiera zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi m.in. kont księgi głównej
i ksiąg pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.

UWAGA

Raport K/G – faktura sprzedaży można ustawić na stronie Wybór raportów – sprzedaż jako raport księgowania, który jest drukowany
automatycznie (oprócz dokumentu faktura sprzedaży) po wybraniu Księguj i drukuj w oknie Faktura sprzedaży.

Drukowanie raportu
Aby przygotować i wydrukować raport K/G – faktura sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź K/G – faktura sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Nagłówek faktury sprzedaży wypełnij pole Nr, wybierając z listy
rozwijanej w tym polu numer zaksięgowanej faktury sprzedaży, której dane mają zostać wydrukowane. W razie potrzeby, w
celu ograniczenia zakresu drukowanych danych można wprowadzić inne filtry.

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport
na ekranie.
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K/G - faktura korygująca sprzedażyK/G - faktura korygująca sprzedaży
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport K/G – faktura kor. sprzedaży,
który można wydrukować wyłącznie na podstawie zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży. Stanowi on potwierdzenie
zaksięgowania transakcji sprzedaży i zawiera zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi
m.in. kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.

UWAGA

Raport K/G – faktura kor. sprzedaży można ustawić na stronie Wybór raportów – sprzedaż jako raport księgowania, który jest drukowany
automatycznie (oprócz dokumentu faktura korygująca sprzedaży) po wybraniu Księguj i drukuj w oknie Faktura korygująca sprzedaży.

Drukowanie raportu
Aby przygotować i wydrukować raport K/G – faktura korygująca sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź K/G – faktura kor. sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Nagłówek faktury kor. sprzedaży wypełnij pole Nr, wybierając z listy
rozwijanej w tym polu numer zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży, której dane mają zostać wydrukowane. W razie
potrzeby, w celu ograniczenia zakresu drukowanych danych można wprowadzić inne filtry.

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport
na ekranie.
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K/G - faktura serwisuK/G - faktura serwisu
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport K/G – faktura serwisu, który może być
wydrukowany wyłącznie na podstawie zaksięgowanej faktury serwisu. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania transakcji
serwisu i zawiera zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi m.in. kont księgi głównej
i ksiąg pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.

UWAGA

Raport K/G – faktura serwisu można ustawić na stronie Wybór raportów – serwis jako raport księgowania, który jest drukowany
automatycznie (oprócz dokumentu faktura serwisu) po wybraniu Księguj i drukuj w oknie Faktura serwisu.

Drukowanie raportu
Aby przygotować i wydrukować raport K/G – faktura serwisu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź K/G – faktura serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Nagłówek faktury serwisu wypełnij pole Nr, wybierając z listy rozwijanej
w tym polu numer zaksięgowanej faktury serwisu, której dane mają zostać wydrukowane. W razie potrzeby, w celu
ograniczenia zakresu drukowanych danych można wprowadzić inne filtry.

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport
na ekranie.
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K/G - faktura korygująca serwisuK/G - faktura korygująca serwisu
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport K/G – faktura kor. serwisu, który można
wydrukować wyłącznie na podstawie zaksięgowanej faktury korygującej serwisu. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania
transakcji serwisu i zawiera zapisy księgowe z wszystkimi wymaganymi przez prawo informacjami dotyczącymi m.in. kont księgi
głównej i ksiąg pomocniczych, waluty transakcji, kursu wymiany waluty itp.

UWAGA

Raport K/G – faktura kor. serwisu można ustawić na stronie Wybór raportów – serwis jako raport księgowania, który drukowany jest
automatycznie (oprócz dokumentu faktura korygująca serwisu) po wybraniu Księguj i drukuj w oknie Faktura korygująca serwisu.

Drukowanie raportu
Aby przygotować i wydrukować raport K/G – faktura korygująca serwisu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź K/G – faktura kor. serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Nagłówek faktury kor. serwisu wypełnij pole Nr, wybierając z listy
rozwijanej w tym polu numer zaksięgowanej faktury korygującej serwisu, której dane mają zostać wydrukowane. W razie
potrzeby, w celu ograniczenia zakresu drukowanych danych można wprowadzić inne filtry.

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport
na ekranie.
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Konto bankowe - szczegółowy bilans próbnyKonto bankowe - szczegółowy bilans próbny
Raport Konto bankowe - szczegółowy bilans próbny prezentuje szczegóły transakcji zaksięgowanych na wybranych kontach
bankowych. Raport ten może być wykorzystany przy zamknięciu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. W ramach
Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central wydruk raportu został rozszerzony o kolumny kwot
debet i kredyt.

Obsługa
W celu przygotowania i wydrukowania raportu Konto bankowe - szczegółowy bilans próbny, należy postępować
według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Konto bank. - szczegół. bilans próbny.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Konto bankowe pole Filtr daty
wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych
ujętych w raporcie.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola:

Nowa strona dla konta bankowego - zaznaczenie tego pola spowoduje, że każde konto bankowe zostanie wydrukowane
na odrębnej stronie.

Wyklucz konta bankowe z samym saldem - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną pominięte konta
bankowe, które mają saldo, ale nie mają zapisów w okresie wybranym w polu Filtr daty.

Uwzględnij zapisy wycofane - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wydrukowane również zapisy,
które zostały wycofane.
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Rysunek: Opcje raportu Konto bank. - szczegół. bilans próbny

3. Po wprowadzeniu właściwych filtrów należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu
wyświetlenia raportu na ekranie:
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Zestawienie obrotów i sald nabywcy/dostawcyZestawienie obrotów i sald nabywcy/dostawcy
W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępne są raporty Zestawienie obrotów
i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców będące uzupełnieniem dla raportu Zestawienie obrotów
i sald kont K/G. Bazują one na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Przygotowanie raportów jest
obowiązkowe raz w miesiącu, ale, w razie potrzeby, mogą być przygotowywane częściej, za dowolne okresy. Raporty
Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców przedstawiają następujące wartości
dla wszystkich nabywców/dostawców, w podziale na grupy księgowe (konta należności):

Saldo początkowe

Obroty okresu

Obroty narastająco

Saldo na dzień

UWAGA

Przed przygotowaniem raportów Zestawienie obrotów i sald nabywców i Zestawienie obrotów i sald dostawców konieczne jest
zdefiniowanie okresów obrachunkowych.

Obsługa
W celu przygotowania i wydrukowania raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców, należy postępować
według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Zest. obrotów i sald nabywców.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Nabywca co najmniej pole Filtr daty
wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych
ujętych w raporcie.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola:

Uwzględnij saldo początkowe - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwota salda początkowego zostanie dodana
do kwoty w polu Obroty narastająco do dnia.

Tylko konta z obrotami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone wartości tylko tych
nabywców, dla których istnieją zapisy księgowe w okresie wprowadzonym w polu Filtr daty.

Pokaż salda jako Wn/Ma - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwoty dla każdego nabywcy zostaną zsumowane
i wyświetlone odrębnie dla zapisów po stronie Wn i po stronie Ma.
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Rysunek: Opcje raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców

3. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu
lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:

Rysunek: Podgląd raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców

UWAGA

W sytuacji, gdy należności jednego nabywcy zostały zaksięgowane na więcej niż jedno konto należności (z więcej niż jedną grupą księgową),
wyświetlone są w raporcie w następujący sposób: pierwszy wiersz dla nabywcy, z jego numerem i nazwą wydrukowany jest czcionką pogrubioną,
a kwoty w tym wierszu są sumą wszystkich jego należności. W kolejnych wierszach, bez numeru i nazwy nabywcy, wydrukowane są normalną
czcionką sumy należności danego nabywcy w podziale na grupy księgowe, których kody wykazane są w kolumnie Grupa księgowa. W sytuacji,
gdy dany nabywca ma należności powiązane tylko z jednym kontem należności (grupą księgową), kwoty wydrukowane są normalną czcionką,
w jednym wierszu.



Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



W celu przygotowania i wydrukowania raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców, należy postępować
według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Zest. obrotów i sald dostawców.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Dostawca co najmniej pole Filtr daty
wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych
ujętych w raporcie.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola:

Uwzględnij bilans otwarcia - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwota salda początkowego zostanie dodana do kwoty
w polu Obroty narastająco do dnia.

Tylko konta z obrotami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone wartości tylko tych
dostawców, dla których istnieją zapisy księgowe w okresie wprowadzonym w polu Filtr daty.

Pokaż salda jako Wn/Ma - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwoty dla każdego dostawcy zostaną zsumowane
i wyświetlone odrębnie dla zapisów po stronie Wn i po stronie Ma.

Rysunek: Opcje raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców

3. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu
lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:
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Rysunek: Podgląd raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców

UWAGA

W sytuacji, gdy zobowiązania jednego dostawcy zostały zaksięgowane na więcej niż jedno konto zobowiązań (z więcej niż jedną grupą księgową),
wyświetlone są w raporcie w następujący sposób: pierwszy wiersz dla dostawcy, z jego numerem i nazwą wydrukowany jest czcionką pogrubioną,
a kwoty w tym wierszu są sumą wszystkich jego zobowiązań. W kolejnych wierszach, bez numeru i nazwy dostawcy, wydrukowane są normalną
czcionką sumy zobowiązań danego dostawcy w podziale na grupy księgowe, których kody wykazane są w kolumnie Grupa księgowa. W sytuacji,
gdy dany dostawca ma zobowiązania powiązane tylko z jednym kontem zobowiązań (grupą księgową), kwoty wydrukowane są normalną
czcionką, w jednym wierszu.
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Dziennik zapisów księgi nabywców/dostawcówDziennik zapisów księgi nabywców/dostawców
W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępne są raporty Dziennik zapisów
księgi nabywców oraz Dziennik zapisów księgi dostawców będące uzupełnieniem dla raportu Dziennik K/G. Bazują
na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Przygotowanie raportów jest obowiązkowe raz w miesiącu, ale, w razie
potrzeby, mogą być przygotowywane częściej, za dowolne okresy. Raporty Dziennik zapisów księgi nabywców oraz Dziennik
zapisów księgi dostawców przedstawiają wszystkie zapisy księgi nabywców lub dostawców w porządku chronologicznym.

Obsługa
W celu przygotowania i wydrukowania raportu Dziennik zapisów księgi nabywców, należy postępować według następujących
kroków:

1. Należy wyszukać Dziennik zapisów księgi nabywców.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Zapis księgi nabywców pole Filtr daty
wprowadzając w nim okres objęty raportem.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć pole Uwzględnij bilans otwarcia, jeśli kwota salda początkowego ma zostać
dodana do sum zapisów księgowych wykazanych narastająco. W przeciwnym wypadku pola nie należy zaznaczać.

Rysunek: Opcje raportu Dziennik zapisów księgi nabywców

3. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwego filtru okresu, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania
raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:
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Rysunek: Podgląd raportu Dziennik zapisów księgi nabywców

W celu przygotowania i wydrukowania raportu Dziennik zapisów księgi dostawców, należy postępować według następujących
kroków:

1. Należy wyszukać Dziennik zapisów księgi dostawców.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Zapis księgi dostawców pole Filtr
daty wprowadzając w nim okres objęty raportem.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć pole Uwzględnij bilans otwarcia, jeśli kwota salda początkowego ma zostać
dodana do sum zapisów księgowych wykazanych narastająco. W przeciwnym wypadku pola nie należy zaznaczać.

Rysunek: Opcje raportu Dziennik zapisów księgi dostawców

3. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwego filtru okresu, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania
raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:

Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Rysunek: Podgląd raportu Dziennik zapisów księgi dostawców
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Analiza wiekowania należności/zobowiązańAnaliza wiekowania należności/zobowiązań
Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central udostępnia narzędzia Analiza wiekowania
należności i Analiza wiekowania zobowiązań, które prezentują wiekowanie należności i wiekowanie zobowiązań w formie
tabelarycznej, ułatwiając analizowanie danych z możliwością ich sortowania, filtrowania i kopiowania.

Obsługa
W celu przygotowania Analizy wiekowania należności, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Analiza wiekowania należności.

2. W oknie z parametrami wstępnymi zestawienia Analiza wiekowania należności, które się otworzy, należy wypełnić pola:

Na karcie skróconej Ogólne:

Data kalkulacji - w tym polu należy wprowadzić datę, w stosunku do której będą liczone dni przeterminowania należności.

Pokaż szczegóły - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w zestawieniu dla każdego nabywcy zostaną wyświetlone
poszczególne zapisy składające się na saldo jego należności.

Kwoty w walucie - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w zestawieniu zostaną wyświetlone kwoty w walutach
źródłowych, w przeciwnym wypadku w zestawieniu wykazana jest ich równowartość w złotych polskich.

Przeterm. do -- w polu tym należy wpisać maksymalną ilość dni przeterminowania należności; istnieje 6 pól o nazwie
Przeterm. do, w których należy wpisać 6 kolejnych okresów przeterminowania, wszystkie pola muszą być uzupełnione.

Według - z lity rozwijanej w tym polu należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

Termin płatności - wybór tej opcji spowoduje, że ilość dni przeterminowania należności będzie liczona jako ilość dni,
która upłynęła od terminu płatności zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten
sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinna być przyporządkowana należność.

Data księgowania - wybór tej opcji spowoduje, że ilość dni przeterminowania należności będzie liczona jako ilość dni,
która upłynęła od daty księgowania należności do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten
sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinna być przyporządkowana należność.

Na karcie skróconej Filtry:

Nabywca - w tym polu można wybrać jednego lub więcej nabywców, do należności których ma być ograniczone
zestawienie. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie należności wszystkich nabywców.

Grupa księgowa nabywcy - w tym polu można wybrać jedną lub więcej grup księgowych nabywców, z którymi powiązane
są należności, do których mają być ograniczone dane w zestawieniu. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie
wszystkich należności.
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Rysunek: Opcje wstępne Analizy wiekowania należności

3. Aby wyświetlić zestawienie, wybierz Pokaż macierz:

Rysunek: Zestawienie Analiza wiekowania należności

W celu przygotowania Analizy wiekowania zobowiązań, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy wyszukać Analiza wiekowania zobowiązań.

2. W oknie z parametrami wstępnymi zestawienia Analiza wiekowania zobowiązań, które się otworzy, należy wypełnić
pola:

Na karcie skróconej Ogólne:

Data kalkulacji - w tym polu należy wprowadzić datę, w stosunku do której będą liczone dni przeterminowania
zobowiązań.

Pokaż szczegóły - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w zestawieniu dla każdego dostawcy zostaną wyświetlone
poszczególne zapisy składające się na saldo jego zobowiązań.

Kwoty w walucie - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w zestawieniu zostaną wyświetlone kwoty w walutach
źródłowych, w przeciwnym wypadku w zestawieniu wykazana jest ich równowartość w złotych polskich.

Przeterm. do - w polu tym należy wpisać maksymalną ilość dni przeterminowania zobowiązań; istnieje 6 pól o nazwie
Przeterm. do, w których należy wpisać 6 kolejnych okresów przeterminowania, wszystkie pola muszą być uzupełnione.

Według - z lity rozwijanej w tym polu należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
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Termin płatności - wybór tej opcji spowoduje, że ilość dni przeterminowania zobowiązania będzie liczona jako ilość dni,
która upłynęła od terminu płatności zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten
sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinno być przyporządkowane
zobowiązanie.

Data księgowania - wybór tej opcji spowoduje, że ilość dni przeterminowania zobowiązania będzie liczona jako ilość dni,
która upłynęła od daty księgowania zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten
sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinno być przyporządkowane
zobowiązanie.

Na karcie skróconej Filtry:

Dostawca - w tym polu można wybrać jednego lub więcej dostawców, do zobowiązania których ma być ograniczone
zestawienie. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie zobowiązań wszystkich dostawców.

Grupa księgowa dostawcy - w tym polu można wybrać jedną lub więcej grup księgowych dostawców, z którymi
powiązane są zobowiązania, do których mają być ograniczone dane w zestawieniu. Brak wypełnienia pola spowoduje
wyświetlenie wszystkich zobowiązań.

3. Aby wyświetlić zestawienie, wybierz Pokaż macierz:
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Analiza wiekowania zapasówAnaliza wiekowania zapasów
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central został dodany raport Analiza wiekowania zapasów.
Prezentuje on stan ilościowy i wartościowy zapasów w czterech dowolnie wybranych okresach.

Tworzenie raportu
Aby przygotować raport Analiza wiekowania zapasów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Analiza wiekowania zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola:

Data końcowa – Określ datę, w stosunku do której będą liczone okresy magazynowania zapasów.
Pokaż szczegóły – Jeśli zaznaczysz to pole, w raporcie zostaną wykazane poszczególne zapisy, na podstawie których
jest zliczany stan danego zapasu.
Okres wiekowania – Określ maksymalną ilość dni magazynowania zapasów. Istnieją 4 pola o nazwie Okres
wiekowania, w których wpisz 4 kolejne okresy magazynowania. Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

3. Na skróconej karcie Filtry wypełnij pola filtrów w celu ograniczenia zakresu danych, jakie mają być uwzględnione w
raporcie:

Nr zapasu -  Wybierz jeden lub więcej zapasów, dla których ma być przygotowany raport. Jeśli pole nie zostanie
wypełnione, wyświetlone zostaną wszystkie zapasy.
Grupa księgowa zapasów - Wybierz jedną lub więcej grup księgowych zapasów, z którymi powiązane są zapasy, dla
których mają być ograniczone dane w raporcie. Jeśli pole nie zostanie wypełnione, wyświetlone zostaną wszystkie
zapasy.
Kod kategorii zapasów - Wybierz jedną lub więcej kategorii zapasów, dla których mają być ograniczone dane
w raporcie. Jeśli pole nie zostanie wypełnione, wyświetlone zostaną wszystkie zapasy.
Filtr lokalizacji - Wybierz jeden lub więcej lokalizacji, dla któych mają być ograniczone dane w raporcie. Jeśli pole nie
zostanie wypełnuone, wysietlone zostaną wszystkie zapasy.

4. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz akcję Pokaż macierz.

WA ŻNE

W przypadku uruchomienia raportu Analiza wiekowania zapasów po raz pierwszy, na stronie raportu pojawi się komunikat informujący o
konieczności zaktualizowania zapisów zapasów o numer zapisu wejściowego. Jest to jednorazowa modyfikacja, która może zablokować działanie
systemu na dłuższy czas. Aby wykonać tą aktualizację poza godzinami pracy użytkowników systemu, można użyć akcji na stronie Ustawienia
zapasów.

PORADA

W przypadku aktualizacji zapisów poprzez stronę Ustawienia zapasów należy najpierw dodać pole akcji Aktualizuj oryginalny nr zapisu
zapasu przychodz. na wstążce w standardowy sposób.
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Raporty środków trwałychRaporty środków trwałych
W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central zostały dodane 4 nowe raporty środków trwałych:

Kartoteka środka trwałego – raport łączący dane standardowych raportów Lista środków trwałych i Szczegóły
środków trwałych i grupujący szczegóły według księgi amortyzacji środka trwałego.

Raport przyjęcia ŚT – raport drukowany, gdy dany środek trwały został przyjęty w celu przekazania do używania.

Raport sprzedaży/likwidacji ŚT – raport drukowany, gdy dany środek trwały został wykreślony z ewidencji w wyniku
sprzedaży lub likwidacji.

Lista inwentaryzacji ŚT – raport drukowany, gdy dokonywane jest uzgodnienie rzeczywistego stanu środków trwałych z
ich ewidencją i wartością w systemie w celu przygotowania sprawozdań finansowych.

Wydruk raportów środków trwałych

Wydruk raportu Kartoteka środka trwałegoWydruk raportu Kartoteka środka trwałego
Aby przygotować i wydrukować raport Kartoteka środka trwałego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kartoteka środka trwałego, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, na skróconej karcie Środek trwały wypełnij pola, filtrując w ten sposób dane
do wydruku na raporcie.

3. Na karcie skróconej Księga amortyzacji ŚT wypełnij pola filtrów:

Kod księgi amortyzacji – Określ księgę amortyzacji, której zapisy zostaną wydrukowane.

Filtr daty księgowania ŚT – Określ okres objęty raportem.

W razie potrzeby, na obydwu skróconych kartach można wypełnić inne pola filtrów w celu ograniczenia danych objętych
raportem.

4. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukowanie.

Wydruk raportu Przyjęcie ŚTWydruk raportu Przyjęcie ŚT
Aby przygotować i wydrukować raport Przyjęcie ŚT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Raport przyjęcia ŚT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, na skróconej karcie Środek trwały wypełnij pola, filtrując w ten sposób dane
do wydruku na raporcie.

3. Na karcie skróconej Opcje wypełnij pola filtrów:

Księga amortyzacji – Określ księgę amortyzacji, której zapisy zostaną wydrukowane.

Nr przyjęcia ŚT – Określ numer kolejny dokumentu przyjęcia środka trwałego. Pole jest edytowalne, gdy pole Drukuj
daty zapisów księgi ŚT jest niezaznaczone.

Data przyjęcia ŚT – Określ datę przyjęcia środka trwałego. Pole jest edytowalne, gdy pole Drukuj daty zapisów
księgi ŚT jest niezaznaczone.

Data rozpoczęcia użytkowania ŚT – Określ datę rozpoczęcia użytkowania środka trwałego. Pole jest edytowalne,
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gdy pole Drukuj daty zapisów księgi ŚT jest niezaznaczone.

Drukuj daty zapisów księgi ŚT – Jeśli zaznaczysz to pole, wcześniej wymienione pola bedą nieedytowalne, a
informacje o numerze przyjęcia, dacie przyjęcia i dacie rozpoczęcia użytkowania środka trwałego zostaną pobrane z
zapisów księgi środka trwałego.

1. Osoba upoważniona – Określ imię i nazwisko pierwszego przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za przyjęcie
środka trwałego, który swoim podpisem potwierdzi prawdziwość danych na wydrukowanym dokumencie.

2. Osoba upoważniona – Określ imię i nazwisko drugiego przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za przyjęcie
środka trwałego, który swoim podpisem potwierdzi prawdziwość danych na wydrukowanym dokumencie.

4. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukowanie.

Wydruk raportu Sprzedaż/likwidacja ŚTWydruk raportu Sprzedaż/likwidacja ŚT
Aby przygotować i wydrukować raport Sprzedaż/likwidacja ŚT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Raport sprzedaży/likwidacji ŚT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, na skróconej karcie Środek trwały wypełnij pola, filtrując w ten sposób dane
do wydruku na raporcie.

3. Na karcie skróconej Opcje wypełnij pola filtrów:

Księga amortyzacji – Określ księgę amortyzacji, której zapisy zostaną wydrukowane.

Nr raportu sprzed./likw. ŚT – Określ numer kolejny dokumentu sprzedaży lub likwidacji środka trwałego.

Drukuj datę raportu sprzedaży/likwidacji ŚT – Jeśli zaznaczysz to pole, na raporcie zostanie wydrukowana data
wprowadzona w polu Data raportu sprzed./likw. ŚT.

Data raportu sprzed./likw. ŚT – Określ datę sprzedaży lub likwidacji środka trwałego. Pole jest edytowalne, gdy
zaznaczone jest pole Drukuj datę raportu sprzedaży/likwidacji ŚT.

1. Osoba – Określ imię i nazwisko pierwszego przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za przyjęcie środka trwałego,
który swoim podpisem potwierdzi prawdziwość danych na wydrukowanym dokumencie.

2. Osoba – Określ imię i nazwisko drugiego przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za przyjęcie środka trwałego,
który swoim podpisem potwierdzi prawdziwość danych na wydrukowanym dokumencie.

4. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukowanie.

Wydruk raportu Lista inwentaryzacji ŚTWydruk raportu Lista inwentaryzacji ŚT
Aby przygotować i wydrukować raport Lista inwentaryzacji ŚT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista inwentaryzacji ŚT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, na skróconej karcie Środek trwały wypełnij pola, filtrując w ten sposób dane
do wydruku na raporcie.

3. Na karcie skróconej Opcje wypełnij pola filtrów:

Księga amortyzacji – Określ księgę amortyzacji, której zapisy zostaną wydrukowane.

Nr dokumentu – Określ numer kolejny dokumentu inwentaryzacji środków trwałych.

Data dokumentu – Określ datę inwentaryzacji środków trwałych.
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Drukuj wartości ŚT – Jeśli zaznaczysz to pole, na wydruku zostaną wykazane zaksięgowane kwoty dla środków
trwałych: koszt nabycia, amortyzacja i wartość księgowa.

Drukuj ŚT z zerową wartością księgową – Jeśli zaznaczysz to pole, na wydruku zostaną wykazane również te środki
trwałe, których wartość księgowa jest równa 0.

Pokaż sprzed./zlikw. ŚT – Jeśli zaznaczysz to pole, na wydruku zostaną wykazane również te środki trwałe, które
zostały sprzedane lub zlikwidowane.

Grupuj według – Określ jedną z dostępnych opcji, określając w jaki sposób środki trwałe zostaną pogrupowane na
wydruku:

Brak

Tylko lokalizacja ŚT

Tylko pracownik odpowiedzialny

Lokalizacja ŚT i Pracownik odpowiedzialny

Pracownik odpowiedzialny i Lokalizacja ŚT

Nowa strona dla grupy – Jeśli zaznaczysz to pole, każda grupa środków trwałych, utworzona na podstawie wybranej
opcji w polu Grupuj według, zostanie wydrukowana na odrębnej stronie.

1. Osoba – Określ imię i nazwisko pierwszego przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za przyjęcie środka trwałego,
który swoim podpisem potwierdzi prawdziwość danych na wydrukowanym dokumencie.

2. Osoba – Określ imię i nazwisko drugiego przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za przyjęcie środka trwałego,
który swoim podpisem potwierdzi prawdziwość danych na wydrukowanym dokumencie.

3. Osoba – Określ imię i nazwisko trzeciego przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za przyjęcie środka trwałego,
który swoim podpisem potwierdzi prawdziwość danych na wydrukowanym dokumencie.

4. Po wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukowanie.

Zobacz też
Obsługa środków trwałych

Analizy i raporty
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Jednolity plik kontrolnyJednolity plik kontrolny
W związku z wprowadzeniem nowych zasad kontroli podatkowej, które obowiązują od stycznia 2018 roku przedsiębiorstwa są
zobowiązane do przekazywania urzędom kontroli skarbowej danych podatkowych w postaci elektronicznej w pliku XML. Przepisy
określają schemat takiego pliku tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Dzięki rozszerzeniom wprowadzonym w ramach Polish Localization pliki typu Jednolity Plik Kontrolny (JPK) można generować
bezpośrednio z Business Central.

Pliki są generowane dla struktur JPK_VAT(3), JPK_FA(4), JPK_WB(1), JPK_KR(1), JPK_MAG(1) zgodnie z wytycznymi i schematami
udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów. Struktura pliku JPK_VAT(3) odpowiada ostatniej deklaracji podatku VAT 7 (20) i
dotyczy okresu do 30.09.2020 roku. Struktury plików przygotowane zostały zgodnie ze schematami plików opublikowanymi
przez Ministerstwo Finansów.

Struktury plików na żądanie: JPK_KR (Księgi rachunkowe), JPK_MAG (magazyn) i JPK_WB (wyciąg bankowy) obowiązują dla
wszystkich podmiotów od 1 lipca 2018r.

Struktura pliku JPK_ FA(4) obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku.

JPK_VAT z deklaracją JPK_V7M(1)/JPK_V7K(1) (wersja V1-2E) obowiązuje za okresy od 01.10.2020 roku do 31.12.2021 roku, a
wersja (wersja V1-0E) JPK_V7M(2)/JPK_V7K(2) od 01.01.2022 roku.

AB Y ZOB ACZ

Automatycznie wygenerować podstawowe ustawienia JPK, zdefiniować niezbędne dane firmowe, wskazać
obszary JPK i zdefiniować ich elementy Ustawienia JPK

Prawidłowo ewidencjonować dane na potrzeby JPK_VAT z deklaracją Ewidencja danych na
potrzeby JPK VAT

Wygenerować plik JPK_VAT z deklaracją Generowanie pliku JPK VAT z
deklaracją

Wygenerować pliki JPK na żądanie dla poszczególnych obszarów, w tym pliki JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG oraz
JPK_WB

Generowanie plików JPK na
żądanie

Zapisać wygenerowane pliki JPK w bazie danych i ponownie je wyeksportować Rejestr eksportu JPK
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Ustawienia JPKUstawienia JPK
Polish Localization umożliwia generowanie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) dla obszarów JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB, JPK_KR,
JPK_MAG oraz JPK_VAT z deklaracją z systemu Dynamics 365 Bussiness Central. Struktury plików przygotowane zostały zgodnie
ze schematami plików opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Struktura pliku JPK_VAT obowiązuje do 30 września 2020
roku i jest dostosowana do deklaracji VAT-7 (20).

Do prawidłowego wygenerowania plików w strukturze JPK wymagane jest zdefiniowanie odpowiednich ustawień.

Automatyczne generowanie ustawień
Aby uruchomić automatyczne generowanie podstawowych ustawień:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja z pomocą/Assisted Setup, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Konfiguracja z pomocą/Assisted Setup, wybierz z listy odpowiedni wiersz zawierający opis Ustaw JPK.

3. Uruchom funkcję Start Setup

4. Na stronie Kreator JPK, będą wyświetlały się instrukcje, zgodnie z którymi należy postępować.

Ustawienia ustawowego raportowania
Aby zdefiniować dane dotyczące firmy, niezbędne do generowania plików JPK:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia ustawowego raportowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia ustawowego raportowania, uzupełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Nazwa firmy - Określ nazwę firmy, która jest podatnikiem.

Miasto firmy - Określ nazwę miasta, w którym znajduje się siedziba firmy.

Gmina firmy - Określ nazwę gminy, w której znajduje się siedziba firmy.

Województwo firmy - Określ nazwę województwa, w którym znajduje się siedziba firmy.

Kod pocztowy firmy - Określ kod pocztowy właściwy dla siedziby firmy.

Urząd pocztowy firmy - Określ nazwę urzędu pocztowego właściwego dla siedziby firmy.

Powiat firmy - Określ nazwę powiatu, w którym znajduje się siedziba firmy.

Adres e-mail firmy - Określ adres e-mail firmy.

Kod kraju/regionu firmy - Określ kod kraju/regionu właściwego dla siedziby firmy.

Ulica firmy - Określ nazwę ulicy właściwej dla siedziby firmy.

Nr domu firmy - Określ numer domu właściwy dla siedziby firmy.

Nr apartamentu firmy - Określ numer lokalu właściwy dla siedziby firmy.

Nr urzędu miasta - Określ unikalny kod urzędu miasta właściwego dla siedziby firmy.

NIP - To pole jest wypełniane automatycznie na podstawie danych z pola NIP na stronie Dane firmy.

Regon - To pole jest wypełniane automatycznie na podstawie danych z pola REGON na stronie Dane firmy.

Nr urzędu skarbowego - Określ unikalny czterocyfrowy kod urzędu skarbowego podatnika.
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Ustawienia ogólne JPK
Aby zdefiniować ogólne ustawienia JPK:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia JPK, uzupełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Format nazwy pliku - Wybierz opcję generowania nazwy pliku podpowiadanej podczas zapisywania pliku, opcje dostępne
w tym polu:

Obszar - W nazwie pliku zawarta jest tylko informacja o typie pliku, np. JPK_KR_V10.xml.

Obszar + Nr VAT/NIP + Data-godzina eksportu - W nazwie pliku zawarta jest informacja o typie pliku, NIP podatnika
oraz czasie utworzenia pliku, np. JPK_KR_V10__7777777777_070616 1706.xml.

Obszar + Nr VAT/NIP + Data od + Data do - W nazwie pliku zawarta jest informacja o typie pliku, NIP podatnika oraz
okresie, z którego pochodzą dane w pliku, np. JPK_KR_V10__7777777777_010116_310116.xml.

Obszar + Nr VAT/NIP + Data od + Data do + Data-godzina eksportu - W nazwie pliku zawarta jest informacja o typie
pliku, NIP podatnika, okresie, z którego pochodzą dane w pliku oraz czasie utworzenia pliku, np.
JPK_KR_V10__7777777777_010116_310116_070616 1706.xml.

UWAGA

W nazwie pliku typu JPK_FA zostanie dodatkowo dodany Kod waluty, jeśli dane w pliku są w innej walucie niż PLN. W nazwie pliku typu
JPK_MAG zostanie dodatkowo dodany Kod lokalizacji (oznaczenie magazynu, z którym powiązane są dane w pliku).

Zapisz w bazie danych - Zaznacz pole, jeśli w systemie mają być przechowywane informacje o każdorazowym
generowaniu plików JPK.

Użyj zagranicznego adresu dla JPK - Zaznacz pole, jeśli adres siedziby firmy wprowadzony w Ustawieniach ustawowego
raportowania jest adresem zagranicznym,

Filtr kont pozabilansowych K/G - Określ zakres numeracji kont, które traktowane są jako pozabilansowe (techniczne), w
postaci filtra np. 90000|90005..90008 lub 9*.

Kod wymiaru centrum kosztów - Określ kod wymiaru, według którego klasyfikowane są koszty z dokumentu RW.

Filtr kodu serii num. dla faktur (samofakturowanie) - Określ jeden lub więcej kodów serii numeracji faktur sprzedaży
księgowanych w ramach samofakturowania.

Filtr kodu serii num. dla fak. koryg. (samofakturowanie) - Określ jeden lub więcej kodów serii numeracji faktur
korygujących sprzedaży księgowanych w ramach samofakturowania.

Gr. księgowa nabywcy – detal - Określ kod grupy księgowej nabywców identyfikującej sprzedaż paragonową pomijaną w
pliku JPK_FA.

Filtr kodu serii num. dla faktur – detal - Określ jeden lub więcej kodów serii numeracji dokumentów używanych do
księgowania sprzedaży paragonowej pomijanej w pliku JPK_FA.

Filtr kodu serii num. dla fak. koryg. – detal - Określ jeden lub więcej kodów serii numeracji dokumentów używanych do
księgowania korekt sprzedaży paragonowej pomijanej w pliku JPK_FA.

Domyślny typ agregacji dla dokumentów sprzedaży - Wybierz opcję agregacji dokumentów sprzedażowych. Dostępne
opcje to Nr dokumentu (opcja domyślnie zaznaczona) lub Nr dokumentu zewnętrznego.



Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Rejestruj przyczyny korekty JPK VAT - Wybierz opcję dotyczącą rejestrowania przyczyn korekty podczas składania
korekty do JPK_VAT z deklaracją. Dostępne opcje to Pierwszy (opcja domyślnie zaznaczona) lub Wszystkie.

Dla JPK VAT z deklaracją dostępne są 2 ustawienia:

Domyślny typ agregacji dla dokumentów sprzedaży - do wyboru są domyślne opcje agregacji wg Nr dokumentu lub
wg Nr dokumentu zewnętrznego, bezpośrednio w nagłówku JPK VAT można przed generowaniem danych tę opcję
zmienić
Zapisuj przyczyny korekty JPK VAT - do wyboru są opcje:

Pierwszy - w tabeli Zapisy dziennika przyczyn korekty JPK VAT wyświetlany i zapisywany jest tylko pierwszy
rekord, który decyduje o wyborze przyczyny korekty (korekta ewidencji, korekta deklaracji, korekta obu części)
Wszystkie - w tabeli Zapisy dziennika przyczyn korekty JPK VAT wyświetlane i zapisywane są wszystkie rekordy,
które decydują o wyborze przyczyny korekty (korekta ewidencji, korekta deklaracji, korekta obu części)

JPK Obszary

Wersje obszarów JPKWersje obszarów JPK
Z uwagi na to, że struktura plików JPK narzucana przez Ministerstwo Finansów może ulegać zmianie, dostępna jest
funkcjonalność pozwalająca na wybór wersji pliku, jaka ma zostać wygenerowana.

W celu wyboru bieżącej wersji pliku, która ma być eksportowana dla danego obszaru, należy postępować według następujących
kroków:

1. Wybierz ikonę , wprowadź JPK Obszary, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie JPK Obszary, wyświetlona zostanie lista obszarów, dla których można wygenerować plik JPK. Wybierz z listy
odpowiedni obszar, a następnie na wstążce wybierz akcję Wersje.

3. Na stronie Wersje obszaru JPK, wyświetlona zostanie lista dostępnych wersji wybranego obszaru JPK. W celu określenia
wersji, która ma być używana podczas eksportu pliku, zaznacz w odpowiednim wierszu pole Bieżąca wersja.

Elementy obszarów JPKElementy obszarów JPK
Każdy z obszarów JPK zawiera dodatkowe elementy, które będą musiały być wypełniane podczas eksportu pliku dla danego
obszaru.

Aby zmienić elementy obszaru JPK, definiowane przy eksporcie pliku:

1. Wybierz ikonę , wprowadź JPK Obszary, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie JPK Obszary, które się otworzy, wyświetlona zostanie lista dostępnych obszarów, dla których można
wygenerować plik JPK. W celu określenia elementów, których wypełnienie będzie wymagane podczas eksportu pliku,
wybierz akcję Elementy obszarów.

3. Na stronie Elementy obszaru JPK, które się otworzy, zostanie wyświetlona lista elementów zdefiniowanych dla bieżącej
wersji wybranego obszaru.

UWAGA

Każda z deklaracji JPK może mieć odwołania do innych ustawień.

Ustawienia elementów obszaru JPK VATUstawienia elementów obszaru JPK VAT
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JPK_VAT obowiązuje za okresy do 30.09.2020 roku. Przygotowana struktura pliku dokładnie odwzorowuje ostatnią deklarację
podatku VAT‑7 (20). Według interpretacji Ministerstwa Finansów, dane w pliku JPK_VAT muszą być w pełni zgodne ze składaną
przez podatnika deklaracją VAT-7. Ze względu na strukturę pliku JPK_VAT niezbędne jest zdefiniowanie dodatkowych ustawień.

Przesyłane dane w pliku JPK_VAT dotyczą:

Sprzedaży oraz nabycia towarów i usług, dla których podmiot ma obowiązek naliczyć VAT należny - tj.
wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import
usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b
ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy,
dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawy
towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca).

Zakupów VAT.

Aby zdefiniować dodatkowe ustawienia wymagane dla obszaru JPK_VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź JPK Obszary, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie JPK Obszary, która się otworzy, wyświetlona zostanie lista dostępnych obszarów, dla których można
wygenerować plik JPK. W celu określenia dodatkowych ustawień, ustaw kursor w wierszu dotyczącym obszaru JPK_VAT, a
następnie na wstążce wybierz akcję Ustawienia elementów grup księgowych VAT.

3. Na stronie Ustawienia elementów JPK VAT, która się otworzy, dla określonych kombinacji gospodarczych grup
księgowych VAT oraz towarowych grup księgowych VAT wypełnij odpowiednie pola:

Element dla typu Zapis sprzedaży - Wybierz pole deklaracji VAT-7, w którym wykazywana jest podstawa podatku
należnego wynikającego z dostawy towarów i usług.

Element dla typu Zapis zakupów - Wybierz pole deklaracji VAT‑7, w którym wykazywana jest podstawa podatku
naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług.

Element dla odwrotnego obciążenia sprzedaży - Wybierz pole deklaracji VAT-7, w którym wykazywana jest podstawa
podatku należnego wynikającego z nabycia towarów i usług.

UWAGA

W przypadku transakcji z typem „odwrotne obciążenie" i zaznaczonym polem Odwrotne obciążenie przy zakupie, przy wyborze opcji dla pola
Element dla odwrotnego obciążenia sprzedaży, wartości będą prezentowane zgodnie z wybraną dla tego pola opcją, natomiast pola wybrane
dla ustawienia Element dla typu Zapis sprzedaży będą zerowe. Np. dla ustawienia grup UE i VAT23 prawidłowe ustawienia to: Element dla
odwrotnego obciążenia sprzedaży - K_21, Element dla typu Zapis zakupów - K_45 i Element dla odwrotnego obciążenia sprzedaży -
K_23. W przypadku WDT kwota netto będzie w polu 21, w przypadku WNT - kwota netto w polu 45 i kwota VAT naliczonego w polu 46 oraz
kwota netto w polu 23 i kwota VAT należnego w polu 24. Dla VAT należnego pochodzącego z zakupu, jako numer dokumentu w pliku JPK_VAT
przekazywany jest numer dokumentu zewnętrznego, na podstawie którego została obliczona kwota VAT należnego.

UWAGA

W celu odpowiedniego przydziału zapisów VAT do właściwych pól deklaracji, wymagane jest stosowanie osobnych grup towarowych VAT dla
towarów, usług i środków trwałych.

Ustawienia elementów obszaru JPK_FA
W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub
przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, należy wskazać przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, na
podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, albo należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia





Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, albo inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa
towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Ponadto, gdy faktura sprzedaży nie zawiera kwoty VAT, konieczne jest wskazanie przyczyny braku tej kwoty.

Definiowanie dodatkowych ustawień generowania pliku JPK_FA
Aby zdefiniować dodatkowe ustawienia na potrzeby generowania pliku JPK_FA:

1. Wybierz ikonę , wprowadź JPK Obszary, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie JPK Obszary, które się otworzy, wyświetlona jest lista dostępnych obszarów, dla których można wygenerować

plik JPK. Aby określić dodatkowe ustawienia, zaznacz wiersz z obszarem JPK_FA, a następnie na wstążce wybierz
Ustawienia elementów grup księgowych VAT.

3. Na stronie Ustawienia elementów JPK VAT, dla określonych kombinacji gospodarczych grup księgowych VAT oraz
towarowych grup księgowych VAT, które dotyczą sprzedaży zwolnionej, sprzedaży ze stawką 0%, sprzedaży niepodlegającej
VAT i sprzedaży z odwrotnym obciążeniem (czyli w przypadku, gdy przy sprzedaży nie jest kalkulowany VAT należny),
wypełnij pole Typ Zerowa stawka VAT, wybierając jedną spośród dostępnych opcji:

OPCJA U ŻYJ D L A

VAT 0% dla transakcji, które dotyczą sprzedaży ze stawką 0%

Zwolnione z VAT
(ustawa)

dla transakcji, które dotyczą sprzedaży zwolnionej (na podstawie przepisów ustawy albo aktu wydanego na
podstawie ustawy)

Zwolnione z VAT
(dyrektywa UE)

dla transakcji, które dotyczą sprzedaży zwolnionej (przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku
taką dostawę towarów lub takie świadczenie)

Zwolnione z VAT
(inne)

dla transakcji, które dotyczą sprzedaży zwolnionej (inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów
lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia)

Nie podlega
opodatkowaniu dla transakcji, które dotyczą sprzedaży niepodlegającej VAT

Odwrotne obciążenie dla transakcji, które dotyczą sprzedaży z odwrotnym obciążeniem

Przygotowanie danych pliku JPK_FA
W celu przygotowania danych do wygenerowania pliku JPK_FA za wybrany okres, można zarządzać uwzględnieniem
poszczególnych dokumentów sprzedaży w plikach JPK_FA. W nagłówkach zaksięgowanych dokumentów dodane zostało pole
Pomiń w JPK, które może mieć zastosowanie do dokumentów wewnętrznych, anulowanych, które nie pojawiły się w obiegu
gospodarczym. Takie dokumenty nie muszą być prezentowane w pliku JPK_FA(4).

Pole Pomiń w JPK znajduje się w nagłówkach zaksięgowanych dokumentów, na karcie skróconej Ogólne i jest obsługiwane
przez akcję Pomiń w JPK. Są to dokumenty:

1. Zaksięgowana faktura sprzedaży,
2. Zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży,
3. Zaksięgowana faktura serwisu,
4. Zaksięgowana faktura korygująca serwisu.

Ustawienia elementów obszaru JPK VAT z deklaracją
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Przed pierwszym utworzeniem JPK_VAT należy uzupełnić macierz z ustawieniami kalkulacji elementów JPK_VAT przypisując do
poszczególnych kombinacji gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT właściwe elementy JPK_VAT
(dotyczące ewidencji zakupu i sprzedaży). Większość pozycji w JPK_VAT nie uległa zmianie, więc ustawienia w dużej części będą
tożsame z ustawieniami z poprzedniej wersji pliku JPK_VAT. Analogicznie jak Elementy JPK VAT, strona Ustawienia kalkulacji
elementów VAT pozwala na przygotowanie różnych wariantów dla różnych wersji JPK_VAT (np. wersja 1, wersja V1-2E, wersja
V1-0E). Strona Ustawienia kalkulacji elementów VAT otwiera się domyślnie na aktualnej wersji JPK_VAT, wynikającej z daty
początkowej jej obowiązywania.

Aby zdefiniować dodatkowe ustawienia na potrzeby generowania pliku JPK_VAT z deklaracją:

1. Wybierz ikonę , wprowadź JPK Obszary, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie JPK Obszary, która się otworzy, wyświetlona zostanie lista dostępnych obszarów, dla których można
wygenerować plik JPK. Aby określić dodatkowe ustawienia, z listy wybierz wiersz dotyczący obszaru JPK_V7M/V7K, a
następnie na wstążce wybierz akcję Wersje.

3. Na stronie Wersje obszaru JPK, która się otworzy, wyświetlona zostanie lista dostępnych wierszy dla danego obszaru. Aby
określić dodatkowe ustawienia, z listy wybierz wiersz dotyczący danej wersji, a następnie na wstążce wybierz akcję Utwórz
konfigurację.

UWAGA

Jeżeli akcja wykona się pomyślnie ustawienia elementów VAT zostaną zainicjowane na podstawie ustawień księgowych VAT. Dodatkowo,
jeżeli wcześniej została wykonana konfiguracja do JPK_VAT to jej ustawienia zostaną odpowiednio przeniesione do JPK_VAT z deklaracją.

4. Po zainicjowaniu ustawień powróć do strony Wersje obszaru JPK. Aby określić dodatkowe ustawienia, z listy wybierz
wiersz dotyczący obszaru JPK_V7M/V7K, a następnie na wstążce wybierz akcję Ustawienia elementów grup księgowych
VAT.

5. Na stronie Ustawienia kalkulacji elementów JPK VAT, która się otworzy, dla określonych kombinacji gospodarczych
grup księgowych VAT oraz towarowych grup księgowych VAT wypełnij odpowiednie pola.

Aby do danej kombinacji gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT przypisać dwa wiersze ustawień
kalkulacji elementów JPK_VAT, użyj akcji Duplikat, która pozwoli na utworzenie kolejnego wiersza. Potrzeba taka może zajść w
przypadku, gdy kwota z transakacji powinna być ujęta jednocześnie w dwóch elementach w JPK_VAT (np. K_11 i K_12). Taki
dodatkowy wiersz z ustawieniami kalkulacji wymagany jest dla korekty z tytułu ulgi za złe długi dla podatku należnego.
Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w Ewidencja danych na potrzeby JPK_VAT z deklaracją.

Nadmiarowo zduplikowane wiersze ustawień możesz usunąć, wybierając ze wstążki akcję Usuń duplikat. Akcja Aktualizuj
powoduje synchronizację ustawień kalkulacji z tabelą Ustawienia księgowe VAT, poprzez usunięcie wierszy z kombinacjami,
których nie ma w tabeli Ustawienia księgowe VAT oraz dodanie wierszy dla nowych kombinacji.

Ustawienia - Gospodarcze grupy księgowe VAT
Na stronie Gospodarcze grupy księgowe VAT w związku z obsługą korekt z tytułu ulgi za złe długi (art. 89a ust. 1 i 4 oraz art.
89b ust. 1 i 4 ustawy) należy przypisać dla grup dotyczących krajowych transakcji VAT opcję Krajowa w kolumnie Typ transakcji
VAT.
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Ewidencja danych na potrzeby JPK VAT z deklaracjąEwidencja danych na potrzeby JPK VAT z deklaracją
Polish Localization umożliwia ewidencję i przygotowanie danych na potrzeby pliku JPK VAT z deklaracją.

Wprowadzanie NIPWprowadzanie NIP
W związku z koniecznością integracji Dynamics 365 Business Central z rządowymi bazami danych i związanymi z tą integracją
wymogami prezentacji NIP, należy zwrócić uwagę na to, jak definiowane są numery NIP wraz z kodami kraju nadania NIP na
kartotekach kontrahentów zdefiniowanych w bazach.

Dla celów integracji, przedrostek PL i przedrostek pusty, są traktowane tożsamo. Natomiast dla celów raportowania zapisów VAT,
używany jest NIP wraz z kodem kraju nadania NIP zdefiniowanym na dokumencie w momencie księgowania dokumentu.

Dla krajów Unii Europejskiej przedrostek NIP powinien być podawany na kartotekach w polu Kod kraju nadania NIP, natomiast
numer NIP w polu NIP. W przypadku krajów spoza Unii Europejskiej przedrostek razem z numerem NIP powinien być
wprowadzony w polu NIP.

Dodano funkcjonalność automatycznego uzupełniania pola NIP tekstem BRAK, jeśli jest ono puste i jeśli ustawienia systemu
pozwalają zaksięgować daną transakcję bez NIP. Podyktowane jest to wymogiem właśnie takiego prezentowania danych w pliku
JPK VAT. Wartość ta jest uzupełniana jedynie w tabeli Zapisy VAT.

Raportowanie numerów dokumentów zewnętrznych w JPK VAT
Z powodu konieczności raportowania w JPK VAT numerów dokumentów zewnętrznych dla zakupu, przygotowane zostało
ułatwienie wprowadzania numerów dokumentów zewnętrznych, gdy ich długość przekracza 35 znaków. W przypadku wpisania
zbyt długiego numeru w polu Nr faktury dostawcy, Nr faktury kor. dostawcy lub Nr dokumentu zewnętrznego, użytkownik
zostanie poproszony o wybranie tej części numeru, która zostanie użyta w funkcjonalnościach innych niż JPK VAT. W celu
raportowania transakcji w JPK VAT, zostanie wykorzystany kompletny numer dokumentu. Do celów innych niż JPK VAT, można
wykorzystać pierwszą część całego numeru, ostatnią lub też inną, dowolnie zdefiniowaną. Wybrana opcja zostanie zapamiętana i
zasugerowana przy kolejnym takim przypadku dla tego samego dostawcy.

UWAGA

Standardowe akcje na stronach z zaksięgowaną fakturą zakupu - Koryguj oraz Anuluj powodują automatyczne księgowanie faktury korygującej
zakupu bez możliwości wprowadzenia numeru dokumentu zewnętrznego przypisanego do danego dokumentu. W aplikacji Polish Localization do
wskazanych wyżej akcji została dodana możliwość podania numeru zewnętrzengo JPK przed zaksięgowaniem korygowanego dokumentu.

Oznaczanie korekt z tytułu ulgi na złe długi
Oznaczenie korekt z tytułu ulgi za złe długi wynika z art. 89a ust. 1 i 4 oraz art. 89b ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zmiana typu transakcji VATZmiana typu transakcji VAT
Sporządzenie korekt z tytułu ulgi na złe długi wymaga dodatkowego ustawienia dla transakcji krajowych. Aby zdefiniować
niezbędne ustawienie:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Gospodarcze grupy księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na wstążce na stronie Gospodarcze grupy księgowe VAT wybierz Akcje, Zmień typ transakcji VAT.

3. W oknie wywołania pojawi się komunikat z pytaniem Czy chcesz zmienić typ transakcji VAT w polu Gospodarcza grupa
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księgowa VAT?, zaznacz Krajowa dla Nowy typ transakcji VAT, a następnie Tak.

Rezulatem wykonanej akcji jest zapis Krajowa w kolumnie Typ transkcji VAT dla gospodarczej grupy księgowej VAT określonej
dla krajowych nabywców i dostawców.

Ustawienia korekt z tytułu ulgi na złe długiUstawienia korekt z tytułu ulgi na złe długi
Wymagane jest utworzenie nowych towarowych grup księgowych VAT z ustawieniem Typ kalkulacji VAT - Pełny VAT
dedykowanych do księgowania korekt z tytułu ulgi na złe długi i ustawienie kombinacji z grupą w polu Gospodarcza grupa
księgowa VAT z wybranym ustawieniem Typem transakcji VAT - Krajowa). W przypadku sprzedaży i korekty podatku
należnego (zmniejszającej i zwiększającej) dla każdej stawki VAT utwórz towarową grupę księgową VAT. W przypadku zakupu i
korekty podatku naliczonego utwórz osobne towarowe grupy księgowe VAT dla korekty zmniejszającej i korekty zwiększającej.

UWAGA

Towarowa grupa księgowa VAT dla sprzedaży może być stosowana dla korekty zmniejszającej i korekty zwiększającej podatek należny. Można ją
również wykorzystać dla zakupu w przypadku korekty zmniejszającej kwotę podatku naliczonego. W przypadku korekty zwiększającej podatek
naliczony wymagane jest utworzenie osobnej towarowej grupy księgowej VAT.

Na stronie Ustawienia kalkulacji elementów JPK VAT uruchom akcję Aktualizuj, aby wstawić nowe wiersze ustawień.
Przypisz do nich odpowiednio wartości:

1. Korekta zmniejszająca i zwiększająca podatek należny:
Nazwa elementu dla sprzedaży (podstawa VAT) - w zależności od stawki opodatkowania K_15, K_17 lub K_19
Nazwa elementu dla sprzedaży (kwota VAT) - w zależności od stawki opodatkowania K_16, K_18 lub K_20

2. Korekta zmniejszająca podatek naliczony:
Nazwa elementu dla zakupu (kwota VAT) - K_46

3. Korekta zwiększająca podatek naliczony:
Nazwa elementu dla zakupu (kwota VAT) - K_47

UWAGA

W przypadku ustawień dla towarowej grupy księgowej VAT dedykowanej dla korekty zmniejszającej z tytułu ulgi na złe długi (art. 89a ust. 1 i 4
ustawy) dla podatku należnego należy utworzyć drugi wiersz przy pomocy akcji Duplikuj i w polu Nazwa elementu dla sprzedaży (podstawa
VAT) przypisać wartość K_68, a w polu Nazwa elementu dla sprzedaży (kwota VAT) - wartość K_69. Wartości z tych pól nie są przenoszone
do pliku JPK VAT, są to pola techniczne.

Księgowanie korektyKsięgowanie korekty

Korekta zmniejszająca podatek należny (sprzedaż).Korekta zmniejszająca podatek należny (sprzedaż).
1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Dziennik główny, która się otworzy utwórz dla każdej korekty osobny wiersz. Uzupełnij pola dziennika:

Data księgowania - Określ datę księgowania korekty z tytułu ulgi na złe długi,
Data obowiązku VAT - Określ datę w okresie, za który składany jest plik JPK VAT z deklaracją.
Typ konta - Określ typ konta jako Konto K/G.
Nr konta - Określ numer konta K/G, które jest ustawione jako Konto należnego VAT na stronie Ustawienia
księgowania VAT.
Główny typ księgowania - Określ typ jako Sprzedaż.
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Typ konta przeciwst. - Określ typ konta przeciwstawnego jako Konto K/G.
Nr konta przeciwst. - Określ numer konta K/G, na które chcesz przeksięgować skorygowany podatek.
Towarowa grupa księgowa VAT - Określ towarową grupę księgową VAT dedykowaną dla tego typu korekty i stawki
podatku.
Typ korekty z tyt. ulgi na złe długi - Określ typ korekty jako Zmniejszająca.
Nr zapisu źródłowego dla ulgi na złe długi - Określ numer zapisu dla dokumentu korygowanego z listy Zapisy księgi
nabywców dla transakcji krajowych, dla których Kwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN) jest mniejsza lub równa 0.
Po wybraniu numeru w polu Nr zapisu odpowiedz na pytanie:'Czy chcesz skopiować dokument i dane kontrahenta z
dokumentu źródłowego?'. Potwierdzenie spowoduje przekopiowanie danych kontrahenta i dokumentu do wiersza
dziennika.
Termin płatności JPK - Określ termin płatności skopiowany z faktury źródłowej.
Kwota - Określ kwotę korekty podatku (PLN) (wartość dodatnia).
Kwota podstawy VAT - Określ kwotę podstawy korekty podatku (PLN) (wartość dodatnia).

3. Dla wiersza dziennika przypisz Atrybut VAT - KOREKTAPODSTAWYOPODT.
4. Zaksięguj wiersz dziennika.

Korekta zwiększająca podatek należny (sprzedaż).Korekta zwiększająca podatek należny (sprzedaż).
1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Dziennik główny, która się otworzy utwórz dla każdej korekty osobny wiersz. Uzupełnij pola dziennika:

Data księgowania - Określ datę księgowania korekty z tytułu ulgi na złe długi.
Data obowiązku VAT - Określ datę w okresie, za który składany jest plik JPK VAT z deklaracją.
Typ konta - Określ typ konta jako Konto K/G.
Nr konta - Nr konta K/G ustawione jako Konto należnego VAT na stronie Ustawienia księgowania VAT,
Główny typ księgowania - Określ typ jako Sprzedaż.
Typ konta przeciwst. - Określ typ konta przeciwstawnego jako Konto K/G
Nr konta przeciwst. - Określ numer konta K/G, na które chcesz przeksięgować skorygowany wcześniej podatek.
Towarowa grupa księgowa VAT - Określ towarową grupę księgową VAT dedykowaną dla tego typu korekty i stawki
podatku.
Typ korekty z tyt. ulgi na złe długi - Określ typ korekty jako Zwiększająca.
Nr zapisu źródłowego dla ulgi na złe długi - Określ numer zapisu dla dokumentu korygowanego z listy Zapisy księgi
nabywców dla transakcji krajowych, dla których wartość wpolu Kwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN) jest większa
od 0. Po wybranu numeru w polu Nr zapisu odpowiedz na pytanie:'Czy chcesz skopiować dokument i dane kontrahenta z
dokumentu źródłowego?'. Potwierdzenie spowoduje przekopiowanie danych kontrahenta i dokumentu do wiersza
dziennika.
Termin zapłaty JPK - Określ datę zapłaty należności.
Kwota - Określ kwotę korekty podatku (PLN) (wartość ujemna).
Kwota podstawy VAT - Określ kwotę podstawy korekty podatku (PLN) (wartość ujemna).

3. Dla wiersza dziennika przypisz Atrybut VAT - KOREKTAPODSTAWYOPODT.
4. Zaksięguj wiersz dziennika.

Korekta zmniejszająca podatek naliczony (zakup).Korekta zmniejszająca podatek naliczony (zakup).
1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Dziennik główny, która się otworzy utwórz dla każdej korekty osobny wiersz. Uzupełnij pola dziennika:

Data księgowania - Określ datę księgowania korekty z tytułu ulgi na złe długi.
Data obowiązku VAT - Określ datę w okresie, za który składany jest plik JPK VAT z deklaracją.
Typ konta - Określ typ konta jako Konto K/G.
Nr konta - Określ numer konta K/G, które jest ustawione jako Konto naliczonego VAT na stronie Ustawienia
księgowania VAT.
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Główny typ księgowania - Określ typ jako Sprzedaż.
Typ konta przeciwst. - Określ typ konta przeciwstawnego jako Konto K/G.
Nr konta przeciwst. - Określ numer konta K/G, na które chcesz przeksięgować skorygowany podatek.
Towarowa grupa księgowa VAT - Określ towarową grupę księgową VAT dedykowaną dla tego typu korekty i stawki
podatku.
Typ korekty z tyt. ulgi na złe długi - Określ typ korekty jako Zmniejszająca.
Nr zapisu źródłowego dla ulgi na złe długi - Określ numer zapisu dla dokumentu korygowanego z listy Zapisy księgi
dostawców dla transakcji krajowych, dla których wartość w poluKwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN) jest
większa lub równa 0. Po wybranu numeru w polu Nr zapisu odpowiedz na pytanie:'Czy chcesz skopiować dokument i dane
kontrahenta z dokumentu źródłowego?'. Potwierdzenie spowoduje przekopiowanie danych kontrahenta i dokumentu do
wiersza dziennika.
Termin płatności JPK - Pozostaw pole jako puste.
Kwota - Określ kwotę korekty podatku (PLN) (wartość ujemna).
Kwota podstawy VAT - Określ kwotę podstawy korekty podatku (PLN) (wartość ujemna).

3. Zaksięguj wiersz dziennika.

Korekta zwiększająca podatek naliczony (zakup).Korekta zwiększająca podatek naliczony (zakup).
1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Dziennik główny, która się otworzy utwórz dla każdej korekty osobny wiersz. Uzupełnij pola dziennika:

Data księgowania - Określ datę księgowania korekty z tytułu ulgi na złe długi,
Data obowiązku VAT - Określ datę w okresie, za który składany jest plik JPK VAT z deklaracją.
Typ konta - Określ typ konta jako Konto K/G.
Nr konta - Określ numer konta K/G, które jest ustawione jako Konto naliczonego VAT na stronie Ustawienia
księgowania VAT.
Główny typ księgowania - Określ typ jako Zakup.
Typ konta przeciwst. - Określ typ konta przeciwstawnego jako Konto K/G.
Nr konta przeciwst. - Określ numer konta K/G, na które chcesz przeksięgować skorygowany podatek.
Towarowa grupa księgowa VAT - Określ towarową grupę księgową VAT dedykowaną dla tego typu korekty i stawki
podatku.
Typ korekty z tyt. ulgi na złe długi - Określ typ korekty jak Zwiększająca.
Nr zapisu źródłowego dla ulgi na złe długi - Określ numer zapisu dla dokumentu korygowanego z listy Zapisy księgi
dostawców dla transakcji krajowych, dla których wartość w polu Kwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN) jest
mniejsza od 0. Po wybranu numeru w polu Nr zapisu odpowiedz na pytanie:'Czy chcesz skopiować dokument i dane
kontrahenta z dokumentu źródłowego?'. Potwierdzenie spowoduje przekopiowanie danych kontrahenta i dokumentu do
wiersza dziennika.
Termin zapłaty JPK - Pozostaw pole jako puste.
Kwota - Określ kwotę korekty podatku (PLN) (wartość dodatnia).
Kwota podstawy VAT - Określ kwotę podstawy korekty podatku (PLN) (wartość dodatnia).

3. Zaksięguj wiersz dziennika.

UWAGA

Aby umożliwić kontrolę podstawy VAT i kwoty VAT, które mogą być skorygowane z tytułu ulgi na złe długi w tabelach Zapisy księgi dostawcy i
Zapisy księgi nabywcy zostały dodane pola Podstawa VAT i Kwota VAT. Wartości w tych polach kalkulowane są jako kwoty bez
uwzględnienia korekt z tytułu ulgi na złe długi i tylko z zapisów, które nie są oznaczone jako Pomiń w ewidencji VAT i nie są oznaczone jako
Przełożony VAT. Zostało dodane również pole Kwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN), które prezentuje aktualną wartość
skorygowanego podatku.
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Generowanie pliku JPK_VAT z deklaracjąGenerowanie pliku JPK_VAT z deklaracją
W porównaniu do innych wersji JPK, JPK_VAT z deklaracją posiada strukturę danych, która przechowuje dane dotyczące deklaracji
i raportowanych kwot. Struktura ta zawiera informacje nagłówkowe, a także wiersze odpowiadające konkretnym pozycjom JPK
VAT w części Deklaracji VAT oraz podsumowania kwot w części Ewidencji zakupu i sprzedaży. Od rozliczenia za styczeń 2022 roku
obowiązują nowe struktury plików oraz nowe oznaczenia dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów oraz
świadczenia niektórych usług (WSTO_EE), dostawy towarów dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę (IED). W
przypadku korekty z tytułu ulgi za złe długi (Art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług) ewidencja powinna zawierać
datę upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty.

Aby wygenerować plik JPK_VAT z deklaracją za wybrany okres:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Okresy VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Okresy VAT wybierz wiersz z okresem, dla którego ma być utworzomy JPK VAT.

3. Na stronie Okresy VAT przed przystąpieniem do generowania pliku wybierz najpierw przycisk Zamknij okres, co
spowoduje zablokowanie możliwości księgowania operacji mających wpływ na zapisy VAT w danym okresie.

4. Na stronie Okresy VAT wybierz przycisk Nowy JPK VAT.

UWAGA

Z poziomu tego widoku możemy również wybierać już wcześniej utworzone deklaracje JPK VAT, wybierając przycisk JPK VAT, a także wywołać
arkusz VAT z apisami danego okresu.

Elementy JPK VAT z deklaracjąElementy JPK VAT z deklaracją
Nową strukturą, która opisuje poszczególne pozycje w JPK VAT zarówno w części Ewidencja zakupu i sprzedaży, jak i Deklaracja
VAT, jest tabela Elementy JPK VAT. Podczas implementacji rozwiązania do środowiska klienta dane do niej zostaną
wygenerowane. Ustawienia elementów JPK VAT pozwalają na przygotowanie różnych wariantów dla różnych wersji JPK_VAT (np.
wersja 1, wersja V1-2E). Strona Elementy JPK VAT otwiera się domyślnie na aktualnej wersji JPK VAT, wynikającej z daty
początkowej jej obowiązywania.

WA ŻNE

Funkcja Oblicz i księguj dekl. VAT dostępna w ramach wersji Dynamics 365 Business Central W1 nie jest kompatybilna z funkcjonalnościami
Polish Localization w zakresie obsługi zapisów VAT. Problemy z kompatybilnością pojawiają się, gdy:

w Polish Localization wykorzystywane są specyficzne operacje w zakresie obsługi VAT, takie jak zmiana daty w polu Data obowiązku VAT
lub w zakresie funkcjonalności VAT przełożony. Dla takich zapisów deklaracja VAT dostępna w ramach wersji Dynamics 365 Business
Central W1 nie działa poprawnie;
zapisy VAT zostaną zamknięte przez standardowy skrypt w funkcji Oblicz i księguj dekl. VAT. W takim przypadku niemożliwa jest zmiana
atrybutów VAT i zmiana daty obowiązku VAT w zapisach VAT. Zmiany takie mogą być wymagane w celu skorygowania historycznych
zapisów VAT i raportowania korekty JPK VAT z deklaracją.

W związku z powyższym, akcja Oblicz i księguj dekl. VAT dostępna w ramach standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central W1
została zablokowana w Polish Localization i nie zaleca się korzystania z niej.

Nowa struktura JPK VAT z deklaracjąNowa struktura JPK VAT z deklaracją
W stosunku do poprzedniej wersji JPK VAT, dużą zmianą jest fakt, że powstała nowa struktura danych, która przechowuje dane
dotyczące JPK VAT i raportowanych kwot. Zawiera ona informacje nagłówkowe, a także wiersze odpowiadające konkretnym
pozycjom JPK VAT w części Deklaracja VAT oraz podsumowania kwot w części Ewidencja zakupu i sprzedaży.
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W części nagłówkowej dodane jest pole Stan z opcjami:

Otwarty - JPK VAT podczas tworzenia,
Zatwierdzony - zablokowana jest możliwość edycji,
Wyeksportowany - plik XML został wyeksportowany.

UWAGA

W oknie Ustawienia raportowania ustawowego należy wybrać opcję wskazującą, dla jakiego rodzaju podatnika mają być generowane pliki
JPK_VAT z deklaracją. W zależności od wybranej opcji: Osoba fizyczna lub Podatnik niebędący osobą fizyczną należy uzupełnić odpowiednie
pola. Część informacji pobieranych jest z ustawień Dane firmy.

Dane ze strony Ustawienia raportowania ustawowego są pobierane do nagłówka JPK VAT i odpowiednio prezentowane w karcie Dane firmy
lub Dane osoby fizycznej. Danymi z tych zakładek na kartotece JPK VAT, zostaną uzupełnione odpowiednio dane w elemencie
OsobaNiefizyczna lub OsobaFizyczna w pliku XML.

Tworzenie JPK VAT z deklaracjąTworzenie JPK VAT z deklaracją
Aby utworzyć JPK VAT z deklaracją:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Okresy VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Okresy VAT wybierz okres, dla którego chcesz utworzyć JPK VAT. Przed przystąpieniem do tworzenia JPK VAT
wybierz akcję Zamknij okres, co zablokuje możliwość księgowania operacji mających wpływ na zapisy VAT w danym
okresie.

3. Na stronie Okresy VAT wybierz akcję Nowy JPK VAT.

UWAGA

Z poziomu tego widoku możemy również wybierać już wcześniej utworzone JPK VAT, wybierając akcję JPK VAT, a także wywołać okno Arkusz
rozliczania VAT z zapisami danego okresu.

4. Zweryfikuj wartość w polu Cel złożenia. Domyślnie, pierwszy tworzony JPK VAT w danym okresie ma przypisany cel
Złożenie po raz pierwszy, a kolejne Korekta. Nie można w danym okresie utworzyć korekty bez wcześniejszego eksportu
JPK VAT o celu Złożenie po raz pierwszy.

UWAGA

Opcja Typ agregacji dla dokumentów sprzedaży określa, według jakiego numeru przypisanego do dokumentu mają być sumowane zapisy.
Na karcie Ustawienia plików JPK można wybrać domyślną opcję, która zostanie wstawiona przy otwieraniu okna JPK VAT, Nr dokumentu lub
Nr dokumentu zewnętrznego. Można wybrać ją również ręcznie bezpośrednio w oknie. Jeżeli wartość w polu Cel złożenia jest Korekta
dostępne będzie również pole Rodzaj korekty. Opis zamieszczono w Korygowanie JPK VAT.

Innymi wymaganymi wartościami są dane podatnika, które przypisują się automatycznie z okna Ustawienia ustawowego
raportowania.

5. Wybierz akcję Oblicz w celu obliczenia wartości w kolumnie Wartość w częściach Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
oraz Deklaracja VAT (o ile w danym miesiącu składana jest deklaracja). Akcja Oblicz i sugeruj oblicza wartości
poszczególnych pozycji oraz uzupełnia elementy P_39, P_51 i P_53 (P_62) wynikające z kalkulacji różnicy podatku należnego
i naliczonego jako sugerowane.

6. Uzupełnij manualnie pogrubione wiersze. W przypadku uzupełnienia wartości w pozycjach, których wartość ma wpływ na
inne obliczane elementy, ponownie wywołaj akcję Oblicz lub Oblicz i sugeruj, która zaktualizuje obliczenia (np. element
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K_44 ma wpływ na wartość elementu PodatekNaliczony). Akcja Oblicz i sugeruj poza obliczeniem wartości z zapisów VAT
sugeruje również niektóre kwoty w polach, które mogą być wypełniane przez użytkownika, a wynikają z wcześniej
wypełnionych danych. Dotyczy to pól w części deklaracyjnej P_51, P_53, P_62, P_68 i P_69.

UWAGA

Szczególną uwagę należy zwrócić również na element P_39 - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji.
Wartość w tym polu jest pobierana z ostatniej wyeksportowanej deklaracji za poprzedni okres z pola P_62 (Wysokość nadwyżki podatku
naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy). Jeżeli ostatnia deklaracja nie została wyeksportowana należy
wypełnić tę wartość ręcznie.

7. Po uzupełnieniu i weryfikacji danych wybierz akcję Zatwierdź. System wówczas zmienia status JPK VAT na Zatwierdzony
oraz tworzy zapisy JPK VAT, których podgląd można otworzyć z poziomu kartoteki JPK VAT. Zatwierdzonego dokumentu nie
można edytować.

8. Wybierz akcję Generuj plik testowy, która utworzy plik XML na cele podglądu. Akcja Eksportuj JPK generuje i zapisuje
plik XML na dysku, zmienia status JPK VAT na Wyeksportowany oraz tworzy zapis w Rejestrze JPK.

Deklaracja kwartalnaDeklaracja kwartalna
Aby poprawnie została wyliczona część deklaracyjna, konieczne jest wcześniejsze wyliczenie składających się na ten okres części
ewidencyjnych. Na przykład, aby część deklaracyjna z ostatniego miesiąca kwartału była poprawna należy wcześniej utworzyć
dokument JPK VAT ze składnikiem ewidencyjnym dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału (muszą powstać Składniki
kalkulacji wartości JPK VAT).

Korygowanie JPK VAT z deklaracjąKorygowanie JPK VAT z deklaracją
Aby zaksięgować transakcje mające wpływ na rozliczenie VAT w okresie, za który złożyliśmy już JPK VAT i utworzyć korektę
JPK_VAT:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Okresy VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz odpowiedni okres, a następnie wywołaj akcję Ponownie otwórz okres. Umożliwia to wykonanie księgowań oraz
zmianę atrybutów VAT w transakcjach dotyczących tego okresu.

3. Po zakończeniu księgowań ponownie zamknij okres VAT. Podczas tej akcji zostanie automatycznie utworzony nowy JPK VAT
z celem złożenia Korekta, w statusie Otwarty. Dokument przeprocesuj analogicznie jak w przypadku JPK VAT z celem
złożenia Złożenie po raz pierwszy.

Jeżeli wartość w polu Cel złożenia jest Korekta dostępne będzie również pole Rodzaj korekty. Domyślnie opcja ustawiona jest
na Obydwa, czyli korygujemy zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną. W przypadku, gdy korygujemy tylko dane z
ewidencji zakupów i sprzedaży podczas zatwierdzania opcja ustawi się jako Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, a gdy tylko
dane deklaracyjne jako Deklaracja VAT.

Korzystając z AssistEdit dla pola Rodzaj korekty, możemy zobaczyć, na jakiej podstawie system zakwalifikował dany rodzaj
korekty lub jaki użytkownik i kiedy zmienił ten rodzaj ręcznie.

UWAGA

Możliwa jest zmiana celu złożenia JPK VAT z typu Korekta na Złożenie po raz pierwszy. Potrzeba taka może mieć miejsce, gdy użytkownik
wyeksportował JPK VAT, ale mimo to, nie przesłał do Ministerstwa Finansów.
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Wyświetlanie składników kalkulacji JPK VATWyświetlanie składników kalkulacji JPK VAT
Na stronie JPK VAT na skróconej karcie Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT można wyświetlić składniki kalkulacji wartości JPK
VAT.

Aby wyświetlić składniki kalkulacji wartości JPK VAT na stronie JPK VAT, w odpowiednim wierszu, którego składniki kalkulacji
chcesz wyświetlić, wybierz pole Wartość. Otworzy się strona Składniki kalkulacji wartości JPK VAT.

Aby wyświetlić zapisy VAT dotyczące pojedynczego składnika kalkulacji na stronie Składniki kalkulacji wartości JPK VAT w
odpowiednim wierszu, którego zapisy VAT chcesz wyświetlić, wybierz pole Kwota. Otworzy się strona Zapisy VAT.
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Generowanie plików JPK na żądanieGenerowanie plików JPK na żądanie
Polish Localization umożliwia przygotowanie plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i JPK_WB oraz JPK_VAT z deklaracją
w formacie xml. Pliki do przesłania do Urzędu Skarbowego muszą być dodatkowo przygotowane (spakowane, zaszyfrowane,
podpisane elektronicznie) przez program zewnętrzny.

Generowanie pliku JPK_VAT
Aby wygenerować plik JPK_VAT za wybrany okres (do 30 września 2020 roku):

1. Wybierz ikonę , wprowadź Eksport JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Eksport JPK, która się otworzy, wybierz wiersz odpowiadający obszarowi JPK_VAT. Następnie na wstążce
wybierz akcję Eksportuj JPK.

3. Na stronie Parametry eksportu JPK, która się otworzy, wypełnij pola odpowiednimi wartościami:

Data początkowa - Określ datę początkową okresu, za który generowany jest plik (według daty obowiązku VAT).

Data końcowa - Określ datę końcową okresu, za który generowany jest plik (według daty obowiązku VAT),

Przyczyna zgłoszenia - Wpisz 0 dla złożenia pliku JPK_VAT po raz pierwszy za dany okres,

Nazwa pliku - Określ nazwę dla wygenerowanego pliku.

4. Następnie wypełnij wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_VAT domyślnie są to:

K_36 - Wprowadź kwotę z pola 36 deklaracji VAT-7.

K_37 - Wprowadź kwotę z pola 37 deklaracji VAT-7.

K_38 - Wprowadź kwotę z pola 38 deklaracji VAT-7.

K_39 - Wprowadź kwotę z pola 39 deklaracji VAT-7.

K_47 - Wprowadź kwotę z pola 47 deklaracji VAT-7.

K_48 - Wprowadź kwotę z pola 48 deklaracji VAT-7.

K_49 - Wprowadź kwotę z pola 49 deklaracji VAT-7.

K_50 - Wprowadź kwotę z pola 50 deklaracji VAT-7.

5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik o określonej nazwie zostanie utworzony i pobrany z aplikacji.

Generowanie pliku JPK_FA
Aby wygenerować plik JPK_FA za wybrany okres:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Eksport SAFT JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Eksport JPK wybierz wiersz z obszarem JPK_FA. Następnie na wstążce wybierz Eksportuj JPK.
3. Na stronie Parametry eksportu JPK wprowadź odpowiednie wartości w polach:

POLE OPIS

Data początkowa Wybierz datę początkową okresu, za który  generowany jest plik (według daty wybranej w polu Rodzaj daty).
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Data końcowa Wybierz datę końcową okresu, za który  generowany jest plik (według daty wybranej w polu Rodzaj daty).

Przyczyna zgłoszenia Wprowadź 1 dla złożenia pliku JPK_FA po raz pierwszy za dany okres.

Nazwa pliku Wskaż lokalizację, w której zostanie zapisany wygenerowany plik.

POLE OPIS

4. Wypełnij wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_FA domyślnie są to:

POLE OPIS

Kod waluty
Domyślnie jest ustawiona opcja WSZYSTKIE (od wersji JPK_FA(3) generowany jest jeden plik dla wszystkich walut.
Opcjonalnie można w tym polu wybrać walutę dokumentów sprzedaży, których dane mają zostać przekazane do
generowanego pliku JPK_FA. Jeśli generowany plik JPK_FA dotyczy faktur w walucie lokalnej (PLN), należy wybrać z listy
opcji kod PLN. Wygenerowane zostaną wówczas faktury, w których pole Kod waluty jest puste.

Rodzaj daty

Określ typ daty, według której wybrane zostaną dane do przygotowania pliku (dotyczy okresu wyznaczonego datami
wprowadzonymi w polach Data początkowa i Data końcowa), dostępne opcje:
Data obowiązku VAT,
Data księgowania,
Data wpływu dokumentu/sprzedaży,
Data dokumentu.

Typ numeru
dokumentu

Określ typ numeracji, która ma być zapisana w danych pliku JPK_FA. Pole to ma zawierać kolejny numer faktury, nadany
w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. W przypadku prowadzenia ksiąg
przez biuro rachunkowe często numer faktury sprzedaży wystawionej przez podmiot, zapisywany jest w księgach jako
numer dokumentu zewnętrznego. Opcje dostępne w tym polu:
Nr dokumentu,
Nr dokumentu zewnętrznego

Nr nabywcy Domyślnie ustawiona jest opcja WSZYSCY, opcjonalnie można w tym polu wybrać jednego nabywcę, aby wygenerować plik
z dokumentami sprzedaży wystawionymi w danym okresie tylko dla wybranego nabywcy.

Podstawowa
stawka VAT Wprowadź aktualną podstawową stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną stawkę, np. 22|23.

Obniżona
stawka VAT
(1)

Wprowadź aktualną wartość procentową pierwszej obniżonej stawki VAT lub wpisać jako filtr więcej niż jedną stawkę, np.
7|8.

Obniżona
stawka VAT
(2)

Wprowadź aktualną druga obniżoną stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną stawkę.

Obniżona
stawka VAT
(3)

Jest to pole rezerwowe. Wprowadź aktualną trzecia obniżoną stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną
stawkę.Jest to pole rezerwowe. Wprowadź aktualną trzecia obniżoną stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej
niż jedną stawkę.

Obniżona
stawka VAT
(4)

Jest to pole rezerwowe. Wprowadź aktualną czwartą obniżoną stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną
stawkę.

5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik zostanie zapisany w wybranej lokalizacji.

Generowanie pliku JPK_KR
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Aby wygenerować plik JPK_KR za wybrany okres, należy postępować według następujących kroków:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Eksport JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Eksport JPK, która się otworzy, wybierz wiersz odpowiadający obszarowi JPK_KR. Następnie na wstążce wybierz
akcję Eksportuj JPK.

3. Na stronie Parametry eksportu JPK, która się otworzy wypełnij pola odpowiednimi wartościami:

Data początkowa - Określ datę początkową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

Data końcowa - Określ datę końcową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

Przyczyna zgłoszenia - Wprowadź 1 dla złożenia pliku JPK_KR po raz pierwszy za dany okres,

Nazwa pliku - Określ nazwę dla wygenerowanego pliku.

4. Następnie wypełnij wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_KR domyślnie są to:

Pokaż zapisy nabywcy/dostawcy - Określ, czy zapisy z ksiąg pomocniczych nabywców i dostawców mają być
zawarte w pliku. Dostępne opcje to Tak oraz Nie.

5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik o określonej nazwie zostanie utworzony i pobrany z aplikacji.

Generowanie pliku JPK_WB
Aby wygenerować plik JPK_WB za wybrany okres:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Eksport SAFT JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Eksport JPK, która się otworzy, wybierz wiersz odpowiadający obszarowi JPK_WB. Następnie na wstążce wybierz
akcję Eksportuj JPK.

3. Na stronie Parametry eksportu JPK, która się otworzy, wypełnij pola odpowiednimi wartościami:

Data początkowa - Określ datę początkową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

Data końcowa - Określ datę końcową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

Przyczyna zgłoszenia - Wprowadź 1 dla złożenia pliku JPK_WB po raz pierwszy za dany okres,

Nazwa pliku - Określ nazwę dla wygenerowanego pliku.

4. Następnie wypełnij wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_WB domyślnie są to:

Kod konta bankowego - Określ z listy konto bankowe, którego dane i zapisy mają zostać wygenerowane w pliku
JPK_WB.

5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik o określonej nazwie zostanie utworzony i pobrany z aplikacji.

Generowanie pliku JPK_MAG
Aby wygenerować plik JPK_MAG za wybrany okres:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Eksport SAFT JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Eksport JPK, która się otworzy, wybierz wiersz odpowiadający obszarowi JPK_MAG. Następnie na wstążce
wybierz akcję Eksportuj JPK.

3. Na stronie Parametry eksportu JPK, która się otworzy, wypełnij pola odpowiednimi wartościami:
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Data początkowa - Określ datę początkową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

Data końcowa - Określ datę końcową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

Przyczyna zgłoszenia - Wprowadź 1 dla złożenia pliku JPK_MAG po raz pierwszy za dany okres,

Nazwa pliku - Określ nazwę dla wygenerowanego pliku.

4. Wprowadź wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_MAG domyślnie są to:

Kod lokalizacji - Określ lokalizację, w przypadku której zapisy magazynowe z dokumentów typu wybranego poniżej
będą przekazane do generowanego pliku JPK_MAG,

Typ dokumentu - Określ rodzaj dokumentów magazynowych, których dane i zapisy zostaną przekazane
do generowanego pliku JPK_MAG. Opcje dostępne w tym polu:

Wszystkie,

PZ,

WZ,

RW,

MM.

5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik o określonej nazwie zostanie utworzony i pobrany z aplikacji.
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Rejestr eksportu JPKRejestr eksportu JPK
Funkcjonalność JPK w aplikacji Polish Localization umożliwia zapisanie wygenerowanych plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA,
JPK_MAG i JPK_WB w bazie danych oraz ponowne ich wyeksportowanie. W rejestrze zapisywany jest również plik z ustawieniami
wykorzystanymi przy generowaniu danych.

Przeglądanie rejestru wygenerowanych plików JPK
Aby wyświetlić rejestr wygenerowanych plików JPK:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Rejestr JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Rejestr JPK, która się otworzy, prezentowane są poniższe dane wygenerowanych plików JPK:

Nr zapisu - Określa numer kolejny rejestru - każde generowanie każdego pliku JPK powoduje utworzenie rejestru z
kolejnym numerem.

Obszar - Określa obszar, dla którego wygenerowany był pliku JPK zapisany pod danym numerem rejestru (zapisu).

Kod wersji - Określa numer będący kodem wersji wygenerowanego pliku JPK.

Data początkowa - Określa datę początkową okresu, za który został wygenerowany plik JPK.

Data końcowa - Określa datę końcową okresu, za który został wygenerowany plik JPK.

Przyczyna zgłoszenia - Określa kod przyczyny zgłoszenia wygenerowanego pliku JPK.

Dzień-godzina eksportu - Określa rzeczywistą datę i czas generowania pliku JPK.

Identyfikator użytkownika - Określa identyfikator użytkownika, który wygenerował plik JPK.

Ostatni nr zapisu K/G - Określa numer ostatniego zapisu K/G - stan w momencie generowania pliku JPK.

Ostatni nr zapisu VAT - Określa numer ostatniego zapisu VAT - stan w momencie generowania pliku JPK.

Funkcje rejestru plików JPKFunkcje rejestru plików JPK
W oknie Rejestr JPK dostępna jest funkcja pozwalająca na ponowne wyeksportowanie utworzonego pliku JPK, jeżeli w
Ustawieniach JPK zaznaczono pole Zapisz w bazie danych.

Ponowny eksport pliku JPK

Aby wyeksportowć wybrany plik JPK:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Rejestr JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Rejestr JPK, która się otworzy, ustaw kursor w wierszu z wybranym plikiem JPK, a następnie wybierz akcję
Ponowny eksport pliku.

3. Plik zostanie zapisany w lokalizacji wskazanej w polu Nazwa pliku na stronie Rejestr JPK, które domyślnie jest
niewidoczne.

UWAGA

Dostęp do strony Rejestr JPK można również uzyskać, wybierając akcję Rejestr na stronie Eksport JPK.
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Mechanizm podzielonej płatnościMechanizm podzielonej płatności
W Polish Localization wprowadzono możliwość rozgraniczenia oznaczenia transakcji, dla których podatek VAT płacony jest w
mechanizmie podzielonej płatności (MPP), w zależności, czy jest to obowiązek wynikający z warunków ustawy, czy jest to
dobrowolne.

Od 01.07.2021 oznaczenie MPP dla tych transakcji nie jest stosowane i po zmianie struktury plików od 01.01.2022 będzie
uznawane jako błąd. Aktualnie przekroczenie kwoty 15000 zł brutto na fakturze i zaliczenie przynajmniej jednej pozycji z faktury
do towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 powoduje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Atrybut MPP nie powinien być wykazywany w pliku.

W związku z koniecznością odpowiedniego oznaczania zapisów do rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności dodane zostało
pole na dokumentach i zapisach - Podzielona płatność. Pole to decyduje o typie generowanego przelewu bankowego w
ustalonym formacie. Zanaczenie pola Podzielona płatność w dokumencie lub przez akcję w zapisie dostawcy/nabywcy,
powoduje zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Podczas wprowadzania dokumentów system nadal kontroluje
spełnienie warunków ustawy dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i po wybraniu akcji Zwolnij lub Statystyka
wstawia parametr Podzielona płatność, a przy księgowaniu wymaga potwierdzenia przez użytkownika, czy księgować będzie
bez oznaczenia tego parametru. Na przykład system generuje komunikat: 'Dokument spełnia wymagania dotyczące
obowiązkowej podzielonej płatności, ale parametr Podzielona płatność nie jest włączony. Czy chcesz kontynuować?'.

W ramach artykułów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności opisano szereg powiązanych zagadnień.

AB Y ZOB ACZ

Zweryfikować i zmienić automatyczne ustawienia MPP
Ustawienia MPP na
dokumentach sprzedaży i
zakupu

Dowiedzieć się, jak wprowadzać i księgować dokumenty sprzedaży z MPP Wsparcie procesu sprzedaży z
podzieloną płatnością

Dowiedzieć się, jak wprowadzać i księgować dokumenty zakupu z MPP oraz ewidencjonować dokumenty
zakupu przez dzienniki, a także zmienić oznaczenie MPP dla zobowiązań

Wsparcie procesu zakupu z
podzieloną płatnością

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) został wprowadzony jako dobrowolny sposób rozliczenia od 1 lipca 2018
roku. Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, która implementowała mechanizm podzielonej płatności, wymagała
modyfikacji w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central poprzez dodanie funkcjonalności w Polish Localization oraz
funkcjonalności dotyczącej bankowości elektroniczniej, która jest dostępna w ramach rozwiązania Electronic Banking solution. For
detailed information, please see Integracja z the Polish Localization Application.

Zasady i wymagania dotyczące podzielonej płatnościZasady i wymagania dotyczące podzielonej płatności
W artykułach zostanie opisano funkcjonalność wsparcia procesu sprzedaży i zakupu z uwzględnieniem wymagań dla
mechanizmu podzielonej płatności.

1. Podzielona płatność dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dla rozliczeń transakcji pomiędzy
sobą (B2B).

2. W przypadku adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności", zapłata z wykorzystaniem MPP jest obligatoryjna, w
pozostałych przypadkach o podziale płatności decyduje nabywca płacący, który może, ale nie musi, zastosować mechanizm
podziału płatności.

3. warunkiem dla zastosowania obowiązkowego MPP jest przekroczenie kwoty brutto faktury powyżej 15 000,00 zł i
wystąpienie w niej przynajmniej jednego z towarów lub usług znajdujących się na liście z załącznika nr 15;
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4. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności umożliwia zapłatę zobowiązania ze wskazaniem kwoty podatku VAT
przekazywanej na osobne konto VAT dostawcy, a pozostałej kwoty na rachunek bieżący rozliczeniowy dostawcy;

5. Bank realizujący przelew wysyła kwotę brutto z rachunku rozliczeniowego, z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek
rozliczeniowy kwoty VAT z rachunku VAT;

6. Bank odbierający przelew w mechanizmie podzielonej płatności księguje kwotę brutto na wskazanym w przelewie rachunku
odbiorcy i następnie kwotę VAT przekaże na dedykowany rachunek VAT odbiorcy.

7. Podzielona płatność zastępuje dotychczasowy mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, gdy płatnikiem
podatku był nabywca.

Zmiana ustawy VAT od 1.07.2018 wprowadziła:

1. konieczność prowadzenia dla klientów przez banki dedykowanego rachunku VAT powiązanego z rachunkami
rozliczeniowymi w walucie PLN - mechanizm podzielonej płatności dotyczy tylko płatności VAT w polskich złotych;

2. przygotowanie nowego typu rozliczeń dla przelewów wychodzących i płatności przychodzących w mechanizmie podzielonej
płatności;

3. zasadę, że właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT jest właściciel konta bankowego. Pomimo tego, nie
będzie on mógł swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań, niż z tytułu VAT,

4. zasadę, że środki zgromadzone na rachunku VAT posiadacza mogą pochodzić jedynie z tytułu:

otrzymanego zlecenia płatniczego rozliczonego w formule podzielonej płatności,

zlecenia płatniczego rozliczonego w formule podzielonej płatności z tytułu wystawienia faktury korygującej,

rozliczeń VAT z urzędem skarbowym (należność z tytułu zwrotu przez urząd nadpłaty VAT, indywidualne decyzje
naczelnika urzędu skarbowego w zakresie środków VAT podatnika),

przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku.

5. zasadę, że opis przelewu i opis na wyciągu bankowym jest ściśle zdefiniowany i zawiera odpowiednie oznaczenia
elementów:

/VAT/10n,2n / IDC/14x / INV/35x / TXT/33x

gdzie

n- liczba naturalna, x - dowolny znak, VAT - kwota VAT, IDC - NIP dostawcy, INV -numer jednej faktury, TXT --dowolny tekst
o długości 33 znaków.

Przykład

/VAT/kwota VAT/IDC/NIP DOSTAWCY/INV/NUMER FAKTURY/TXT/ DOWOLNY TEKST

Zobacz też
Mechanizm podzielonej płatności w Electronic Banking

Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz. U. z
2019 r. poz. 1751

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 - ujednolicony tekst ustawy Rozdział 1 a. Mechanizm podzielonej
płatności Art. 108a. - 108d. obowiązujący od dnia 01.07.2018 roku
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Ustawienia MPP na dokumentach sprzedaży i zakupuUstawienia MPP na dokumentach sprzedaży i zakupu
W dokumentach sprzedaży i zakupu mechanizm podzielonej płatności działa w oparciu między innymi o kody PKWiU i klauzule
VAT. Podczas instalacji aplikacji wgrywane są jego podstawowe ustawienia.

Ustawienia są wspólne dla dokumentów sprzedaży i zakupu.

Weryfikacja i zmiana automatycznych ustawień MPP
Aby zweryfikować i ewentualnie zmienić/uzupełnić wgrane ustawienia, należy wykonać następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie kliknij powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgi głównej sprawdź, jak są wypełnione pola na karcie skróconej Podzielona płatność:

Obowiązkowy limit podziału płatności - Określa wartość brutto limitu transakcji sprzedaży lub zakupu dla
zastosowania podzielonej płatności.
Klauzula VAT podzielonej płatności - Określa kod klauzuli VAT, w przypadku której tekst mechanizm podzielonej
płatności będzie drukowana na dokumentach sprzedaży podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

3. Na stronie Ustawienia księgi głównej na wstążce wybierz Kody PKWiU.

4. Na stronie Kody PKWiU, która się otworzy, sprawdź zawartość pola Obowiązkowa podzielona płatność.
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Wsparcie procesu sprzedaży z obowiązkową podzielonąWsparcie procesu sprzedaży z obowiązkową podzieloną
płatnościąpłatnością
Wsparcie procesu sprzedaży polega na dodaniu oznaczenia dla dokumentów zamówienia sprzedaży, faktury sprzedaży i faktury
korygującej sprzedaży. Pole Podzielona płatność jest automatycznie zaznaczane w przypadku spełnienia warunków dla
obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności: gdy przynajmniej w jednym wierszu dokumentu wpisany
będzie kod PKWiU z listy z załącznika i faktura przekroczy 15 000,00 zł brutto.

Znacznik w polu Podzielona płatność w dokumentach sprzedaży może być również ręcznie zmieniony w szczególnych
przypadkach.

UWAGA

Opis obsługi mechanizmu podzielonej płatności zamieszczony w tym artykule bazuje na przykładzie faktury sprzedaży. W zamówieniach
sprzedaży i w fakturach korygujących sprzedaży obsługa mechanizmu jest identyczna, więc należy wzorować się na opisie dotyczącym faktury
sprzedaży.

Wprowadzanie faktury sprzedaży z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności
Aby wprowadzić fakturę sprzedaży z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Faktury sprzedaży, na wstążce wybierz Nowy.
3. Wypełnij fakturę sprzedaży w standardowy sposób.

Warunkiem zakwalifikowania przez system faktury sprzedaży do obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej
płatności jest podanie, w co najmniej jednym wierszu faktury, kodu PKWiU, dla którego zaznaczone jest pole Obowiązkowa
podzielona płatność, przy łącznej wartości brutto faktury wynoszącej co najmniej 15 000,00 zł.

W karcie skróconej Szczegóły faktury widoczne jest pole Podzielona płatność, jego wartość ustawiana jest automatycznie po
zweryfikowaniu przez system spełnienia kryteriów.

Weryfikacja odbywa się w wyniku:

1. otworzenia strony Statystyki

lub

2. zmiany stanu na Zwolniony

lub

3. księgowania dokumentu.

UWAGA

W przypadku spełnienia warunków podzielonej płatności i braku zaznaczenia pola Podzielona płatność pojawia się zapytanie czy użykownik na
pewno chce kontynować proces księgowania.

Aby zweryfikować wartości faktury sprzedaży i zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, na stronie Faktura sprzedaży,
należy na wstążce wybrać Statystyka (można też nacisnąć F7).
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W wyniku tego działania system weryfikuje kody PKWiU w wierszach faktury sprzedaży oraz łączną wartość brutto do
fakturowania. Na tej podstawie zaznacza lub nie pole Podzielona płatność.

OSTRZEŻENIE

W sytuacji, gdy zmienią się dane faktury np. jej wartość brutto lub przypisanie kodu PKWiU, ponowne otwarcie strony Statystyka sprzedaży
zweryfikuje obowiązek zastosowania MPP. Weryfikacja przeprowadzana jest również w wyniku zmiany stanu dokumentu na Zwolniony i podczas
jego księgowania.

Księgowanie faktury sprzedaży
Aby sprawdzić przewidywany efektu księgowania danej faktury sprzedaży:

1. Na stronie Faktura sprzedaży na wstążce wybierz Podgląd księgowania.

Dla faktury podlegającej mechanizmowi podzielonej płatności pole Podzielona płatność zostanie zaznaczone w księgach
pomocniczych: Zapisy VAT i Zapisy księgi nabywcy.

Aby zaksięgować fakturę sprzedaży:

1. Na stronie Faktura sprzedaży na wstążce wybrierz Księguj lub naciśnij F9.

W efekcie zaksięgowania faktury podlegającej mechanizmowi podzielonej płatności pole Podzielona płatność zostanie
zaznaczone w księgach pomocniczych: Zapisy VAT i Zapisy księgi nabywcy.

Na wydruku zaksięgowanej faktury sprzedaży z zaznaczonym polem Podzielona płatność wyświetlona jest treść klauzuli VAT
wybrana na stronie Ustawienia księgi głównej.
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Wsparcie procesu zakupu z obowiązkową podzielonąWsparcie procesu zakupu z obowiązkową podzieloną
płatnościąpłatnością
Wsparcie procesu zakupu polega na dodaniu kalkulowanego oznaczenia dla dokumentów zamówienia zakupu, faktury zakupu i
faktury korygującej zakupu. Pole Podzielona płatność jest automatycznie zaznaczane w przypadku spełnienia warunków
dla zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności: gdy przynajmniej w jednym wierszu dokumentu wpisany będzie kod
PKWiU z listy z załącznika i faktura przekroczy 15 000,00 zł brutto.

Zaznaczenie pola Podzielona płatność w dokumentach zakupu może być również ręcznie zmienione w szczególnych
przypadkach, między innymi gdy w ewidencjonowanych dokumentach zakupu nie będzie wprowadzany kod PKWiU.

UWAGA

Opis obsługi mechanizmu podzielonej płatności zamieszczony w tym artykule bazuje na przykładzie faktury zakupu. W zamówieniach zakupu
i w fakturach korygujących zakupu obsługa mechanizmu jest identyczna, więc należy wzorować się na opisie dotyczącym faktury zakupu.

Wprowadzanie faktury zakupu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności
Aby wprowadzić fakturę zakupu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Faktury zakupu, na wstążce wybierz Nowy.
3. Fakturę zakupu wypełnij w standardowy sposób.

Warunkiem zakwalifikowania przez system faktury zakupu do zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
jest podanie, w co najmniej jednym wierszu faktury, kodu PKWiU, dla którego zaznaczone jest pole Obowiązkowa podzielona
płatność, przy łącznej wartości brutto faktury wynoszącej co najmniej 15 000,00 zł.

Na skróconej karcie Szczegóły faktury widoczne jest nowe pole Podzielona płatność. Pole to jest edytowalne, jego wartość
ustawiana jest automatycznie po zweryfikowaniu przez system spełnienia kryteriów.

Weryfikacja odbywa się w wyniku:

1. otworzenia strony Statystyki

lub

2. zmiany stanu na Zwolniony

lub

3. księgowania dokumentu.

UWAGA

W przypadku spełnienia warunków podzielonej płatności i braku zaznaczenia pola Podzielona płatność pojawia się zapytanie czy użykownik na
pewno chce kontynować proces księgowania.

Aby zweryfikować wartości faktury zakupu i zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, na stronie Faktura zakupu należy
wybrać Statystyka lub nacisnąć F7.

W wyniku tego działania system weryfikuje kody PKWiU w wierszach faktury zakupu oraz łączną wartość brutto do
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zaksięgowania. Na tej podstawie zaznacza lub nie pole Podzielona płatność.

OSTRZEŻENIE

W sytuacji, gdy zmienią się dane faktury np. jej wartość brutto lub przypisanie kodu PKWiU, ponowne otwarcie strony Statystyka zakupów
zweryfikuje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej. Weryfikacja przeprowadzana jest również w wyniku zmiany stanu dokumentu na
Zwolniony i podczas jego księgowania.

Księgowanie faktury zakupu
Aby sprawdzić przewidywany efekt księgowania danej faktury zakupu:

1. Na stronie Faktura zakupu na wstążce wybierz Podgląd księgowania.

Dla faktury podlegającej MPP pole Podzielona płatność zostanie zaznaczone w księgach pomocniczych: Zapisy VAT i
Zapisy księgi dostawców.

Aby zaksiegować faktury zakupu:

1. Na stronie Faktura zakupu na wstążce wybierz Księguj lub naciśnij F9.

W efekcie zaksięgowania faktury podlegającej MPP pole Podzielona płatność zostanie zaznaczone w księgach
pomocniczych: Zapisy VAT i Zapisy księgi dostawców.
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Administracja i rozwójAdministracja i rozwój
W tym artykule opisano zagadnienia związane z administarcją oraz instalacją Polish Localization.

AB Y ZOB ACZ

Poznać wymagania systemowe aplikacji Wymagania systemowe

Poznać proces instalacji aplikacji Instalacja i rejestracja

Poznać aplikacje uzupełniające Polish Localization Aplikacje uzupełniające

Zobacz też
Wsparcie w zakresie aplikacji

Polityka cyklu życia porduktów

Wydania
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Wymagania systemoweWymagania systemowe
Wymagania systemowe dla aplikacji Polish Localization są takie same jak dla Business Central Microsoft Dynamics 365 on-
premises i online. Opis wymagań dla Microsoft Dynamics 365 Business Central online znajduje się na stronie System
Requirements for Dynamics 365 Business Central.

Zobacz też
Instalacja i rejestracja
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Instalacja i rejestracjaInstalacja i rejestracja
W tym artykule opisano wymagania wstępne oraz proces instalacji i rejestracji aplikacji Polish Localization w Business Cenrtral
online i on-premises.

WA ŻNE

Aplikacja Polish Localization jest przygotowana i testowana dla wersji Dynamics 365 Business Central W1. Instalacja na innej wersji Dynamics 365
Business Central może powodować problemy w działaniu aplikacji.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online
Aby zainstalować aplikację Polish Localization dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na stronie oferty AppSource, kliknij przycisk Skontaktuj się ze mną, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania
zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises
Aby zainstalować aplikację Polish Localization dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi
krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony Portal produktów IT.integro. Do licencji klienta należy dodać aplikację 20022700
PL Functionality for NAV and D365BC.

WA ŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.

3. Aby opublikować aplikację Polish Localization wykonaj komendę:

Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Polish Localization.app"

3. Aby zsynchronizować aplikację Polish Localization, wykonaj komendę:

Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa aplikacji" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
`

PORADA

Parametr Tenant może być pominięty w przypadku instancji jednotenantowych lub ustawiony jako default. W przypadku instancji typu
multitenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenantu, który ma być objęty zmianą.
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4. Aby zainstalować aplikację Polish Localization wykonaj komendę:

Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa aplikacji" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]

PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

Zobacz też
Wymagania systemowe

Wsparcie w zakresie aplikacji

Installation Guide

Publishing and Installing an Extension

Sync-NAVApp
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Aplikacje uzupełniająceAplikacje uzupełniające
W przypadku Polish Localization wymagane jest zainstalowanie następujących aplikacji:

Polish Language (Poland) dostępnej na stronie oferty App Source - Polish Language (Poland)..

Aplikacja zawiera tłumaczenie fraz standardowej funkcjonalności Business Central (W1).

Zainstalowanie aplikacji Polish Language (Poland) umożliwia pracę w języku polskim w ramach bazowej aplikacji Microsoft
Dynamics 365 Business Central.

Zobacz też
Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Wsparcie w zakresie aplikacji

Dokumentacja użytkownika Polish Localization

Strona oferty AppSource
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Polityka cyklu życia produktów dla oprogramowaniaPolityka cyklu życia produktów dla oprogramowania
tworzonego przez IT.integro do Microsoft Dynamics NAV/tworzonego przez IT.integro do Microsoft Dynamics NAV/
Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
Ze względu na to, iż wszystkie rozwiązania stworzone przez IT.integro działają jedynie jako moduły dodane do systemu głównego,
tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central, podlegają one takim samym zasadom cyklu życia produktu jak
system główny, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central.

Klasyfikacja zmian w wersjach produktów
W ramach rozwoju i utrzymania produktów IT.integro wprowadza w oferowanych produtach następujące zmiany:

Nowe wersje (zmiana typu MAJOR - gdy zostają wprowadzone zmiany elementów aplikacji powodujące
zerwanie kompatybilności API)

Wydania aplikacji, które mają dostosować produkty IT.integro do odpowiednich wersji systemu głównego. Wersje
mogą dotyczyć nowych „Cummulative Updates” (CU), fiksów (Fix) lub pełnych wersji systemu, tj. np. NAV 2018,
Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą także wprowadzać nowe funkcjonalności do samych modułów – takie jak
wymieniono poniżej.

Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR - gdy zostaje wprowadzona nowa funkcjonalność, którajest
kompatybilna z poprzednimi wersjami)

Nowe funkcjonalności wymagane prawnie – funkcje wprowadzane do systemu w celu dostosowania systemu do
wymogów prawa lub do zmian tychże wymogów. Z definicji powinny obejmować funkcjonalności wprost wskazane w
prawie jako obowiązujące dla systemów ERP, lecz definicja może być rozszerzona na funkcjonalności obsługujące
procesy, których realizacja poza używanym system ERP była by trudna technicznie.
Nowe funkcjonalności rozwojowe – funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są obligatoryjnie wymagane
prawem. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac
wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.

Poprawki (zmiana typu PATCH - gdy zostaje poprawiony błąd i nie jest zerwana kompatybilność z poprzednimi
wersjami)

Wydania aplikacji zawierające poprawki do istniejących funkcji modułów dodanych lub dostosowanie do poprawek
wprowadzanych w standardzie systemu.

Okresy wsparcia produktów
Do każdego produktu stworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV – Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji
systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są w okresie standardowego wsparcia
produktu poprawki oraz nowe wersje i funkcjonalności – zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej. Okresy wsparcia dla
poszczególnych pełnych wersji systemu przedstawiono w tabeli.

NA ZW A W ER S JI
D ATA W YD ANIA
W ER S JI

D ATA W A ŻNOŚ CI W S PAR CIA D L A
W ER S JI

NAV 2016 03-01-2016 13-04-2021

NAV 2017 27-10-2016 11-01-2022

NAV 2018 01-12-2017 10-01-2023
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Dynamics 365 Business Central (BC 13) 01-10-2018 14-04-2020

Dynamics 365 Business Central on-premises Spring 2019 Update
(BC 14) 01-04-2019 10-10-2023

Dynamics 365 Business Central on-premises 2019 Release Wave 2
(BC 15) 01-10-2019 13-04-2021

Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 1
(BC 16) 01-04-2020 12-10-2021

Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 2
(BC 17) 01-10-2020 12-04-2022

Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 1
(BC 18) 01-04-2021 11-10-2022

Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 2
(BC 19) 01-10-2021 12-04-2023

Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 1
(BC 20) 01-04-2022 10-10-2023

Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 2
(BC 21) 03-10-2022 14-04-2024

Dynamics 365 Business Central on-premises 2023 Release Wave 1
(BC 22) 03-04-2023 13-10-2024

NA ZW A W ER S JI
D ATA W YD ANIA
W ER S JI

D ATA W A ŻNOŚ CI W S PAR CIA D L A
W ER S JI

Zasady wsparcia produktów
1. Klienci opłacający Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji poszczególnych

produktów, funkcjonalności wymaganych prawnie jak i pakietów poprawek w wymienionych okresach. Do nowych pełnych
wersji produktów są wprowadzane także dodatkowe funkcjonalności rozwojowe - ułatwiające korzystanie z rozwiązań, ale
nie obligatoryjne z prawnego punktu widzenia. Nie są one przygotowywane do wersji niższych, już funkcjonujących na
rynku. Ich ewentualne wdrożenie w wersjach starszych będzie każdorazowo wyceniane przez zespół projektowy.

2. Klienci nie opłacający Enhancement Plan ponoszą opłaty za każdą przygotowaną poprawkę lub nową wersję zgodnie z
cennikiem dla tej wersji.

3. Po zakończenia okresu wsparcia standardowego dla poszczególnych wersji produkowanych rozwiązań nie będą do nich
dodawane żadne nowe funkcjonalności wymagane prawnie ani pakiety poprawek. Techniczna możliwość przygotowania i
instalacji takich poprawek czy też nowych wersji będzie każdorazowo wyceniana i oceniana indywidualnie przez zespół
projektowy lub partnera.

4. „Downgrade” przygotowanych rozwiązań do wersji wcześniejszych (niewspieranych) dla zainteresowanych klientów jest
rozpatrywany i wyceniany indywidualnie i realizowany przez zespoły projektowe. Zespoły projektowe biorą
odpowiedzialność za przygotowanie wersji „niższej”, sprawdzenie jej kompatybilności z systemem klienta i zajmują się jej
instalacją w systemie klienta.

5 .Zgodnie z polityką cyklu życia produktu przygotowaną przez Microsoft a zaadaptowaną dla swoich rozwiązań ISV przez
IT.integro – ponoszenie opłat Enhancement Plan po okresie wsparcia standardowego dla produktu nie upoważnia do bezpłatnego
Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



otrzymywania poprawek i nowych funkcjonalności do posiadanej, niewspieranej wersji. Natomiast opłata Enhancement Plan
pozwala na darmowe pobranie pełnej nowszej wersji (zgodnej z odpowiednią wersją systemu głównego) danego produktu i
zainstalowanie w użytkowanym systemie Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zachęcamy klientów do
utrzymywania swoich systemów na jak najnowszych wersjach.

6. Instalacje nowych wersji oraz poprawek każdorazowo realizowane są zgodnie z warunkami świadczenia usług przez
IT.integro jako usługi płatne.

Zobacz też
Skontaktuj się z IT.integro AppSourceLeads@it.integro.pl

Polish Localization na App Source

Produkty IT.intego dla firm w Polsce i firm międzynarodowych

Oferta IT.integro

Software Lifecycle Policy and Dynamics 365 Business Central On-Premises Updates

Dynamics 365 Business Central on-premises (Modern Policy)
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https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/terms/lifecycle-policy-on-premises#fixed-lifecycle-policy
https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/dynamics-365-business-central-onpremises-modern-policy
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