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Wersja 1.58 

Pracownicze Plany Kapitałowe cz.2 

W wersji 1.58 pojawił się drugi pakiet zmian związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.  

Nowy moduł Deklaracje PPK 

W węźle Deklaracje udostępniono nowy moduł Deklaracje PPK. 

 

Możliwe operacje do wykonania to: 

1. Dodaj naliczenie zgłoszeniowe – może być wystawione jedno w danym miesiącu. Dane do tej 

deklaracji pobierane są automatycznie według wybranego miesiąca. W deklaracji pojawiają się 

następujące pozycje: 

o Rejestracja uczestnika PPK. Warunki wygenerowania są następujące: 

▪ w ewidencji osobowej Miesiąc zgłoszenia do IF jest równy wybranemu miesiącowi,  

▪ w pole Wpłata dodatkowa pracodawcy wpisano wartość wpłaty dla miesiąca ustawionego 

w polu Naliczaj wpłaty od w ewidencji osobowej. 

o Rezygnacja/wznowienie generuje się, gdy 

▪ rezygnację/wznowienie dodano z datą deklaracji równą wybranemu miesiącowi,  

Należy pamiętać, że wygenerowanie deklaracji rezygnacji/wznowienia blokuje możliwość 

edycji/usunięcia odpowiadającego jej wpisu w ewidencji osobowej.  
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o  Zmiana wpłaty podstawowej/dodatkowej generuje się, gdy: 

▪ w ewidencji osobowej istnieje wpis dotyczący danej wpłaty z datą deklaracji równą 

wybranemu miesiącowi, 

 

2. Dodaj naliczenie rozliczeniowe – może być tylko jedno w miesiącu. Deklaracja rozliczeniowa 

prezentuje dane o naliczonych wpłatach do PPK.  
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Opcja Popraw umożliwia sprawdzenie i ewentualną poprawę naliczonych w wypłatach wpłat do 

PPK zarówno pracodawcy jak i pracownika. 

 

Moduł Płace – nowe kolumny 

W module Płace - Wypłaty oraz Rachunki dodano nowe kolumny związane z PPK. 
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Zmiany księgowe w zakresie PPK 

Dostępny jest także nowy typ instytucji PPK podczas podłączania do konta kartotek powiązanych w 

planie kont w Rewizorze GT. Nowy typ jest obsługiwany przez schematy importu i dekretacji 

dokumentów kasowych, bankowych oraz rozrachunków. 



Zmiany w InsERT GT 

20 

 

Dla schematów importu i dekretacji listy płac, składek z listy, rachunku oraz składek z rachunku 

dodane zostały nowe kwoty związane z wpłatami na PPK. 
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Wydruki w zakresie PPK  

W module Administracja Słowniki - Treści dokumentów kadrowych dodano nowe wydruki PPK dla 

pracownika. Są to: 

1. Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK;  

2. Deklaracja o wysokości wpłaty podstawowej do PPK; 

3. Deklaracja rezygnacji wpłat do PPK;  

4. Informacja o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK (co 4 lata); 

5. Wniosek o przystąpienie do PPK dla osoby powyżej 55 roku życia; 

6. Wniosek o wznowienie wpłat do PPK. 
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Dokumenty dostępne są do wydruku z menu kontekstowego oraz z menu Drukuj. 
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Zestawienia 

Zaktualizowano także wszystkie zestawienia związane z rachunkami i wypłatami w związku z 

naliczaniem wpłat do PPK. 

Eksport ZUS Z-3 do PUE 

Od wersji 1.58 umożliwiono eksport deklaracji ZUS Z-3 do Platformy Usług elektronicznych ZUS. 

Gartyfikant GT pozwala zapisać druk w programie a następnie wyeksportować go do pliku w 

formacie XML o odpowiedniej strukturze. 

W pierwszej kolejności należy skorzystać z opcji Inne deklaracje – Drukuj sprawozdanie Z-3. W 

pośrednim oknie należy wskazać pracownika, u którego wystąpiła absencja, a następnie skorzystać 

z opcji Drukuj.  
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Pojawi się kolejne okienko, w którym należy zatwierdzić wybraną deklarację oraz jej wersję. Program 

wyświetli wyliczone sprawozdanie ZUS Z-3. Po jego zatwierdzeniu program wyświetli okno wydruku 

deklaracji. Niezależnie od tego, czy zlecony zostanie wydruk, eksport do PDF czy też nastąpi 

rezygnacja z wydruku, na liście deklaracji ZUS pojawi się nowa pozycja. 

 

Po jej zaznaczeniu możliwe stanie się skorzystanie z opcji Eksportuj do PUE. Jej wywołanie pozwoli 

na zapisanie pliku XML z wyliczonym sprawozdaniem. 
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Zwolnienie z PIT dla osób do 26 lat 

Wstęp 

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 

r.ż. Zwolnienie z podatku obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do 

ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 

zł. W roku 2019 (rozliczenie do kwietnia 2020 r.) limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł. Oznacza 

to, że limit za okres 1 sierpnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. jest zmniejszony i wynosi 35 636,67 

zł, dopiero od 1 stycznia jest on pełen i jest to 85.528 zł. 

Dla ustalenia limitu nie mają znaczenia koszty uzyskania przychodów, inne ulgi podatkowe, liczy 

się kwota brutto wynagrodzenia, jaka jest wpisana w umowie o pracę (zlecenie), 

Limit jest łączny dla wszystkich umów o pracę, zlecenie, 

Możliwe jest stosowanie kosztów uzyskania przychodów – wszystkich poza kosztami autorskimi 

– 50%. 

„PIT zerowy” w Gratyfikancie GT 

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów podatkowych umożliwiono w programie rozliczanie 

zwolnienia z PIT dla osób do 26 lat. W module Administracja – Parametry – Podatki i koszty dodano 

nowy parametr Limit zwolnienia z PIT dla osób do 26 lat. 
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Zmiany objęły także składniki płacowe. W przypadku Gratyfikanta GT w składnikach płacowych 

dodano nową opcję Zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat. Dostępna jest dla składników o typie 

zwykły i naliczenie/potrącenie ewidencyjne, rodzaj: naliczenie, płatne przez pracodawcę, 

wchodzących do podstawy opodatkowania, nie mających zaznaczenia Zwolnienie z podatku 

oraz Przychód z tytułu praw autorskich.  
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Dla składników dodawanych ręcznie lub edytowanych, znacznik można zaznaczyć tylko przy 

spełnieniu warunków opisanych powyżej. Jeśli jednak zostanie on zaznaczony to program wyświetli 

ostrzeżenie o treści: Nie zaleca się stosowania zwolnienia z podatku dla składnika o obecnej 

konfiguracji. 

 

W kartotece pracownika znajduje się parametr na zakładce Rozliczeniowe – Rezygnuj ze 

zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat. 

 

Parametr ten ma charakter okresowy. Domyślnie przyjmuje wartość Nie, co oznacza, że w 

przypadku spełnienia innych warunków, zwolnienie będzie stosowane na wynagrodzeniach danego 

pracownika. Na wniosek pracownika można wprowadzić okres rezygnacji ze zwolnienia dla młodych 

klikając w ikonę ołówka. 
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Wypłaty naliczone od 01.08.2019 uwzględniają ustawienia dotyczące zerowego PIT dla młodych. 

Aby podatek nie był naliczany na wynagrodzeniach, muszą zostać spełnione następujące warunki: 

• Składnik płacowy musi mieć zaznaczoną opcję Zwolnienie z podatku dla młodych 

• Pracownik w kartotece nie może mieć w danym okresie wprowadzonej rezygnacji ze zwolnienia 

z podatku dla młodych 

• Data urodzenia pracownika musi wskazywać na wiek poniżej 26 lat 

• Wypłata/Rachunek do umowy CP musi być naliczona po 01.08.2019. 

 

Naliczona wypłata z uwzględnionym zwolnieniem z PIT dla młodych, wygląda następująco: 
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Umowa cywilnoprawna 

W rachunkach do umów cywilnoprawnych wprowadzanych do Gratyfikanta GT także obsługiwany 

jest mechanizm zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat. Oczywiście brane są pod uwagę ustawienia 

dokonane z kartotece pracownika (opcja na zakładce rozliczeniowe i data urodzenia) jednak na 

samej umowie cywilnoprawnej należy jeszcze zadbać o zaznaczenie znacznika Zwolnienie z 

podatku dla osób do 26 lat, na zakładce Rachunki. 

 

W efekcie (gdy spełnione są wszystkie warunki) rachunek do umowy cywilnoprawnej wystawiony po 

01.08.2019 będzie wyglądał następująco: 
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W treściach dokumentów w grupie dokumenty związane z ewidencją pracowników można dodać 

dwie treści dokumentów: 

• wniosek o zastosowanie zwolnienia z PIT do 26 lat (do 2019) 

• wniosek o niestosowanie zwolnienia z PIT do 26 lat (od 2020) 
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„PIT zerowy” w mikroGratyfikancie GT 

W przypadku mikroGratyfikanta GT, znacznik dotyczący „zerowego PIT” znajduje się w kartotece 

pracownika – zakładka Dane rozliczeniowe. Ma on wpływ zarówno na wypłaty do umów o pracę, jak 

i rachunki wystawiane do umów cywilnoprawnych. 

 

Umowy o pracę 

W definicji składnika płacowego także pojawił się nowy znacznik Zwolnienie z podatku dla osób 

do 26 lat. Będzie on zaznaczony w danych domyślnych oraz przy konwersji dla składników o typie 

naliczenie, płatne przez pracodawcę, wchodzących do podstawy opodatkowania. 

Dla składników dodawanych ręcznie znacznik można zaznaczyć tylko przy spełnieniu tych samych 

warunków, w innym przypadku program także wyświetli ostrzeżenie o treści: Nie zaleca się 

stosowania zwolnienia z podatku dla składnika o obecnej konfiguracji. 
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W efekcie, jeśli pracownik ma ustawione w kartotece zwolnienie z PIT (odznaczony znacznik 

„Rezygnuj ze zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat”) oraz opcja ta została włączona w składniku 

płacowym, program zastosuje mechanizm ulgi w podatku na wypłatach naliczonych od 01.08.2019. 

a) Wypłata za lipiec 2019 (bez ulgi) 
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b) Wypłata za sierpień 2019 (uwzględniona ulga PIT dla osób do 26 r.ż.) 

 

Umowy cywilnoprawne 

Znacznik dotyczący ulgi PIT dla osób do 26 roku życia znajduje się także w zakładce Inne okna 

umowy cywilnoprawnej. 

 

W efekcie, gdy rachunek jest wystawiony po 1-szym sierpnia 2019 roku, program uwzględnia 

ustawienie i zwalnia kwotę rachunku z podatku. 
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Wydruki e-Sprawozdań 

W wersji 1.58 umożliwiono wydruk e-Sprawozdań. Możliwe jest wydrukowanie zarówno  

e-Sprawozdania jak i jego elementów. Opcja ta dostępna będzie tylko dla zarejestrowanych 

podmiotów. 

 

Opcja Drukuj znajduje się w menu kontekstowym oraz w górnym menu Operacje. 
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Drukowane jest e-Sprawozdanie oraz dodatkowo domyślnie można drukować także jego elementy, 

ale tylko takie które są wyliczone. 

 

Możliwe jest także wydrukowanie samych elementów. Warunkiem także jest ich wcześniejsze 

wyliczenie. 
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W module Administracja – Wzorce wydruków dodano nowe wzorce wydruku. 
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Zmiany w Sprawozdaniach finansowych 

W sprawozdaniach finansowych dodano opcję Pobierz definicje z roku obrotowego. Po jego 

kliknięciu powinno pojawia się okno z możliwością wybrania z jakich lat obrotowych pobierze się 

definicja sprawozdania. Lata obrotowe są posortowane od najnowszego do najstarszego, a 

domyślnie wybrany jest poprzedni rok. 

 

Import do ewidencji VAT z brakiem miesiąca odliczenia (Ra, Re) 

W sekcji Ewidencja VAT dla dokumentów sprzedaży oraz zakupu (poza dokumentami rozliczenie 

sprzedaży i zakupu) dodano w miesiącu odliczenia opcję (brak).  
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Import do ewidencji VAT sprzedaży powoduje, że w zapisie do ewidencji miesiąc naliczenia jest 

ustawiony na pusty (mm-rrrr) i zaznaczony jest znacznik Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty. 

Import do ewidencji VAT zakupu powoduje, że w zapisie do ewidencji miesiąc odliczenia jest 

ustawiony na pusty (mm-rrrr) i zaznaczony jest znacznik Odliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty. 

 

 

Warto także pamiętać, że możliwe jest domyślne ustawienie danych ewidencji VAT (w module 

Słowniki) tak, aby miesiąc odliczenia był ustawiany według daty zapłaty.  
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Import rozliczeń do księgowości (Ra, Re) 

Obecnie podczas importu rozliczenia sprzedaży/zakupu (metoda kasowa) jako numer dokumentu 

wpisywany jest numer rozliczenia, czyli połączenie numeru rozrachunku i spłaty. Takie połączenie 

przepisywane jest jako numer dokumentu w ewidencji VAT, a tym samym w pliku JPK_VAT. Nowa 

wersja programów księgowych została wzbogacona o możliwość przenoszenia jedynie informacji o 

danych faktury, której spłata dotyczy.  

W programach księgowych w schematach importu i dekretacji dokumentu Rozliczenie sprzedaży 

oraz Rozliczenia zakupu umożliwiono pobranie tylko numeru dokumentu, a w programie 

przekłada się na numer z rozrachunku. Opcja Numer dokumentu źródłowego znajduje się w 

schemacie na zakładce Inne i przyjmuje dwie wartości: Numer rozliczenia (dotychczasowa opcja) 

oraz Numer rozrachunku (nowa opcja) wraz z możliwością zaznaczenia opcji Usuń mnemonik. 

Dla schematu Rozliczenia zakupu opcja Usuń mnemonik nie jest dostępna. 
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Rozbudowa pobierania numeru dokumentu źródłowego ma także swoje odzwierciedlenie w 

schemacie dekretacji w polu Opis na zakładce Dekret i VAT oraz po w pozycji schematu importu. 
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Zmiany w bankowości on-line 

W wersji 1.58 zrealizowano kilka zmian w zakresie bankowości on-line w zakresie współpracy z 

bankiem mBank. 

Podczas konfigurowania użytkowników w usłudze bankowości on-line możliwe jest wybranie 

autoryzacji metodą Mobilny token. Krótka informacja ze strony mBank: Mobilna autoryzacja jest 

rodzajem Mobilnego tokena, będącego elementem oprogramowania udostępnionego przez bank. 

Oprogramowaniem jest aplikacja mBank CompanyMobile, która jest dostępna dla systemów Android 

oraz iOS. Pobrać ją można odpowiednio z Google Play lub Apple AppStore. Szczegółowy opis jest 

dostępny na stronie companymobile.pl. 
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Dla transakcji oczekującej możliwe jest włączenie nowego znacznika Oczekuj na środki (mBank). 

Możliwość ta znajduje się zarówno w Parametrach transakcji oczekującej jak i w konkretnej 

transakcji. Transakcja oznaczona w ten sposób nie zostanie odrzucona z powodu braku środków na 

rachunku. System będzie czekał z realizacją przelewu na pojawienie się środków. 
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Domyślny podpis dla deklaracji skarbowych  

Od wersji 1.58 możliwe jest określenie domyślnego podpisu elektronicznego dla wysyłanych z 

programu danych. W module Administracja - Parametry - Parametry JPK_VAT i VAT-7 pojawiła się 

nowa zakładka Podpis elektroniczny, gdzie można określić domyślny podpis dla: 

• Deklaracji 

• JPK_VAT 

• plików JPK 

 

W zależności od ustawienia, program automatycznie przejdzie do ustawionej opcji po 

wygenerowaniu e-deklaracji. Z tak zdefiniowanego podpisu korzysta opcja Generuj i wyślij oraz 

wysyłka zbiorcza deklaracji. 

Przykładowo dla deklaracji VAT-7 ustawiono podpis: Dane autoryzujące, po wygenerowaniu 

deklaracji elektronicznej program wyświetli pogrubioną czcionką właśnie Dane autoryzujące. 
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Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności 

W wersji 1.58 wykonano kilka zmian w związku z nowymi przepisami prawnymi w zakresie 

mechanizmu podzielonej płatności. Od 1.11.2019 obowiązywać będzie nowa zasada, zgodnie z 

którą stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obligatoryjne dla towarów wymienionych 

w zał. nr 15 do ustawy o VAT i dla faktur o wartości przekraczającej 15.000 zł. 

W kartotece towaru na zakładce Parametry dodany został znacznik Towar objęty mechanizmem 

podzielonej płatności (zał. Nr 15 do ustawy o VAT). 
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Nowy znacznik można także nadać towarom zbiorczo z poziomu menu kontekstowego lub z górnego 

menu Operacje.  

 

W fakturze sprzedaży, na zakładce VAT, pojawił się nowy znacznik Mechanizm podzielonej 

płatności, który zostaje automatycznie zaznaczony w sytuacji, gdy na fakturze znajdzie się towar 
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podlegający temu mechanizmowi (zaznaczony znacznik MPP w kartotece) oraz wartość brutto 

dokumentu osiągnie minimum 15 tys. zł. 

 

W takiej sytuacji, na wydruku faktury sprzedaży dodany zostanie napis mechanizm podzielonej 

płatności. Będzie on drukowany wtedy, gdy na dokumencie znajdzie się choćby jeden towar z 

zaznaczonym znacznikiem mechanizm podzielonej płatności i transakcja VAT jest ustawiona na 

inną niż OO. 

 

Gdy transakcja zostanie ustawiona na OO, a znacznik dotyczący MPP będzie zaznaczony, program 

wyświetli komunikat ostrzegawczy. 
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Program sprawdza też, czy na fakturze została wybrana odpowiednia forma płatności i informuje 

użytkownika podczas zapisywania dokumentu, że wybrana forma płatności nie odpowiada 

mechanizmowy podzielonej płatności. 

 

Warto także wspomnieć, że znacznik Mechanizm podzielonej płatności na fakturze, może zostać tez 

zaznaczony/odznaczony ręcznie. Program w takiej sytuacji wyświetla komunikat mówiący, że od 

momentu ręcznej zmiany stanu znacznika, automatyzacja jego zaznaczania/odznaczania przestaje 

działać. 

 

W nowej wersji rozbudowany został także Kreator podzielonej płatności. Pojawiła się w nim nowa 

opcja Towary. 
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Jej działanie pozwoli na ustawienie w towarach nowego znacznik Mechanizm podzielonej 

płatności zgodnie z ustawieniem znacznika Towar objęty odwrotnym obciążeniem dla płatnika VAT. 

Dodatkowo kreator może ewentualnie wyłączyć w towarze znacznik Towar objęty odwrotnym 

obciążeniem dla płatnika VAT. 
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Ponadto, w drugim kroku kreator umożliwia ustawienie nowego znacznika w pozostałych towarach 

znajdujących się w kartotece Subiekta GT. 
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Wersja 1.59 

Szybkie płatności 

W wersji 1.59 umożliwiono wykorzystanie szybkich płatności w dokumentach. Dzięki temu klienci 

otrzymujący dokumenty, czy to w formie wydruku, czy jako PDF, będą mogli je szybko opłacić on-

line (przez Internet). Do skorzystania z tej funkcjonalności wymagana jest aktualizacja programu, 

Konto InsERT podłączone w programie oraz konto w serwisie Przelewy24 założone z poziomu 

Subiekta GT. Jeśli chodzi o Konto InsERT to użytkownik, który jest zalogowany w Subiekcie GT, 

musi mieć przypisaną rolę Administratora tej firmy w serwisie Konto InsERT.   



Zmiany w InsERT GT 

51 

 

W Subiekcie GT Szybka płatność jest dostępna dla formy płatności kredyt kupiecki. Po zapłacie 

program automatycznie rozlicza rozrachunek wynikający z faktury sprzedaży i dokonuje cesji 

rozrachunku na operatora płatności on-line. Po przesłaniu przez operatora faktury za usługi oraz 

pliku z transakcjami możliwe jest automatyczne rozliczenie wszystkich operacji z jednoczesnym 

uwzględnieniem prowizji za obsługę. 

Słownik Szybkie płatności 

W module Administracja – Słowniki znajduje się słownik Szybkie płatności. Umożliwia on 

zdefiniowanie szybkich płatności, w tej chwili dla dostawcy Przelewy24.pl. 
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W celu zapisaniu nowej konfiguracji konieczne jest uzupełnienie wszystkich pól i zaznaczenie w 

dolnej części okna znacznika Aktywny. Podczas wprowadzania kontrahenta cesyjnego program 

proponuje utworzenie kartoteki firmy PAYPRO (właściciela serwisu Przelewy24) w programie. 

 

Po wciśnięciu przycisku Tak, kartoteka zostaje dodana do Subiekta i wskazana w polu kontrahenta 

cesyjnego.  

Z poziomu okienka definicji Szybkiej płatności możliwe jest założenie konta w serwisie Przelewy24. 

Tylko tak założone konta będą współpracowały z programem. Pola Id Sprzedawcy oraz CRC należy 

uzupełnić danymi otrzymanymi od serwisu Przelewy24. Parser subkonta to pole, w którym należy 

wskazać definicję, według której będą rozliczane transakcje (cesje powstałe na PAYPRO), przy 

pomocy pliku CSV otrzymanego od operatora płatności. 

Termin płatności ma zastosowanie do powstających rozrachunków – będzie on automatycznie 

stosowany do cesji powstających na operatora szybkich płatności (po opłaceniu transakcji 

(dokumentu) przez klienta.  
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Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji znacznik Konto testowe, który pozwala sprawdzić 

funkcjonalność szybkich płatności w środowisku testowym (Sandbox). 

Jeżeli zaznaczony zostanie znacznik Aktywny, szybka płatność będzie aktywna na dokumentach.  

Parametry Kontrahentów 

W module Administracja - Parametry – Kontrahenci dodano nowy znacznik Automatycznie 

zaznaczaj szybką płatność. Jego zaznaczenie spowoduje, że dla nowododawanych kontrahentów 

od razu będzie można skorzystać z szybkich płatności na dokumentach.   

 

Okno kontrahenta 

Oczywiście w danych kontrahenta także dostępny jest znacznik umożliwiający wykorzystanie 

szybkich płatności na wystawianych dla niego dokumentach. 

 

Wykorzystanie na dokumentach 

Szybkie płatności dostępne są na wybranych typach dokumentów. Należą do nich: 

• Faktura sprzedaży 

• Zamówienie od klienta / Faktura proforma 
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• Zamówienie od klienta zaliczkowe 

• Paragon imienny 

 

Znacznik Szybka płatność znajduje się w dolnej części dokumentu i uaktywnia się, gdy w 

dokumencie wybrana jest forma kredyt kupiecki a w słowniku znajduje się aktywna definicja Szybkiej 

sprzedaży. Działa on tylko dla waluty PLN (dane na wersję 1.58). Gdy szybka płatność nie jest 

zdefiniowana w słowniku programu, na dokumencie staje się ona linkiem, którego kliknięcie 

powoduje otwarcie tematu e-pomocy na insert.com.pl, traktującego o konfiguracji szybkich płatności 

w Subiekcie GT. 

 

Po zapisaniu dokumentu, pojawia się standardowe okno wydruku. Z jego poziomu można podejrzeć 

wydruk z linkiem do płatności oraz kodem QR, za pomocą którego klient będzie mógł szybko opłacić 

fakturę.  
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Możliwa jest także wysyłka dokumentu mailem, w treści którego automatycznie wstawiany jest link 

do szybkich płatności. Gdy klient kliknie w ten link zostanie przekierowany do serwisu Przelewy24, 

gdzie będzie mógł wybrać jedną z dostępnych form płatności internetowych. 

 

Jednocześnie program zapisuje dokument wraz z informacją o powiązanej a nim transakcji płatności 

internetowej. Dzięki dwóm dodatkowym kolumnom na listach dokumentów użytkownik może szybko 

zweryfikować, które dokumenty wygenerowały transakcje szybkich płatności oraz jaki jest status 

płatności (wygenerowana – jeszcze nie opłacona przez klienta, zapłacona – klient opłacił dokument). 
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Opłacenie dokumentu przez klienta 

Jak wspomniano wcześniej, klient otrzymuje dokument z linkiem do wykonania szybkiej płatności 

oraz kodem QR, który w przypadku faktury w formie papierowej umożliwia opłacenie transakcji za 

pośrednictwem smartfona. W przypadku dokumentu w PDF, klient może kliknąć w link lub kod QR, 

co spowoduje rozpoczęcie procedury płatności. 

Niezależnie od metody, klient trafia w pierwszej kolejności na pośrednią stronę zatytułowaną Szybkie 

płatności, która informuje go o procesie płatności internetowej oraz pozwala wprowadzić adres e-

mail, na który wysłana zostanie informacja o dokonanej płatności. 
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Kliknięcie w przycisk Zapłać powoduje przekierowanie do serwisu Przelewy24, gdzie klient wybiera 

formę płatności, a następnie postępuje zgodnie z jej założeniami. Po zakończeniu płatności, status 

jest pobierany do Subiekta GT i prezentowany na liście dokumentów sprzedaży. 

 

Statusy szybkich płatności w programie 

W kontekście pobierania informacji o poszczególnych płatnościach z pomocą użytkownikowi 

przychodzą dedykowane opcje dostępne w menu kontekstowym. 

Aktualizuj statusy szybkich płatności – opcja, która wywołuje synchronizację statusów transakcji 

zapisanych w programie. Program łączy się z serwisem szybkich płatności i aktualizuje statusy 

poszczególnych transakcji, odświeżając listę. Opcja ta działa zbiorczo, tj. dla wszystkich 

dokumentów na liście. Jeżeli nastąpiła zmiana statusu transakcji, tj. klient opłacił dokument, zostanie 

wyświetlone okno z informacją odnośnie statusu, wygenerowanej cesji oraz rozliczania rozrachunku 

z dokumentu (wystawionego na klienta z faktury). 

 

Dostępna jest także opcja Sprawdź status szybkiej płatności dokumentu. W odróżnieniu od 

poprzedniej działa ona kontekstowo, tzn. status płatności sprawdzany jest wyłącznie dla 

zaznaczonego dokumentu. 
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Odświeżenie statusu płatności/transakcji w programie, gdy została już ona opłacona przez klienta, 

spowoduje ustawienie wartości Zapłacona w kolumnie Status linku SP. Następstwem tego jest 

utworzenie cesji na operatora płatności internetowych, wskazanego w definicji szybkiej płatności, w 

tym przypadku PayPro. 

Cesje 

Wraz z pojawieniem się szybkich płatności w Subiekcie GT, pojawił się także nowy rodzaj cesji 

(rozrachunku) – CSP (Cesja Szybkie Płatności). Tego typu cesje (rozrachunki) powstają właśnie w 

momencie, gdy powiązana z fakturą sprzedaży transakcja zostanie opłacona przez klienta. 

 

Po opłaceniu transakcji przez klienta, jeśli cesja została wystawiona do FS lub PA, podjęta zostanie 

próba automatycznego rozliczenia dokumentu. Jeśli szybka płatność jest wykonana do zamówienia 

to tworzona jest tylko cesja. Jak wspomniano wcześniej, informacje te program prezentuje w oknie 

podsumowującym aktualizację statusów transakcji. 

W kontekście cesji warto wspomnieć o parametrach Należności i cesji (moduł Administracja), gdzie 

pojawiła się nowa zakładka – Szybkie płatności. Pozwala ona wybrać odrębny format numeracji 

dla cesji (w słowniku Formaty numeracji pojawiła się nowa definicja numeracji dla Szybkich 

płatności), wskazać sposób nadawania kategorii (z dokumentu źródłowego, np. FS lub ustawiona 

na sztywno) a także zaznaczyć opcję Pobieraj numer rozrachunku z dokumentu źródłowego.  
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Zaznaczenie opcji pobierania numeru spowoduje przepisanie numeru z dokumentu (np. FS) do 

rozrachunków generowanych podczas tworzenia cesji, tj. automatycznej spłaty rozrachunku 

utworzonego na klienta oraz należności wygenerowanej automatycznie na operatora płatności. 

 

Warto wspomnieć, że w opisie automatycznego rozliczenia rozrachunku (w wyniku cesji) 

umieszczona zostaje informacja „cesja – szybka płatność”. 
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Wysyłka wiadomości e-mail 

Jak wspomniano wcześniej, szybka płatność ma także swoje odzwierciedlenie w wiadomościach e-

mail wysyłanych z programu. Dla dokumentów, w których zaznaczony jest znacznik Szybka 

płatność, w wiadomości e-mail pojawi się link do opłacenia dokumentu.  

W przypadku funkcjonalności Czerwonego PLUSa – Wyślij wydruk pocztą elektroniczną – program 

pozwala zaznaczyć opcję Dołącz do treści link szybkiej płatności. Spowoduje to automatyczne 

doklejenie linku do wprowadzonej treści wiadomości. 

 

 

Realizowanie ZK jako FS 

Zamówienie od klienta, rozumiane także jako faktura proforma (wydruk), może również generować 

szybką płatność.  
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Oczywiście taki dokument może zostać opłacony przez klienta. W Subiekcie GT powstaje wówczas 

wolna spłata należności na klienta (na kwotę zapłaconego dokumentu) oraz cesja.  

 

Następnie należy do takiego zamówienia wystawić fakturę sprzedaży (Zrealizuj jako FS). 

Wystawienie faktury sprzedaży spowoduje, że płatność za ZK zostanie automatycznie podpięta do 

faktury jako przedpłata.  



Zmiany w InsERT GT 

62 

 

W takiej sytuacji w programie powstają następujące rozrachunki: 

• Spłata należności na kontrahenta – gdy opłaci on zamówienie w serwisie szybkich płatności. 

Zostaje ona podpięta pod FS wystawione z ZK, a więc rozlicza fakturę. 

• Cesja na kontrahenta wskazanego w definicji Szybkiej płatności (Przelewy24) – warto wiedzieć, 

że cesji nie można usunąć. 

 

• Należności na operatora szybkich płatności wskazanego w definicji (Przelewy24). Należność 

taka będzie czekała na rozliczenie z operatorem szybkich płatności, tj. przelewu środków od 

spółki PayPro. 

Moduł Rozliczenia pośredników płatności 

Moduł pozwala rozliczać transakcje szybkich płatności w programie przy użyciu pliku CSV 

wygenerowanego przez operatora. Plik ten zawiera wszystkie transakcje (płatności) dokonane przez 

klientów w danym okresie. W module Rozliczeń pośredników płatności dostępna jest opcja Wczytaj 

plik, która służy do zaimportowania pliku z transakcjami. 

Po jej wywołaniu pojawia się pomocnicze okno, z poziomu którego należy wybrać wspomniany plik 

CSV – pole Plik. W polu Subkonto należy wskazać definicję szybkiej płatności, dla której 

dokonywane jest rozliczenie transakcji.  
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Sekcja rozliczenia pozwala wskazać wpłatę bankową – od operatora szybkich płatności, tj. PayPro. 

Należy w tym celu kliknąć w link Podłącz a następnie wskazać operację bankową (przychodzącą) 

od kontrahenta PayPro. Program automatycznie wczyta kwotę wpłaty, sumaryczną wartość 

transakcji z pliku i wyliczy prowizję. 

Aby dokonać rozliczenia należności (powstałych w wyniku cesji) na operatora szybkich płatności, 

należy zaznaczyć pole Rozlicz należności. Aktywny staje się wówczas link Pokaż rozliczenia, 

który wyświetla listę transakcji wczytanych z pliku, wartość ich rozliczenia (na podstawie operacji 

bankowej) oraz wyznaczoną proporcjonalnie kwotę prowizji. 

 

Po zatwierdzeniu, rozliczenia pojawiają się na liście w module Rozliczenia pośredników płatności. 

Widać tu wszystkie dane dotyczące rozliczeń – kwoty pierwotne, wartości rozliczeń, opisy oraz 

wyznaczone kwoty prowizji.  

Efektem wykonanych operacji rozliczenia za pomocą pliku CSV, jest częściowe rozliczenie 

należności na operatora szybkich płatności (PayPro). Pozostają jedynie prowizje, które trzeba 

ostatecznie skompensować z Fakturą wystawioną przez PayPro. 
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Służy do tego opcja Wystaw kompensatę, dostępna w menu kontekstowym, w module Rozliczenia 

pośredników płatności.  

 

Wywołuje ona listę rozrachunków (typu zobowiązanie), które mogą posłużyć do skompensowania 

prowizji. Należy wybrać zobowiązanie będące odzwierciedleniem faktury otrzymanej od operatora 

szybkich płatności (np. pochodzące z wprowadzonej do programu faktury zakupu).  

Otwarte zostaje okno kompensaty, w którym wskazane do skompensowania są już zaznaczone 

wcześniej rozliczenia. 

 

Po zapisaniu kompensaty, program od razu proponuje zrealizowanie kompensaty z bieżącą datą. 
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Zatwierdzenie tego okienka kończy całą operację rozliczenia szybkich płatności w Subiekcie GT. 

Dane wdrożeniowe - Przychody zwolnione z PIT do 26 lat (Gr) 

 

Słownik Obywatelstwa (Gr) 

Pozycje słownika określają dwa pola: 

• nazwa: nazwa obywatelstwa (np. polskie, niemieckie), nazwa jest unikalna. 

• państwo: powiązanie z państwem ze słownika państw, pole może być puste. 

W nowym podmiocie dostępna jest jedna pozycja: (polskie, Polska). 

W trakcie konwersji do słownika dodawane są wszystkie unikatowe nazwy z pola "Obywatelstwo" z 

ewidencji osobowej, pole "państwo" nie jest wypełniane. 
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Słowa "polskie", "polska", "polak", "polka" są przypisywane do obywatelstwa "polskie" w słowniku 

(wielkość liter nie ma znaczenia). 

W ewidencji osobowej zamiast pola tekstowego "Obywatelstwo" pojawił się combobox, z wyborem 

obywatelstwa ze słownika (konwersja ustawia to pole). 

Do deklaracji PPK brany jest kod ISO państwa przypisanego do obywatelstwa, które jest ustawione 

dla danego pracownika. 

Eksport deklaracji PPK do XML (Gr) 

W parametrach PPK dodano zakładkę "Eksport". Zakładka zawiera jeden parametr "Sposób 

generowania plików do wysyłki". 

 

Ustawienie parametru na "wiele plików" sprawia, że deklaracje są zapisywane w osobnych plikach. 

Podczas eksportu wskazać należy folder, do którego mają trafić pliki xml. Schemat nazewnictwa 

plików wygląda następująco: 

1. PPK_Z_miesiac_rok - naliczenie zgłoszeniowe w jednym pliku, 

2a. PPK_Z_miesiac_rok_REJESTRACJA - deklaracje rejestracji w osobnym pliku, 

2b. PPK_Z_miesiac_rok_DEKLARACJA - pozostałe deklaracje z naliczenia zgłoszeniowego 

3. PPK_W_miesiac_rok - składki pracowników z naliczenia rozliczeniowego. 
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Pracownicze Plany Kapitałowe - Rezygnacja przed zgłoszeniem do instytucji 

finansowej (Gr) 

Na formularzu rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dodano znacznik "Rezygnacja przed 

zgłoszeniem".  

 

Zapisanie rezygnacji z tym znacznikiem sprawia, że pola Miesiąc zgłoszenie do IF oraz Naliczaj 

wypłaty od ustawiają się na Miesiąc wznowienia z rezygnacji. Dodatkowo taka rezygnacja nie jest 

eksportowana do pliku XML. 
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W operacji zbiorczego zapisania pracowników do PPK (Ewidencja osobowa – Operacje – PPK - 

Zapisz do) dodano okno z gridem edycyjnym, gdzie można dla wybranych pozycji ustawić parametry 

indywidualnie dla każdego pracownika. 
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Zbiorcza zmiana stawki zryczałtowanego podatku w umowach CP (Gr) 

 

Opcja zbiorczej zmiany podatku zryczałtowanego wyświetla listę umów cywilnoprawnych z filtrami 

pozwalającymi wybrać umowy aktywne na dany dzień. Po wskazaniu pozycji i zatwierdzeniu wyboru 

przyciskiem Ok, funkcja pozwala na zmianę dotychczasowej stawki na podaną wartość, domyślnie 

17%.  
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Moduł Wypłaty – nowe kolumny 

W module Wypłaty dodano trzy nowe kolumny (domyślnie ukryte): 

• ZUS pracownik 

• ZUS pracodawca 

• Ubezpieczenie zdrowotne (razem) 

 

Dostosowano wzór świadectwa pracy do zmian w Kodeksie Pracy z 06.06.2019 

r (Gr) 

Zgodnie z ustawą, w świadectwie pracy zamieszcza się pouczenie o prawie pracownika wystąpienia 

z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania 

świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie 

wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od 

zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku 

niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie 

wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. 
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Umożliwiono wysyłkę wiadomości SMS dla Szans sprzedaży (Ge) 

 

Dodano parametr umożliwiający wyłączenie wydruków standardowych (Su) 

Parametr nazywa się "Nie drukuj dokumentu na zwykłej drukarce". W efekcie zaznaczenia tego 

znacznika, nie będzie zaznaczony znacznik "Drukuj dokument” w oknie "Drukuj". 

Nowy parametr nie działa na dokumenty powiązane, gdyż każdy wzorzec wydruku w swoich 

parametrach ma opcję odznaczenia domyślnego drukowania dokumentów powiązanych. 
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Znacznik "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach zakupu i ich 

korektach (Su) 

W dokumentach na zakładce VAT dodano znacznik Mechanizm podzielonej płatności. Jest on 

zaznaczany automatycznie w przypadku konieczności oznaczenia faktury jako podlegającej 

mechanizmowi podzielonej płatności. Aby znacznik się zaznaczył w specyfikacji dokumentu musi 

znajdować się towar objęty podzieloną płatnością oraz wartość dokumentu musi przekraczać 15 tys. 

zł. Znacznik ten można zmieniać ręcznie. 

 

Jego zaznaczenie będzie skutkowało dodaniem na wydruku dokumentu frazy Mechanizm 

podzielonej płatności. 
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W programie dodano także kilka ostrzeżeń dotyczących wystawiania dokumentu i kontrolowania 

jego poprawności ze względu na towary z zał. 15 w zakresie znacznika podzielonej płatności i formy 

płatności. 

 

 

W plikach EPP uwzględniono znacznik mechanizmu podzielonej płatności na 

dokumencie (Su) 

Znacznik ten uwzględniany jest podczas eksportu/importu plików EPP. Dotyczy dokumentów faktur 

sprzedaży, zakupu oraz ich korekt. 

Udostępniono płatność przelewem w metodzie podzielonej płatności z 

poziomu formularza dokumentu (Su) 

Funkcjonalność dostępna jest jedynie na dokumentach faktur i ich korektach – z wyłączeniem faktur 

vat marża i detalicznych. 
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Dla opcji rozliczania zbiorczego rozrachunków dodano opcję przelewu PP (Su, 

Re) 

Zbiorcze rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności dozwolone są, jeżeli: 

• operacja bankowa rozlicza dokumenty z jednego miesiąca kalendarzowego 

• operacja rozlicza cały vat jaki pozostał do rozliczenia 

• vat z zaznaczonych dokumentów nie został jeszcze rozliczony (nawet częściowo, w okresie 

nie mogą również istnieć dokumenty rozliczone inną formą płatności, np. gotówką) 

• rozliczane są wszystkie dokumenty zawierające się we wskazanym okresie (okres wyznacza 

najwcześniejszy i najpóźniejszy dokument, przy czym minimalny okres to jeden dzień, 

maksymalny miesiąc kalendarzowy) 

Przy zapisie program weryfikuje rozliczenia i w razie nieprawidłowości wyświetla stosowny 

komunikat. 
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Po wybraniu na formularzu rozliczania zbiorczego rozrachunków opcji przelew pp dostępna staje się 

zakładka Podzielona płatność. Tak jak przy pojedynczym rozliczaniu rozrachunków metodą PP 

zawiera ona pole Numer faktury. Jeżeli rozliczany jest jeden dokument pole to zostaje wypełnione 

numerem dokumentu. Jeżeli zaznaczonych jest klika pozycji wpisywany jest okres zawierający 

rozliczenia (dzień najwcześniejszego rozrachunku – dzień najpóźniejszego). 
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Dla przelewów podatkowych i ZUS umożliwiono podanie kwoty z rachunku 

VAT (Su, Re) 

Kwota z rachunku VAT dostępna jest tylko dla waluty PLN. 
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Rejestr księgowy - znacznik „Ustaw znacznik mechanizm podzielonej płatności 

dla rozrachunku” (Re) 

 

Jeżeli tworzony dekret ma powiązanie z VAT i dany rejestr ma zaznaczony znacznik „Ustaw 

znacznik mechanizm podzielonej płatności dla rozrachunku” to dla nowo utworzonego rozrachunku 

automatycznie zaznaczona zostanie opcja „Podzielona płatność”.  Oznaczany jest tylko pierwszy 

rozrachunek powstały na dekrecie. 
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Rejestr księgowy - znacznik dla rejestru „Ustaw VAT na rozrachunku na 

podstawie zakładki VAT” (Re) 

 

Funkcjonalność dotyczy dekretów mających powiązanie z VAT. Na dekrecie należy utworzyć 

rozrachunek na poczet kontrahenta oraz uzupełnić dane na zakładce VAT (zapis na konto VATowe, 

albo ręczne uzupełnienie tabelki VAT). Należy mieć na uwadze, że kwota VAT rozrachunku zostanie 

uzupełniona dopiero w momencie zapisu dekretu. 
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Wersja 1.60 

Mikrorachunek podatkowy (InsERT GT) 

Mikrorachunek podatkowy definiuje się w ramach rachunku bankowego instytucji urzędu 

skarbowego. Mikrorachunek podatkowy może dotyczyć podmiotu lub wspólnika. W każdym ze 

zdefiniowanych urzędów skarbowych może być tylko jeden mikrorachunek dla danego 

wspólnika/podmiotu (inaczej niż w przypadku indywidualnych rachunków ZUS, gdzie może być tylko 

jeden rachunek w ogóle). 
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Link Sprawdź mikrorachunek na podatki.gov.pl, kieruje do strony Ministerstwa Finansów, gdzie 

udostępniony został generator mikrorachunków podatkowych. Wygenerowany tam numer rachunku 

można porównać z numerem wprowadzonym do programu. 

Mikrorachunek wykorzystywany w operacjach bankowych, transakcjach oczekujących oraz w 

przelewach generowanych z deklaracji skarbowych. 

Nowa wersja struktury JPK_FA (3) (Su) 

Struktura JPK_FA (3) została opublikowana w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur 

VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 

sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 13 września 2019 r. poz. 1751). 
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Wykaz podatników VAT - Biała lista (InsERT GT) 

Rachunki bankowe w wykazie podatników VAT 

W kartotece kontrahenta na zakładce Inne, poniżej Rachunków bankowych, dostępny jest link 

Sprawdzenie rachunków bankowych kontrahenta. 
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Weryfikacja danych odbywa się według stanu na dzień, więc w pierwszym kroku należy określić datę 

(program domyślnie podpowiada dzień dzisiejszy). 

 

Jeśli wszystkie wprowadzone do programu rachunki są zgodne z rachunkami na białej liście 

wyświetlony zostanie dymek, z informacją, że rachunki w kartotece są zgodne z rachunkami na białej 

liście. 

Jeśli w systemie brakuje rachunków, które są w wykazie lub istnieją rachunki, których nie ma na 

białej liście wyświetlone zostanie okno z wykazem rachunków. Opcje dostępne z poziomu 

wyświetlonego formularza pozwalają na dopisanie brakujących rachunków do naszej listy lub 

usunięcie rachunków, których nie ma na białej liście. Należy zwrócić szczególną wagę na rachunki 

wirtualne, których nie ma w wykazie, aby nie usunąć ich zbyt pochopnie z programu. 
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Weryfikacja rachunków bankowych podatników VAT dostępna jest również dla opcji wysyłki operacji 

bankowych do Homebankingu. Warto zaznaczyć, że operacja ta wykonywana jest zbiorczo dla 

zaznaczonych pozycji na liście.  

 

Po skorzystaniu z opcji wysyłki do Homebankingu pojawi się zapytanie czy program ma dokonać 

weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów.  
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Po akceptacji komunikatu zaprezentowana zostaje lista operacji, na której domyślnie wybrane do 

wysyłki są tylko te operacji, które pozytywnie przeszły weryfikację numeru rachunku bankowego 

(kolumna S). Użytkownik może ręcznie dokonać ostatecznego wyboru operacji do wysłanie 

zaznaczając checkbox przy danej pozycji. 

 

Po kliknięciu na przycisk Wyślij wybrane wyświetlone zostanie właściwe okno wysyłki operacji do 

Homebankingu. 
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Sprawdzanie rachunków bankowych w wykazie zabezpieczone jest aktywnym abonamentem oraz 

kodem wersji. Sprawdzanie wymaga również aktywnego konta InsERT. 

Weryfikacja numeru rachunku z poziomu dokumentów / rozliczeń / słowników 

Dokumenty i formularze, na których posługujemy się rachunkiem bankowym (faktury sprzedaży, 

zakupu, operacje bankowe, bankowość online, homebanking) udostępniają opcję sprawdzania 

rachunku w Wykazie podatników VAT (link Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT). Przed 

dokonaniem weryfikacji należy określić na jaki dzień sprawdzany jest stan. 

Sprawdzamy jest tylko rachunek wybrany na dokumencie/formularzu. Program wyświetla dymek z 

potwierdzeniem, że dany rachunek znajduje się na liście. 
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Jeżeli rachunku nie ma w wykazie, program może pokazać listę rachunków z białej listy z sugestią 

zmiany rachunku na wybrany z listy.  
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Wybrany w ten sposób rachunek zostanie dodany do kartoteki kontrahenta i ustawiony jako 

domyślny. 

W rozrachunkach z kontrahentem, w rozrachunkach wg kontrahentów oraz w rozrachunkach wg 

dokumentów dla opcji Rozlicz i Rozlicz zbiorczo na zakładce Bank również znajduje się link Sprawdź 

numer rachunku w Wykazie podatników VAT. Weryfikacja rachunku z poziomu formularza rozliczeń 

jest tożsama z funkcjonalnością sprawdzania numeru rachunku z poziomu dokumentów. 

 

W słowniku Rachunki podmiotu można dokonać weryfikacji własnych rachunków bankowych. 
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Sprawdzanie rachunków bankowych na formularzach zabezpieczone jest aktywnym abonamentem 

oraz kodem wersji. Sprawdzanie wymaga również aktywnego konta InsERT. 

Zestawienie – Weryfikacja numerów rachunków podatników VAT Ministerstwa Finansów 

Zestawienie prezentuje historię weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT 

Ministerstwa Finansów. 

 

Korekta pre-proporcji i proporcji bazowej (Ra, Re) 

Zgodnie ze zmianami prawnymi korektę proporcji bazowej można dodać nie tylko na początek (tak 

jak było dotychczas) ale również na koniec okresu rozliczeniowego.  
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Program pozwala zapisać korektę tylko jeżeli należy do pierwszego albo ostatniego okresu w roku. 

W przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie komunikat błędu: Data nie należy do pierwszego lub 

do ostatniego okresu obrachunkowego w roku. 

 

Zapisana korekta wpływa na deklarację VAT-7. (Początek roku - styczeń - pierwsza deklaracja VAT-

7. Koniec roku - grudzień - ostatnia deklaracja w roku). 

W roku mogą istnieć dwie korekty, ale za różne okresy. W przypadku dodania deklaracji za ten sam 

okres program poinformuje, że istnieje już korekta za dany rok. 
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Mały ZUS Plus (Ra, Re, Gr) 

Od wersji 1.60 programy księgowe InsERT GT obsługują nowy preferencyjny sposób naliczania 

składek ZUS dla przedsiębiorców, który obowiązywać będzie od 01.01.2020 roku. Nowe zasady tzw. 

Małego ZUS-u Plus dedykowane są najmniejszym firmom, których przychód w 2019 roku zamknie 

się w kwocie 120 tys. złotych (karta podatkowa lub ryczałt) lub miesięczny dochód nie przekroczy 6 

tys. zł (zasady ogólne). Składki mają być liczone proporcjonalnie do dochodu. Chęć skorzystania z 

Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania nowej 

regulacji. 

Od nowego roku znika więc współczynnik wyliczania składek ZUS, który był wykorzystywany w 2019 

dla „małego ZUSu”. 

Podstawa składek wyliczona będzie z wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego przez podatnika w poprzednim roku 

kalendarzowym, zgodnie z regułami przewidzianymi w art. 18c ust. 3 i 4 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. Jeżeli składki na ZUS zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, 

to dochód powiększa się o te składki. 

Najniższa podstawa wymiaru składek będzie stanowić połowę dochodu, z uwzględnieniem liczby 

dni prowadzenia działalności gospodarczej. Nie będzie ona mogła być przy tym niższa niż 30% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (co stanowi 
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minimalną wysokość podstawy wymiaru preferencyjnych składek ubezpieczeniowych). Nie będzie 

mogła być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok 

kalendarzowy (co stanowi najniższą „zryczałtowaną” podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i nie korzystają przy tym z 

żadnych zwolnień oraz ulg). 

Dla opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jako dochód uznaje się połowę osiągniętego w 

zeszłym roku przychodu. Gdy ryczałtowiec jest zwolniony z VAT to podstawa jest wyliczana ze wzoru 

𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎó𝑑 /12

2
, gdy ryczałtowiec jest VATowcem podstawę wylicza się ze wzoru 

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 /12

2
. 

Nowy sposób naliczania składek ZUS określa się w kartotece wspólnika na zakładce Składki. Po 

wybraniu pozycji Mały ZUS Plus, należy określić okres obowiązywania preferencyjnego naliczania 

składek oraz podstawę. Podstawę definiuje się za pomocą opcji Kalkulator podstaw.

 

W programie Rachmistrz GT, jeżeli przychody i wydatki za rok poprzedni zostały w całości 

wprowadzone do KPIR, można skorzystać z opcji Odczytaj z poprzedniego okresu, która 

spowoduje automatyczne wyliczenie podstawy z uwzględnieniem tych danych. 
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W przeciwnym razie należy ręcznie wprowadzić wartości za poprzedni rok oraz liczbę dni 

kalendarzowych w poprzednim roku. 

Program kontroluje wymagane limity i ostrzega użytkownika, gdy któraś z wyliczonych wartości je 

przekracza. 
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Nowe wersje deklaracji PIT (InsERT GT) 

W wersji 1.60 pojawiły się nowe wzory deklaracji (na chwilę publikacji wersji bez możliwości wysyłki 

elektronicznej): 

• PIT-11(25) 

• PIT-4R(9) 

• PIT-8AR(8) 

• IFT-1/IFT-1R(15) 

• PIT-2(6) 

Dodano nowy rodzaj przychodu wymagany do prawidłowego umiejscowienia 

tego przychodu w deklaracji PIT-11 (Gr, mGr) 

Nowy rodzaj przychodu nosi nazwę: Należności z tytułu umowy zlecenia (art. 13 pkt 8). 
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Dostępna jest również funkcja pozwalająca grupowo zmienić rodzaj przychodu na rachunkach. 

Funkcja dostępna jest z poziomu górnego menu Operacje – Operacje zbiorcze – Zmiana rodzaju 

przychodu.  

 

Funkcja uruchamia kreator, w którym w pierwszym krok należy wskazać umowy, a w kolejnym 

interesujący nas rodzaj przychodu. Określić należy również w rachunkach za jaki okres rodzaj 

przychodu zostanie zmieniony. 
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W parametrach Wiadomości SMS dodano operację Sprawdź status. Umożliwia 

ona sprawdzenie statusu akceptacji zmiany nazwy nadawcy (InsERT GT) 

 

Rozbudowano dane wdrożeniowe o informacje dotyczące zwolnienia z podatku 

dla osób do 26 roku życia (Gr) 

Dane zostały rozbite na dwie zakładki, dotyczące odpowiednio wypłat jak i rachunków. Są możliwe 

do edycji, gdy rok rozpoczęcia pracy z program jest nie starszy niż 2019. 
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W przypadku, gdy zadeklarowany w programie rok rozpoczęcia pracy jest starszy niż 2019, dane te 

są niedostępne. 
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W szablonach wiadomości SMS, do obiektów Klient, Dokument, Należność, 

Działanie i Szansa Sprzedaży dodano możliwość definiowania autotekstu 

Opiekun numer (InsERT GT) 

Autotekst zwraca numer telefonu do opiekuna klienta, przypisanego do danego obiektu. 
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W szablonach wiadomości SMS, do obiektu Dokument, dodano możliwość 

definiowania autotekstu Link do szybkiej płatności (InsERT GT) 
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W szablonach wiadomości dodano możliwość definiowania autotekstu Numer 

rachunku bankowego, który zwraca numer podstawowego rachunku 

bankowego podmiotu (InsERT GT) 
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Nowy rodzaj homebankingu dla opcji wyślij do homebankingu: Santander 

Internet (Elixir-0) (Su, Re) 
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W ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu zwiększono numer dokumentu do 50 

znaków (Ra, Re) 

 

Dodano możliwość zbiorczego ustawiania znaczników "Ustaw VAT na 

rozrachunku na podstawie zakładki VAT" oraz "Ustaw znacznik mechanizm 

podzielonej płatności na rozrachunku" w rejestrach księgowych (Re) 
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Zmieniono sposób naliczania podatku dochodowego w miesiącu 

przekroczenia progu podatkowego (Gr, mGR) 

Dotychczas, jeżeli pracownik przekroczył w danym miesiącu I próg podatkowy, cała wypłata 

podlegała opodatkowaniu I progiem. Dopiero od kolejnej wypłaty naliczany był II próg podatkowy. 

Od 1 stycznia liczenie wyższej stawki podatku ma się odbywać już w wypłacie, w której próg zostanie 

przekroczony. 

Dodano nową stawkę 11,5% do odsetek karnych. Nowa stawka obowiązuje od 

01.01.2020 (InsERT GT) 

 

Umożliwiono generowanie wydruku ECP z opisami dni wolnych (Gr) 

W ramach tej funkcjonalności dodany został do programu słownik Typy dnia wolnego. 
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W ewidencji czasu pracy oraz przy budowaniu harmonogramu pracy (kalendarze) należy dla dni 

wolnych określić tytuł ich udzielenia.  

 

 



Zmiany w InsERT GT 

109 

 

Do weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano 

pobieranie informacji o datach i powodach rejestracji, odmowy rejestracji, 

wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT. 

Informacje te zostały również uwzględnione na wydruku potwierdzenia 

weryfikacji (InsERT GT) 

 

Generowanie operacji bankowych z deklaracji PPK (Gr) 

Opcja Dodaj operację bankową umożliwia generowanie operacji bankowych z deklaracji 

rozliczeniowych PPK. Tym samym pozwala w prosty sposób dokonywać wpłat na PPK dla 

pracowników.  

Opcja dostępna jest w menu kontekstowym, jak i z górnego menu Deklaracja. 
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Na początek należy wybrać rachunek bankowy, z którego podjęte zostaną środki. 

 

W kolejnym kroku wyświetlony zostanie standardowy formularz wypłaty z rachunku, z danymi 

uzupełnionymi na podstawie deklaracji PPK. 
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Wersja 1.61 

Zmiany w wydrukach zbiorczych (Su) 

W wydrukach zbiorczych dokumentów uwzględniono znacznik "nie drukuj dokumentu na zwykłej 

drukarce". Dodatkowo dodano nową pozycję "tylko drukowane" do filtra "pokazuj dokumenty 

powiązane". 

 

Ostrzeganie o zatorach płatniczych (Su) 

W związku z wprowadzeniem ustawy o zapobieganiu powstawaniu zatorów płatniczych, na 

fakturach sprzedaży dodaliśmy komunikat ostrzegający o ustawieniu zbyt długich terminów 

płatności. Domyślnie opcja jest wyłączona. Włączenie opcji odbywa się indywidualnie dla każdego 

kontrahenta w kartotece na zakładce "Płatności".  
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Operacja jest dostępna również w operacjach zbiorczych. 

Odpowiednie skonfigurowanie kartoteki kontrahenta spowoduje, że na dokumencie pojawi się 

komunikat odnośnie zatorów płatniczych. 
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Zawiadomienie ZAW-NR (Su) 

Zawiadomienie ZAW-NR to zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż 

zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Należy je składać, w sytuacji, gdy 

należność za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) została opłacona przelewem 

na rachunek bankowy wystawcy faktury, który nie występuje (na dzień zlecenia przelewu) w 

Wykazie podatników VAT. Można je złożyć za siebie, za inną osobę fizyczną, za inny podmiot, 

który nie jest osobą fizyczną.  

Na złożenie ZAW-NR podatnik ma 3 dni od daty zlecenia przelewu. Zawiadomienie można złożyć 

w formie elektronicznej (formularz w serwisie https://podatki.gov.pl) lub papierowej w urzędzie 

skarbowym podatnika zlecającego przelew. W przypadku wersji elektronicznej należy wybrać urząd 

skarbowy właściwy dla wystawcy faktury – wspomniany formularz zgłoszeniowy pomaga w 

uzupełnieniu tych informacji. 

W celu umożliwienia tworzenia zawiadomień ZAW-NR w programach linii GT dodano nowe opcje 

w module Operacje bankowe oraz Deklaracje.  
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Zgłoszenie ZAW-NR nie posiada wysyłki elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z 

przygotowanych danych i wysłania zgłoszenia poprzez platformę ePUAP lub po wydrukowaniu 

zgłoszenia wysłania pocztą tradycyjną. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem 

(przestanie działać, gdy abonament nie będzie aktywny). 

Zmiany w podzielonej płatności 

W nowej wersji Subiekta GT rozbudowano możliwości w zakresie obsługi mechanizmu podzielonej 

płatności.  

W parametrach Towarów i usług dodano nową zakładkę Jednorazowe, na której umieszczony 

został checkbox Usługa jednorazowa objęta mechanizmem podzielonej płatności (zał. nr 15 do 

ustawy o VAT). Znacznik domyślnie nie jest zaznaczony. 
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Jego zaznaczenie spowoduje, że w okienku usługi jednorazowej, poniżej linii PKWiU, wyświetlony 

będzie napis aktywny mechanizm podzielonej płatności. 

 

Dzięki temu oraz w przypadku wprowadzenia kwoty brutto większej od 15 000 zł program 

automatycznie zaznaczy na fakturze, w zakładce VAT, znacznik Mechanizm podzielonej płatności. 
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Kolejna zmiana znalazła swoje odzwierciedlenie także w parametrach Towarów i usług. Na pierwszej 

zakładce Podstawowe dodano możliwość zaznaczenia znacznika MPP, tak aby na nowym towarze 

od razu był zaznaczony.  
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W module Towary i usługi do filtra z oznaczeniem dodano pozycje mechanizm podzielonej 

płatności oraz poza mechanizmem podzielonej płatności. 

 

W modułach Faktur sprzedaży, zakupu oraz korekt dodano kolumnę Mechanizm podzielonej 

płatności, co pozwoli szybko odnaleźć faktury oznaczone w ten sposób.  
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Zmiany w Deklaracjach PPK (Gr GT) 

W wersji 1.61 Gratyfikanta GT umożliwiono generowanie deklaracji naliczeniowych więcej niż jedną 

na miesiąc. Opcja przydatna będzie w przypadku deklaracji rezygnacji, którą należy złożyć do IF do 

7 dni od momentu złożenia jej przez pracownika. Program będzie sprawdzał czy dana deklaracja 

została wysłana za dany miesiąc (rezygnacja przed zgłoszeniem nie jest brana pod uwagę) i jeżeli 

któraś nie będzie to będzie dodawana do kolejnej deklaracji (naliczeniowej). 

Wersja 1.62 

Wynagrodzenie przestojowe (Gr) 

Teoria 

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy opisane jest w Art. 81. Kodeksu Pracy (głównie § 1. 

oraz pozostałe, a także w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Paragraf 

1 wyjaśnia, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a 

doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z 
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jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki 

składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% 

wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 

Dodatkowo na mocy specustawy wprowadzono naliczanie wynagrodzenia pracownikowi objętemu 

przestojem ekonomicznym. Pracodawca w takim wypadku wypłaca wynagrodzenie obniżone nie 

więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy. 

Składniki płacowe 

W wersji 1.62 Gratyfikanta GT dodano nowy automatyczny składnik płacowy - Wynagrodzenie 

przestojowe. Nowy składnik jest praktycznie skonfigurowany tak jak Wynagrodzenie urlopowe. 

 

W pozostałych składnikach płacowych na zakładce Parametry dodany został nowy znacznik 

uwzględniaj w podstawie przestojowego. 
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Nowy znacznik będzie zaznaczony dla podmiotów po konwersji i dla nowych podmiotów, ale tylko w 

składnikach Podstawa miesięczna i Podstawa godzinowa. Podczas dodawania nowego składnika 

płacowego nowy znacznik nie będzie zaznaczony. Ponadto nowy znacznik można zaznaczyć dla 

składników o rodzaju Naliczenie i typów Zwykły oraz Naliczenie ewidencyjne. 

Należy także pamiętać, że w zakładce Absencje dostępna jest wartość Przestój, dla której można 

ustawić poszczególne jej parametry.  
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Absencja  

W związku z dodaniem nowego składnika płacowego w programie dodano także nowy rodzaj 

absencji Przestój. 
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Po wybraniu Przestoju w sekcji Dane urlopu dostępne będzie pole Przestojowe, które przyjmuje 

wartości: 

• naliczaj wg. Kodeksu Pracy (tu naliczenie wynagrodzenia może się odbyć dwojako w 

zależności czy pracownik ma ustawioną stawkę zaszeregowania czy też nie); 

 

• obniż wynagrodzenie o % z domyślnie ustawioną wartością na 50 (wynagrodzenie będzie 

naliczone na zasadach wynagrodzenia urlopowego i pomniejszone o zadany procent, w 

efekcie ma wynieść jednak nie mniej niż płaca minimalna). 
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Dodatkowo dostępne do edycji jest także okno Danych do urlopowego z wyborem 3 lub 12 dla 

składników zmiennych. 

Zapisanie absencji Przestój skutkuje wprowadzeniem zapisu do ewidencji czasu pracy. 

 

Wynagrodzenia 

Naliczenie wynagrodzenia, dla pracownika z wpisaną absencją Przestój, skutkuje pojawieniem się 

automatycznego składnika Wynagrodzenie przestojowe.  
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Informacja o wynagrodzeniu przestojowym znajduje się także w opcji Przegląd F9 (Analizatorze 

wypłaty). 

Wydruki 

Absencja Przestój jest także widoczna na różnego rodzaju wydrukach. Przestój, jak i inne 

nieobecności płatne będą widoczne w wydrukach jako zwolnienie płatne. 

Na wydruku Miesięcznej ewidencji czasu pracy przestój, tak jak było napisane we wstępie, widoczny 

jest w kolumnie zwolnienie płatne.  
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Na wydruku Lista obecności z absencjami Przestój także widoczny jest jako zwolnienie płatne. 
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Na wydruku Rocznej ewidencji czasu pracy Przestój także widoczny jest w kolumnie zwolnienia 

płatne i jest oznaczany takim samym kolorem.  

 

Zbiorcza zmiana wymiaru etatu oraz kalendarza (Gr) 

W wersji 1.62 dodano w Gratyfikancie GT opcję umożliwiającą zbiorczą zmianę wymiaru etatu oraz 

kalendarza dla umów o pracę. Opcja dostępna w menu Operacje modułu Umowy o pracę. 
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Po jej uruchomieniu pojawi się kreator, w którym można wybrać umowy. 

 

Po wciśnięciu przycisku OK pojawi się okno służące zmianom wysokości etatu oraz kalendarza. 
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Po dokonaniu zmian i kliknięciu przycisku OK kreator dokona zmian. 

 

Nowy plik JPK VAT – JPKVDEK/JPKT7M/JPKV7K (Su) 

W związku ze zmianą przepisów w programie pojawiła się możliwość generowania nowych plików 

JPK: JPKV7M oraz JPKV7K. Nowe opcje miały być wykorzystywane od 1 kwietnia przez duże 

podmioty, a od 1 lipca przez wszystkie inne podmioty, jednak ze względu na zmianę przepisów 

zaczną one obowiązywać od 1 lipca 2020 roku – dla wszystkich podmiotów. Stąd nowe opcje są 

dostępne w programie, niemniej wyświetlany jest komunikat, że nie należy z nich, póki co korzystać 

a aktualnych informacji należy szukać w odpowiednim temacie e-pomocy. 
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Niemniej samo generowanie plików w programie jest możliwe – należy jedynie wybrać odpowiednią 

wersję. 

 

Polecenia służące do generowania plików JPK_V7M i JPK_V7K są dostępne tylko dla posiadaczy 

aktywnego abonamentu, ich używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny. 

Oznaczenia towarów i dokumentów w zakresie JPK 

Na potrzeby nowych wersji plików JPK dodano w programie oznaczanie kartotek towarowych oraz 

dokumentów odpowiednimi grupami JPK. 

W kartotece towarów i usług, w zakładce Parametry, dodano nowe pole Oznaczenie dla JPK VAT. 
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W polu tym dostępne są predefiniowane wartości bez możliwości zmiany czy dodania nowych 

wartości.  

Program może automatycznie znakować dokumenty, jeżeli wcześniej w kartotece towaru zostało 

wybrane odpowiednie oznaczenie. 
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Wtedy na zakładce VAT odpowiednio uzupełni się hiperlink Oznaczenia dla JKP VAT – tak jak na 

rysunku.  

 

Istnieje możliwość kliknięcia w hiperlink i ewentualne nadanie lub zmienienie ręczne oznaczeń. 

Wtedy program wyświetli informację, że znacznik nie będzie już automatycznie aktualizowany. 

 

Omówione opcje są dostępne tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu, ich używanie nie będzie 

możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny. 
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Parametry towarów i usług 

W parametrach Towarów i usług dodano możliwość domyślnego oznaczenia nowododawanych 

towarów jak i usług jednorazowych. 

 



Zmiany w InsERT GT 

134 

 

Operacje zbiorcze w module Towary i usługi 

W module Towary i usługi dodano operację zbiorczą umożliwiającą nadanie towarom odpowiedniej 

grupy JPK. 
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Znacznik MPP na dokumentach zamówień 

W wersji 1.62 dodano znacznik dotyczący Mechanizmu podzielonej płatności na Zamówieniach od 

klienta i Zamówieniach zaliczkowych.  
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Jego działanie jest tożsame względem obsługiwanych już dokumentów. 

Rozrachunki wg kontrahentów – wysyłka SMS (Re, Su) 

W module Rozrachunki wg kontrahentów dodano operacje do wysyłki wiadomości SMS. Dzięki temu 

możliwe jest wysłanie zbiorczo widomości windykacyjnych, tylko do kontrahentów z zaległymi 

płatnościami. 
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Przed skorzystaniem z nowej opcji należy włączyć Multiwybór w Parametrach listy. 
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Ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT/CIT (Re) 

Od roku 2020 została wprowadzona tzw. ulga na złe długi w podatku dochodowym na wzór 

istniejącej wcześniej - w podatku VAT. Regulacje zawarte w przepisach stosuje się do transakcji 

handlowych, których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. Po stronie dłużnika 

(zobowiązania) powstanie obowiązek, a po stronie wierzyciela (należności) prawo do skorygowania 

podstawy opodatkowania w PIT/CIT o wartość niezapłaconych i przeterminowanych o 90 dni faktur:  

• Dłużnik/zobowiązania - obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia 

straty.  

• Wierzyciel/należności - prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty.  

W przypadku spłaty faktury będzie dokonywana korekta odwrotna (ponowne zaliczenie faktury w 

PIT/CIT).    

Zmiany w programie Rewizor GT  

Nowe przepisy nie wymagają dodatkowych księgowań, a jedynie ujęcia niezapłaconych i 

przeterminowanych faktur odpowiednio w deklaracji PIT lub CIT (uwzględniając miesięczne zaliczki).  

Stworzone zostały dwa nowe moduły (ewidencje), osobno dla należności i zobowiązań. Są one 

dostępne w grupie Ewidencje pomocnicze. Wyświetlają one rozrachunki podlegające korekcie 

oraz umożliwiają ujęcie ich odpowiednio w zaliczkach na podatek dochodowy oraz w rocznym 

rozliczeniu podatku dochodowego. Inaczej mówiąc są to zestawienia faktur, które podlegają 

korekcie, z informacją o przeprowadzonych wcześniej korektach. Zawierają one dane z modułu 

Rozrachunki według dokumentów wg ustalonych parametrów wyliczenia.  

Ulga na złe długi - zobowiązania 

Moduł Ulga na złe długi PIT/CIT – zobowiązania służy do śledzenia niezapłaconych i 

przeterminowanych o 90 dni zobowiązań w celu ujęcia ich odpowiednio w zaliczkach na podatek 

dochodowy oraz w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.   

Moduł składa się z dwóch list (gridów): 

1.  Górna lista modułu prezentuje dane z modułu Rozrachunki wg poniższych parametrów: 

• Typ: Zobowiązania  

• Termin płatności: po dniu 31.12.2019 r.  

• Dni spóźnienia: powyżej 90 dni  

• Dla: Kontrahenta  
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Najważniejsze kolumny górnej listy (listy rozrachunków): 

• S (Status) - wyświetla informację o ostatnim dokonanym w module zapisie dla danego 

rozrachunku.  

Status korekta oznacza, że dla danego rozrachunku został utworzony zapis korygujący do 

wyliczenia zaliczki lub deklaracji rocznej na podatek dochodowy. Dla pozycji ze statusem 

korekta, dostępna jest operacja Zalicz ponownie.  

 

Status nie podlega korekcie oznacza, że dany rozrachunek został oznaczony jako 

niepodlegający korekcie, tzn., że nie będzie on korygował wyliczenia zaliczki lub deklaracji 

rocznej na podatek dochodowy. Dla pozycji ze statusem nie podlega korekcie nie są dostępne 

żadne operacje. Aby wycofać ten status i dokonać korekty, należy najpierw usunąć na dolnej 

liście operację nie podlega korekcie.  
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Status zaliczenie ponowne oznacza, że dla danego rozrachunku został utworzony zapis 

korygujący do wyliczenia zaliczki lub deklaracji rocznej na podatek dochodowy, a następnie 

dokonano zapisu odwrotnego, tzw. Zaliczenia ponownego rozrachunku, a więc odwrócenie 

poprzednio dokonanej korekty w związku z dokonaną zapłatą. Status zaliczenie ponowne 

dotyczy zarówno pozycji, dla których istnieje częściowe jak i całkowite Zaliczenie ponowne 

(w związku z częściową lub całkowitą zapłatą).  

 

Dla pozycji ze statusem zaliczenie ponowne, dla których kwota w kolumnie Pozostało jest 

różna od zera, dostępna jest nadal operacja Zalicz ponownie. Jeżeli kwota w kolumnie 

Pozostało jest równa zero, dla rozrachunku nie są aktywne żadne operacje.  

• Miesiąc do korekty - wyświetla miesiąc, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu 

zapłaty (sugerowany miesiąc do korekty).  

• Miesiąc korekty - wyświetla miesiąc, dla którego użytkownik faktycznie dokonał korekty. Jest 

to jednocześnie miesiąc, w którym korekta zostanie ujęta przy wyliczaniu zaliczki na podatek 

dochodowy.  

• Pozostało - wyświetla kwotę pozostałą do zaliczenia ponownego, po dokonanej korekcie.  

Nad górną tabelą oraz w menu kontekstowym znajdują się następujące operacje: 

• Koryguj - służy do utworzenia zapisu umożliwiającego korygowanie podstawy obliczenia 

podatku w deklaracjach PIT/CIT i zaliczkach na podatek dochodowy (lub straty w deklaracjach 

PIT/CIT), o wartość zobowiązań, które nie zostały uregulowane w miesiącu (roku), w którym 
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upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty. Operacja dostępna jest dla pozycji, dla których 

nie przeprowadzono jeszcze korekty (brak statusu w kolumnie S - Status). Może być 

przeprowadzona tylko jeden raz dla danego rozrachunku. 

• Zalicz ponownie - służy do utworzenia zapisu odwrotnego do korekty. Umożliwia ponowne 

zaliczenie kwoty skorygowanej w podstawie opodatkowania lub stracie, jeśli rozrachunek 

został częściowo lub całkowicie rozliczony. Operacja dostępna jest dla pozycji, dla których 

dokonano wcześniejszej korekty i może być przeprowadzana kilkukrotnie dla każdej spłaty do 

wysokości korekty.  

• Oznacz jako niepodlegający korekcie - służy do oznaczenia danego rozrachunku jako 

niepodlegającego korekcie poprzez nadanie mu statusu nie podlega korekcie, co 

uniemożliwia wykonywanie kolejnych operacji. Operacja dostępna jest jedynie dla pozycji, dla 

których nie dokonano jeszcze korekty.  

2. Dolna lista modułu wyświetla wszystkie operacje dokonane w module dla wybranej pozycji z 

górnej listy - zawiera informacje związane z przeprowadzonymi korektami, znajdujące się w 

następujących kolumnach:  

• Data zapisu – wyświetla datę dokonania operacji. 

• Rodzaj zapisu – wyświetla rodzaj dokonanego zapisu, w zależności od wybranej operacji.  

• Miesiąc – wyświetla miesiąc, na który wpływa operacja, jest to jednocześnie miesiąc, w którym 

dana operacja zostanie ujęta przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.  

• Kwota – wyświetla kwotę dokonanej korekty lub zaliczenia ponownego. Dla zobowiązań 

kwota korekty wyświetlana jest w wartości dodatniej, co oznacza zwiększenie podstawy 

wyliczenia podatku lub zmniejszenie straty, natomiast kwota zaliczenia ponownego ma 

wartość ujemną, co oznacza zmniejszenie podstawy wyliczenia podatku lub 

zwiększenie straty. W module dotyczącym wierzytelności (należności) wyświetlane kwoty 

mają znak przeciwny jak dla zobowiązań. Dla zapisów z rodzaju nie podlega korekcie kolumna 

nie wyświetla żadnej wartości.  
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W menu kontekstowym dolnej tabeli umieszczono opcje:  

• Pokaż - wyświetla okno zapisanej operacji bez możliwości edycji. 

• Popraw - umożliwia poprawę daty zapisu, kwoty, miesiąca lub uwag. 

• Usuń - pozwala na usunięcie (wycofanie) operacji. 

Ulga na złe długi PIT/CIT – wierzytelności  

Moduł zbudowany jest tak samo jak opisany powyżej serwis obsługujący ulgę na złe długi dla 

zobowiązań. Prezentuje nierozliczone (powyżej 90 dni) rozrachunki typu należność, które mogą 

podlegać korekcie, tzn. mogą posłużyć do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia 

straty. Korekty ujmowane są odpowiednio w zaliczkach na podatek dochodowy oraz w rocznym 

rozliczeniu podatku dochodowego. 

Podobnie jak dla zobowiązań, w górnej części modułu prezentowane są należności nierozliczone, z 

terminem płatności po 31.12.2019, od którego minęło min. 90 dni.  

 

Statusy prezentowane w kolumnie S odpowiadają temu, w jakim stanie znajduje się zapis w 

kontekście korekty podstawy opodatkowania. Podobnie jak dla zobowiązań, pozycje mogą 

przyjmować statusy: korekta (gdy na podstawie rozrachunku była naliczona korekta podstawy 

opodatkowania), nie podlega korekcie (ustawiony ręcznie przez użytkownika, gdy z jakichkolwiek 

względów dany zapis/należność, mimo braku spłaty przez 90 dni od upływu terminu płatności, nie 

ma pomniejszać podstawy opodatkowania), ponowne zaliczenia (gdy rozrachunek skorygowany w 

kontekście PIT/CIT zostanie w końcu opłacony a użytkownik wykona operację ponownego 

zaliczenia jego wartości do podstawy opodatkowania).  
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Wykonywanie operacji w modułach Ulga na złe długi PIT/CIT 

Zarówno w module dotyczący ulgi na podstawie wierzytelności jak i zobowiązań, użytkownik może 

wykonywać takie same operacje związane z płatnościami przeterminowanymi o ponad 90 dni. 

Korygowanie 

Gdy rozrachunek pojawia się na liście w module, jest to sygnał dla użytkownika, że należy się nim 

zająć. Jak wspomniano wcześniej, o wartość nieopłaconego zobowiązania należy powiększyć 

podstawę opodatkowania, a o wartość nieopłaconej należność można skorygować podstawę 

opodatkowania. Dokonuje się tego wykorzystując opcję Koryguj zaznaczając daną pozycję 

(rozrachunek).  

 

Wywołanie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna Korekta PIT/CIT, w którym znajdują się 

najważniejsze dane dotyczące klienta, numeru dokumentu, jego wartości (do skorygowania), 

miesiąca korekty, itp. Większość pól w sekcji Korekta można edytować, zmieniająć na przykłąd datę 

zapisu, miesiąc korekty lub kwotę podlegającą korekcie. Można też dodać uwagi do wprowadzanej 

korekty. 
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Po zapisaniu okna, korekta pojawia się w dolnej liście modułu, gdzie można ją podglądnąć, poprawić 

lub (w razie konieczności) usunąć. 

 

Oznaczanie jako niepodlegające korekcie 

Ta operacja spowoduje, że rozrachunek nie będzie mógł zostać skorygowany. Podobnie jak dla opcji 

koryguj, pojawia się pomocnicze okno, w którym użytkownik może wprowadzić dodatkowe uwagi do 

wprowadzanej operacji, która pojawi się jako nowa pozycja na dolnej liście. 

 

Ponowne zaliczenie do podstawy opodatkowania 

Gdy skorygowany wcześniej rozrachunek zostanie opłacony, istnieje możliwość jego ponownego 

zaliczenia do podstawy opodatkowania. Należy w tym celu skorzystać z opcji Zalicz ponownie. 
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Warto wspomnieć, że w kolumnie Ostatnia spłata będzie widoczny miesiąc, w którym dokonano 

ostatniej spłaty skorygowanego rozrachunku. 

 

Podobnie jak dla pozostałych operacji, pojawia się pomocnicze okno ze szczeółami operacji. 

Program sprawdza spłaty rozrachunku i podpowiada ich wartość jako kwotę do ponownego 

zaliczenia a także ustawia miesiąc zaliczenia na podstawie daty dokonanej spłaty. 

 

Na powyższym obrazku widać ponowne zaliczenia na podstawie spłaty dokonanej w podzielonej 

płatności. Wartość spłaty wynosi 615zł (w tym 115zł to VAT) jednak ponowne zaliczenie opiewa na 

wartość netto, tj. 500zł.  

W sytuacji, gdy spłata rozrachunku z VATem (PP) jest dokonana przelewem zwykłym lub gotówką, 

przy dokonywaniu ponownego zaliczenia program przelicza wartość spłaty proporcjonalnie do 

wartości (netto, VAT) na rozliczanym rozrachunku, uzyskując w ten sposób wartość do ponownego 

zaliczenia. Dzięki temu wartość będzie zawsze będzie prawidłowa. 

Po zapisaniu okna ponowne zaliczenie pojawia się na dolnej liście modułu ulgi na złe długi w 

PIT/CIT. Tak jak pozostałe typy operacji (korekta, nie podlega korekcie) można ją podglądnąć, 

usunąć lub poprawić. 

Nowa zaliczka miesięczna/kwartalna PIT (Ra/Re) CIT (Re) 

W związku z wprowadzeniem przepisów tzw. ulgi na złe długi w podatku dochodowym, w programie 

dodano nowe wersje zaliczek na podatek dochodowy. Raporty zawierają pozycje, które umożliwiają 
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odpowiednie ujęcie niezapłaconych i przeterminowanych o 90 dni rozrachunków. Omawiane 

wcześniej zapisy (korekty i ponowne zaliczenia) są ujmowane w zaliczkach za dany okres na 

załączniku WZ, który dodawany jest do wyliczanej zaliczki automatycznie. 

 

Załącznik prezentuje podsumowanie pomniejszeń i powiększeń podstawy opodatkowania 

wynikających z korekt/ponownych zaliczeń. Aby zobaczyć szczegółowe zapisy, należy skorzystać z 

opcji Pozycje szczegółowe dostępnej w prawym dolnym rogu okna deklaracji. 

 

Okno szczegółów posiada dwie sekcja – Zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz Zwiększenia 

podstawy opodatkowania. Prezentują one zapisy z modułów Ulga na złe długi PIT/CIT 

(zobowiązania/wierzytelności). Oprócz tego okno umożliwia ręczne dodawanie zwiększeń i 

zmniejszeń – przycisk Dodaj. 
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Po wywołaniu opcji Dodaj program informuje, że pozycje dla załącznika WZ są pobierane z modułów 

źródłowych a ręczne dodawanie jest tylko wyjściem awaryjnym w przypadku, gdy rozrachunek 

podlegający korekcie z jakichś względów nie został zaewidencjonowany w programie. 

 

 

Wprowadzona w ten sposób pozycja jest ujmowana w podstawie opodatkowania tak jak zapisy 

dodawane w modułach ewidencyjnych, nie będzie jednak w nich widoczna. 
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Dodatkowo w zaliczce na podatek dochodowy CIT umożliwiono stosowanie dwóch stawek 

podatkowych 19% i 9%. 

JPK_V7M\K (Ra/Re) 

Pomimo przesunięcia terminu stosowania nowych plików JPK_V7 dla dużych firm, już w wersji 1.62 

możliwe jest przetestowanie obsługi nowych struktur kontrolnych, które będą obowiązywały od lipca 

2020 roku. 

W programach księgowych, w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT, dodano możliwość naliczania 

nowych plików. Należy standardowo skorzystać w tym celu z opcji Generuj. Można wskazać jedną 

z dwóch struktur – JPK_V7M (plik miesięczny) oraz JPK_V7K (plik kwartalny). 

 

Od razu program informuje o przesunięciu terminów i wyłącznie dydaktycznym (testowym) 

charakterze nowej funkcjonalności. 
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Po kliknięciu OK pojawia się standardowe okno generowania pliku JPK z możliwością wyboru 

okresu, wersji (podpowiadana domyślnie), adresu e-mail, czy telefonu (pobierane z danych 

podmiotu). Standardowo użytkownik może także wybrać cel złożenia – po raz pierwszy / korekta. 

Warto zwrócić uwagę na checkbox Część deklaracyjna. Jest domyślnie zaznaczona, gdyż nowe 

struktury zawierają w sobie zarówno dane o zapisach z ewidencji VAT, jak i informacje z deklaracji 

vAT-7. Można jednak odznaczyć tą opcję, aby część deklaracyjna nie pojawiła się w generowanym 

pliku. 

 

Po kliknięciu Generuj plik zostaje zapisany. Można go wyświetlić klikając na niego dwukrotnie. Jak 

wspomniano wcześniej, posiada sekcje związane z ewidencjami oraz deklaracją VAT-7. 
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Oczywiście w wersji 1.62 nie ma możliwości wysyłki nowego pliku JPK_V7. 

Oznaczenie w ewidencji VAT zakupu/sprzedaży 

Ponieważ nowe pliki JPK_V7M/K wymagają oznaczania pewnych transakcji oraz towarów na 

potrzeby podatku VAT, w wersji 1.62 wprowadzono możliwość oznaczania zapisów VAT zakupu i 

sprzedaży. Te oznaczenia znajdują się w formularzach VAT na nowej zakładce – JPK_VAT. 

 

Użytkownik, podczas wprowadzania zapisu VAT sprzedaży może oznaczyć transakcję (zapis) 

stosując oznaczenie dowodu sprzedaży, oznaczenia dotyczące procedur oraz oznaczenia 

dotyczące dostawy i świadczenia usług. 
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Zaznaczone checkbox są przenoszone do pliku JPK_V7M/K do sekcji zapisów ewidencyjnych. 

Oznaczenia JPK_VAT w słowniku Ewidencje VAT 

Warto wiedzieć, że w słownikach ewidencji VAT także wprowadzona została zakładka JPK_VAT, 

gdzie (dla każdego zapisu z osobna) można wprowadzać charakterystyczne, domyślne oznaczenia. 

Ustawienie oznaczeń JPK_VAT w elementach słownika znacząco usprawnia wprowadzanie 

zapisów VAT w programie.  

 

Import oznaczeń JPK_VAT 

W imporcie dokumentów z programu Subiekt do ewidencji VAT także dodano obsługę oznaczeń 

JPK_VAT. Oznaczenia JPK_VAT na FS znajdują się na zakładce VAT: 

 

Znaczniki wprowadzone na fakturze przenoszone są do zapisów w ewidencji VAT. Oczywiście jedną 

z podstawowych możliwości systemu jest generowanie i wysyłka plików w nowej strukturze.  
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Zmiana obsługi transakcji trójstronnych (nabycie) (Ra/Re) 

Zmieniono obsługę wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych dla nabycia. W Słownikach 

uporządkowano nazwy Ewidencji VAT oraz dodano nowy rodzaj: Transakcje trójstronne - nabycie 

(sprzedaż), który służy do tworzenia zapisu powiązanego po stronie sprzedaży dla transakcji VAT 

„Transakcja trójstronna (nabycie)”. 

 

W Parametrach dodano możliwość automatycznego tworzenia tego zapisu. 
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Po wprowadzeniu zapisu w Ewidencji VAT Zakupu z transakcją transakcja trójstronna (nabycie) 

- WTTN, tworzony jest automatycznie zapis w Ewidencji VAT Sprzedaży (informacja w dymku: 

"Dodano powiązany zapis do Ewidencji VAT sprzedaży"), podobnie jak do tej pory było dla zwykłego 

WNT lub importu. Do JPK i deklaracji VAT nie będzie już zaciągany zapis z Ewidencji VAT zakupu 

(bo jest bez VAT), tylko zapis z Ewidencji VAT sprzedaży, który będzie można odpowiednio 

oznaczyć dla potrzeb nowego JPK_V7 jako transakcję TT_WNT.   

Nowa deklaracja DSF-1 „Danina solidarnościowa” (Re) 

Danina solidarnościowa jest nowym świadczeniem publicznym wprowadzonym ustawą z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia. Stawka nowego 

podatku wynosi 4% od nadwyżki dochodów ponad kwotę 1 000 000 zł w danym roku podatkowym. 

Osoby fizyczne obowiązane do jego zapłaty składają deklarację DSF-1 w terminie do dnia 30 

kwietnia roku kalendarzowego. \ 

W programie udostępniono wzór nowej deklaracji wraz z obsługą korekt. Deklaracja nie obsługuje 

natomiast wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu 

Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.  

Podstawa prawna: art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.). 
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Nowa wersja EPP - 1.06 (Su) 

W związku z wprowadzeniem oznaczeń asortymentów i dokumentów do JPK_V7M/7K, dodano 

nową wersję 1.06 pliku wymiany EDI++. Przesyłanie danych związanych z plikami JPK wymaga 

posiadania aktywnego abonamentu. 

Wersja 1.62 SP1 

Kreator zbiorczej zmiany wartości składnika płacowego (Gr) 

W menu Operacje modułu Umowy o pracę udostępniono kreator zbiorczej zmiany wartości składnika 

płacowego.  
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W oknie kreatora można wybrać składnik płacowy (który będzie zmieniany), datę obowiązywania 

(nowej wartości) oraz domyślną wartość. Domyślną wartość można określić korzystając z 

następujących opcji: 

• Podaj wartość, 

• Zmniejsz o wartość, 

• Zwiększ o wartość, 

• Zmniejsz o procent, 

• Zwiększa o procent. 

Kolejno należy wybrać umowy – hiperlink Dodaj. Program podpowiada jedynie te umowy, w których 

danych składnik występuje. W tabeli z umowami można sprawdzić aktualnie obowiązującą wartość 

składnika jak i nową, która będzie obowiązywać po zmianie.  
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Warto wiedzieć, że jeśli zachodzi potrzeba zmiany sposobu wyliczania nowej wartości, a umowy 

znajdują się już na liście, należy skorzystać z hiperlinka Zastosuj. Program ponownie wyliczy nową 

wartość składnika. 

Jeśli wyliczenia zgadzają się należy wcisnąć przycisk Dalej. 

 

Program wyszarza górne opcje i prezentuje jeszcze raz dane do zmiany, do weryfikacji. Kliknięcie 

przycisku Wykonaj spowoduje zmianę wartości składnika. 
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Na koniec program pokazuje podsumowanie zmian. W kolumnie Sukces można sprawdzić czy 

zmiany się powiodły. Na koniec należy kliknąć przycisk Zamknij. 
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Nowe zestawienia związane z tarczą antykryzysową (Gr) 

Dodano dwa nowe zestawienia: 

• Raport - Obniżony wymiar czasu pracy wspomagający wypełnienie wniosku o 

dofinansowanie z tarczy antykryzysowej. 

•  Raport - Przestój ekonomiczny wspomagający wypełnienie wniosku o dofinansowanie 

z tarczy antykryzysowej.  
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Obydwa nowe zestawienia posiadają wiele filtrów pomagających wyszukanie odpowiednich danych. 

Absencja zasiłkowa – zawody medyczne (Gr) 

Umożliwiono wprowadzenie absencji zasiłkowej przed upływem okresu 33 dni choroby dla 

pracowników wykonujących zawody medyczne.  
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Zmiany w metodzie obliczania wynagrodzenia przestojowego (Gr) 

Poprawiono błąd literowy w wyborze metody obliczania wynagrodzenia przestojowego oraz zdjęto 

warunek odpowiedniego oznaczania składników dla metody "Obniż wynagrodzenie do %". 

 

 

Zestawienia – data obowiązku podatkowego (Su) 

W zestawieniach: 

• sprzedaży wg okresów, 

• sprzedaży wg dokumentów  

dodano możliwość ustawienia filtrowania dokumentów wg daty obowiązku podatkowego. 

Dodano również kolumnę z datą obowiązku podatkowego.  

W zestawieniu rejestr VAT sprzedaży ustawiono w filtrze okresów jako domyślną datę obowiązku 

podatkowego.  
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Uprawnienie Kontrahenci - Edytuj rabaty (Su) 

Dodano uprawnienie Kontrahenci - Edytuj rabaty. Uprawnienie blokuje możliwość zmiany w 

kartotece kontrahenta pól: Rabat przy sprzedaży i Poziom cen przy sprzedaży.  
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Rozrachunek paragon imienny – faktura detaliczna (Su) 

Umożliwiono rozliczenie rozrachunku związanego z dokumentem typu Paragon imienny 

bezpośrednio z poziomu powiązanej z nim Faktury detalicznej.  
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Wersja 1.62 SP2 

Zmiany w ewidencji składek ZUS 

W programach księgowych Rewizor GT i Rachmistrz GT umożliwiono oznaczanie składek ZUS jako 

zapłaconych wraz ze wskazaniem daty zapłaty. W danych wspólnika na zakładce Składki dodano 

opcję pobierania składek ZUS do zaliczek wg daty zapłaty. 

Naliczanie składek 

W module Kartoteki -> Wspólnicy -> Ewidencja składek po kliknięciu hiperlinka Nalicz dokonano 

następujących zmian: 

• zmieniono nazwę okna na: Naliczanie składek; 

• pod polem Miesiąc dodano checkbox Zapłacone - domyślnie niezaznaczony; 

• obok checkboxa dodano pole Data zapłaty (pole aktywne dopiero po zaznaczeniu 

checkboxa, domyślna wartość tego pola to data z parametrów - Parametry -> Ubezpieczenia 

i fundusze ZUS -> Dzień przekazania składek ZUS). 
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Naliczenie składek (wciśnięcie przycisku OK) spowoduje naliczenie składek. W oknie Ewidencja 

składek dodano: 

• Kolumnę Z – Status Zapłaty (ikona „V” -ki jeśli zapłacone i brak ikonki, jeśli niezapłacone); 

• Kolumnę Data zapłaty; 

• Filtry: Status zapłaty oraz Data zapłaty. 

 

Pola Zapłacone oraz Data zapłaty wprowadzone zostały także do okna Edycja naliczenia 

otwieranego hiperlinkiem Popraw. 
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Dla wcześniej naliczonych składek program ustawi wartości: 

• checkbox Zapłacone - zaznaczony 

• pole Data zapłaty - data z parametrów – Parametry -> Ubezpieczenia i fundusze ZUS -> 

Dzień przekazania składek ZUS. 

Zmiana Daty księgowania 

W module Kartoteki -> Wspólnicy -> Ewidencja składek zmieniono działanie opcji Księguj (dla 

Rachmistrza) i Dekretuj (dla Rewizora). 

W przypadku Rewizora GT dla operacji Dekretuj zmieniono w oknie domyślną datę księgowania na 

ostatni dzień miesiąca wybranego w polu Miesiąc. 

W przypadku Rachmistrz GT (KPiR i Ryczałt) dla operacji Księguj/Odliczenie Obniżka zmieniono w 

oknie domyślną datę księgowania/wpisu na datę zapłaty. Jeżeli nie określono zapłaty to ustawiana 

jest data z parametrów: Parametry -> Ubezpieczenia i fundusze ZUS -> Dzień przekazania składek 

ZUS. 

W oknie księgowania/dekretowania składek dostępny jest także checkbox tylko zapłacone wg daty 

zapłaty. Jeśli jest on zaznaczony to księgowane są tylko składki oznaczone jako zapłacone wg daty 

zapłaty. Zaznaczenie powoduje wyszarzenie pola Data księgowania. 

Jeśli checkbox jest odznaczony lub księgowana jest tylko pojedynczą pozycję (PPM -> Księguj 

naliczenie) księgowanie odbywa się wg daty księgowania, domyślnie ustawiana jest ona wg 

parametrów (Parametry -> Ubezpieczenia i fundusze ZUS -> Dzień przekazania składek ZUS). 

Księgowane są wszystkie składki (nie muszą być opłacone). 
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Okno dla opcji Księguj naliczenie (księgowanie pojedynczej pozycji). 

 

Składki ZUS zmiana pobierania do zaliczek 

W module Kartoteki -> Wspólnicy -> edycja Wspólnika -> zakładka Składki -> Zaliczka PIT zmieniono 

działanie wybranych opcji oraz dodano jedną nową: 

• nie pobieraj - bez zmian; 

• pobieraj z naliczeń - dodano warunek na pobieranie tylko zapłaconych składek, niezależnie 

od daty zapłaty; 

• pobieraj z naliczeń z poprzedniego miesiąca - dodano warunek na pobieranie tylko 

zapłaconych składek, niezależnie od daty zapłaty; 
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• pobieraj z naliczeń wg daty zapłaty - opcja pobiera składki tylko zapłacone w okresie 

obrachunkowym (roku obrotowym) od początku okresu do miesiąca zaliczki (wg daty 

zapłaty). 

 

 

Ustawienia domyślne, dla nowych podmiotów, zostały zmienione na nową opcję: pobieraj z naliczeń 

wg daty zapłaty. Dla istniejących ustawienia nie zostały zmienione. 

Dla ryczałtu nic nie zostało zmienione – zachowane zostały poprzednie opcje i nie dodano nowej. 

W ryczałcie mechanizm pobierania składek do zaliczek działa następująco:  

• z poziomu Ewidencji składek należy użyć opcji Odliczenie/obniżka; 

• składki trafiają do Ewidencji odliczeń (składki społeczne) i Ewidencji obniżek (składka 

zdrowotna); 

• z powyższych ewidencji składki pobierane są do zaliczki. 

Ustawienie opcji: pobieraj z naliczeń/pobieraj z naliczeń poprzedniego miesiąca (zakładka Składki 

w kartotece Wspólnika) wpływa na miesiąc wpisu do Ewidencji odliczeń i obniżek i z tym miesiącem 

składki pobierane są do zaliczki: 

• nie pobieraj: blokuje możliwość dokonania wpisu - nic się nie pobiera do zaliczki; 

• pobieraj z naliczeń: miesiąc odliczenia/obniżki ustawiany jest na miesiąc z Daty wpisu i 

składki pobierane są do zaliczki wg miesiąca odliczenia/obniżki. Np.  data wpisu: 18.05.2020 

-> miesiąc odliczenia/obniżki: 05/2020 -> miesiąc ujęcia w zaliczce: 05/2020 
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• pobieraj z naliczeń poprzedniego miesiąca: miesiąc odliczenia/obniżki ustawiany jest na 

miesiąc z Daty wpisu +1 miesiąc i składki pobierane są do zaliczki wg miesiąca 

odliczenia/obniżki. Np. data wpisu: 18.05.2020 -> miesiąc odliczenia/obniżki: 06/2020 -> 

miesiąc ujęcia w zaliczce: 06/2020. 

Zatem w Rachmistrzu GT, w ryczałcie, można odliczyć składki w miesiącu zapłaty, wpisując datę 

zapłaty w polu Data wpisu.  

Wersja 1.63 

Pliki JPK_V7M/7K – nowa data (Su) 

Dodano obsługę nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K na potrzeby wewnętrzne. Mechanizm jest 

zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy abonament nie będzie 

aktywny). 

 

Przy korzystaniu z nowych plików pojawia się odpowiednia adnotacja, że obowiązywać one będą od 

1 października 2020 roku. Warto także zapoznać się z odpowiednim tematem e-pomocy, w którym 

znajdują się aktualne informacje ich dotyczące (link Więcej informacji). 
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Matryca VAT oraz kody PKWiU i CN (Su) 

W związku z wchodzącymi od 1 lipca 2020 r. w życie nowymi klasyfikacjami towarów i usług (PKWiU 

2015 i CN) oraz obowiązkiem stosowania nowej matrycy stawek VAT wprowadzono specjalne 

przypomnienie oraz kreator zmian, które ułatwią wykonanie zmian w kartotece w odpowiednim 

momencie. Ponadto w kreatorze zmian wprowadzono możliwość oznaczenia towarów dla nowego 

JPK VAT (JPK_V7M i JPK_V7K). 

Okno przypomnienia pojawia się od razu po uruchomieniu nowej wersji 1.63. W przypadku, kiedy 

użytkownik nie będzie posiadał uprawnień do wersji nie będzie mógł skorzystać z kreatora, który 

można uruchomić z okna przypomnienia. 



Zmiany w InsERT GT 

170 

 

Po kliknięciu w znak wykrzyknika pojawi się stosowna informacja. 
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W przypadku posiadania uprawnień można kliknąć przycisk Uruchom kreator co spowoduje 

otwarcie okna kreatora, w którym należy zapoznać się z opisem jego działania. 

 

W pierwszym kroku kreatora PKWiU program prezentuje listę towarów i usług do zmiany 

oznakowania PKWiU z PKWiU 2008 na PKWiU 2015. Słownik PKWiU znajdujący się w programie 

został zaktualizowany podczas aktualizacji programu do wersji 1.63. Dla pozycji towarowych i 

usługowych, dla których zmiana jest jednoznaczna zostanie przeprowadzona automatycznie wg 

klucza opublikowanego przez GUS. W przypadku gdy przyporządkowanie nie jest jednoznaczne lub 

towar/usługa nie ma wprowadzonego kodu PKWiU, zmiany trzeba będzie przeprowadzić ręcznie. 

W kroku tym należy zwrócić uwagę na kolumny PKWiU 2008 i PKWiU 2015.  To w nich można 

szybko sprawdzić czy dla towarów i usług program był w stanie ustalić nowy kod. Dodatkowo 

dostępne są filtry oraz w dolnej części okna operacje pozwalające na przeprowadzenie zbiorczych 

zmian. 

Dla danej pozycji można w menu kontekstowym wybrać dwie opcje Ustaw PKWiU oraz Usuń z 

kreatora.  
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Pierwsza z nich umożliwia nadanie kodu PKWiU albo z sugerowanych przez program albo ręcznie 

dzięki opcji Wybrany, gdzie po kliknięciu w hiperlink (brak) kod PKWiU można wybrać ze słownika. 

 

Trzeci krok to nadanie kodów CN. Jeśli w poprzednim kroku wprowadzono kody PKWiU 2015, 

wówczas dla towarów, dla których na podstawie kodów PKWiU jednoznacznie można przypisać kod 

CN, program automatycznie go nada. Dla pozostałych towarów należy ręcznie wprowadzić kod CN. 

Kod CN można nadać ręcznie dla towarów, które nie mają nadanego kodu PKWiU. 

W kroku tym należy zwrócić uwagę na kolumny Kod CN w kartotece i Kod CN 2020.  To w nich 

można szybko sprawdzić czy dla towarów i usług program był w stanie ustalić nowy kod. Dodatkowo 

dostępne są filtry oraz w dolnej części okna operacje pozwalające na przeprowadzenie zbiorczych 

zmian. 
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Dla danej pozycji można w menu kontekstowym wybrać dwie opcje Ustaw kod CN oraz Usuń z 

kreatora. Ich działanie jest analogiczne do poprzedniego kroku. 

 

Czwarty krok to nadanie oznaczeń dla JPK_VAT. Jeśli program będzie w stanie określić, na 

podstawie kodu CN, odpowiednie oznaczenie JPK VAT to kolumna Oznaczenia dla JPK VAT 

będzie wypełniona. W przeciwnym wypadku należy ręcznie nadać oznaczenia dla niektórych typów 

towarów, na przykład dla paliw, alkoholi czy wyrobów tytoniowych. 

 

Piąty krok to przyporządkowanie nowych stawek VAT towarom. Dla większości towarów stawki VAT 

nie zostaną zmienione. Niemniej ze względu na zmiany prawne części towarom automatycznie 

zostaną zmienione stawki (zgodnie z CN) a część, której nie da się jednoznacznie przydzielić nowej 

stawki, będzie wymagała zmiany ręcznej. Służą do tego opcje z menu kontekstowego. 

W tym kroku także dostępne są filtry oraz opcje (hiperlinki w dolnej części okna kreatora) 

pozwalające na wykonaniu zbiorczych zmian. 
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W kroku podsumowanie prezentowana jest informacja o ilości pozycji do zaktualizowania. Należy 

kliknąć Wykonaj. 

 

Po zakończeniu aktualizacji program wyświetla informację podsumowującą. 
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Warto wiedzieć, że Kreator zmian PKWiU, stawek VAT i oznaczeń dla JPK znajduje się także w 

górnym menu Narzędzia (programu). 

 

Jeśli w programie wystawiono dokumenty np. zamówień, których realizacja się nie rozpoczęła to 

należy ręcznie uaktualnić pozycje towarowe. Oczywiście jeśli dla pozycji w nich zawartych została 

zmieniona stawka VAT, bez względu na to czy to automatycznie z kreatora czy też ręcznie. 

Kreator można uruchomić tylko raz dla danej pozycji z katalogu towarów i usług, co oznacza, że 

jeżeli taka pozycja wymaga jakiejś (kolejnej) zmiany to należy ją przeprowadzić kartotece. 

Zestawienia Rozrachunki na dany dzień i na dany dzień ze spłatami (Su, Rew) 

W zestawieniach Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki na dany dzień ze spłatami dodano 

kolumnę oraz filtr Magazyn. Kolumna została również dodana na wydruk. 
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Paragon – zmiana w zakresie NIP (Su) 

Na paragonach ustawiono domyślnie możliwość wpisywania numerów NIP. Nie ma potrzeby 

przestawiania znacznika z <brak> na <NIP>. Dodano również sprawdzanie poprawności 

wprowadzonego NIP-u. W przypadku niepodania NIP-u znacznik automatycznie przestawi się na 

<brak> podczas zapisu dokumentu. 

 

Mechanizm zatwierdzania transferów środków pieniężnych z kasy do kasy (Su) 

W wersji 1.63 dodano mechanizm zatwierdzania transferów środków pieniężnych z kasy do kasy. 

Mechanizm można włączyć indywidualnie dla każdej kasy. W tym celu w danych kasy dodano 

znacznik "Wymagaj potwierdzenia dokumentu Kasa przyjmie, wygenerowanego dla transferu do tej 

kasy". Funkcja jest zabezpieczona aktywnym abonamentem. 
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W module Dokumenty kasowe do filtra Transfer dodano nową wartość Oczekujący na zatwierdzenie, 

a w kolumnie status program wyświetla informacje pozwalające ocenić, czy transfer został 

zaakceptowany (przez kasjera). 

 

Opcja Zatwierdzenie transferu znajduje się w menu kontekstowym dane dokumentu. Jej użycie 

spowoduje wyczyszczenie kolumny Status dokumentu.  
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Deklaracja ZAS-12 (Gr) 

W wersji 1.63 Gratyfikanta GT dodano deklarację ZAS-12 wraz z możliwością eksportu do PUE ZUS. 

Nowa deklaracja dostępna jest w module Deklaracje ZUS. 
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Zaliczka PIT z obsługą ulgi na złe długi (Ra) 

Dodano nową wersję Zaliczki PIT dla ryczałtu, która umożliwia rozliczanie ulgi na złe długi, a także 

jednoczesne ujęcie przychodów z działalności prowadzonej na własne nazwisko i działalności 

prowadzonej w formie spółki. 

Nowa zaliczka pozwala na dodanie załącznika PIT/WZ, gdzie za pomocą opcji Pozycje 

szczegółowe możliwe jest wywołanie pomocniczego okna dodawania zwiększeń i zmniejszeń 

podstawy opodatkowania. 



Zmiany w InsERT GT 

181 

 

Dodane w ten sposób zwiększenia i zmniejszenia (nieopłacone i odpowiednio przeterminowane 

zobowiązania / należności) są wykazywane w załączniku PIT/WZ 
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Nowości w obsłudze JPK_V7M/K (Ra, Re) 

Programy linii InsERT GT przygotowano do obsługi raportowania transakcji VAT za pomocą nowych 

plików JPK_V7M/K. Termin obowiązywania nowego sposobu raportowania VAT został jednak 

przesunięty ustawą antykryzysową na 1 października 2020 roku. Pomimo przesunięcia terminu, z 

programów nie wycofano zmian związanych z JPK_V7. Można się z nimi zapoznać w celach 

testowych.  

 

1. W e-Sprawozdawczości JPK_VAT dodano obsługę pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K w wersji 1-2E, 

zastępującego deklaracje VAT-7/7K oraz poprzednią wersję pliku JPK_VAT.  

Generowanie, poprawianie oraz wysyłanie nowych plików będzie możliwe wyłącznie dla 

posiadaczy aktywnego abonamentu. 
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2. W parametrach JPK i Deklaracji (Administracja -> Parametry) dodano możliwość ustawienia 

numeru telefonu w plikach JPK_V7M oraz JPK_V7K. Oprócz pobierania tych informacji z danych 

podmiotu użytkownik może ustawić inny adres e-mail oraz numer telefonu w oknie parametrów. 

 

 

3. W serwisie e-Sprawozdawczość JPK_VAT dodano nowe kolumny: Do zapłaty, Nadwyżka oraz 

Do przeniesienia. Nowe kolumny są wypełniane tylko dla nowych plików JPK_V7M oraz 

JPK_V7K. 

 

4. Dodano opcję Drukuj przelew dla nowych plików JPK_V7M oraz JPK_V7K. Dostępna jest ona 

w menu kontekstowym. Jej użycie spowoduje wygenerowanie przelewu na kwotę wynikającą z 

pola Do zapłaty dla danego pliku JPK_V7. 
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Należy pamiętać, że przelew zostanie prawidłowo wygenerowany wyłącznie w sytuacji, gdy 

uzupełniony jest mikrorachunek podatnika. 

 

Wygenerowane okno szczegółów przelewu z tytułu zobowiązania VAT wygląda następująco: 

 

Po kliknięciu OK, można wydrukować polecenie przelewu. 

5. Dodano możliwość wydruku plików JPK_V7M i JPK_V7K. Polecenie Drukuj pozwala na odrębny 

wydruk części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. 
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6. Dodano automatyczne dołączanie części deklaracyjnej i ewidencyjnej do korekty plików 

JPK_V7M i JPK_V7K. Zgodnie z broszurą Ministerstwa Finansów daną część dołącza się do 

korekty tylko w przypadku występowania w niej zmian. 

Program działa teraz właśnie w taki sposób, tzn., gdy zostanie wywołana opcja Koryguj (z menu 

kontekstowego na pliku JPK_V7) sprawdzane są różnice w danych pomiędzy ostatnią częścią 

deklaracyjną i ewidencyjną, a plikiem wyliczonym na podstawie tego, co znajduje się w danym 

momencie w programie. W zależności od tego, w jakich obszarach wykryte zostaną zmiany, w 

pliku korekty pojawią się zakładki odpowiadające właśnie tym (zmienionym) obszarom. 

 

7. Dodano obsługę opcji porównywania nowych plików JPK_V7M/K z deklaracją oraz z ewidencją 

VAT. Opcje te są dostępne w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy na pozycji).  

 

Opcje działają bardzo podobnie, z tą różnicą, że: 

Opcja Porównaj z deklaracją – wywołuje tabelę porównującą część deklaracyjną pliku JPK_V7 

z jego częścią ewidencyjną. 
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Opcja Porównaj z ewidencją VAT – wywołuje tabelę porównującą ewidencję VAT z programu z 

częścią deklaracyjną pliku JPK_V7.  

 

W obu przypadkach tabela prezentuje ewentualne różnice (niezgodności) kwot oznaczając je 

kolorem czerwonym.  

8. Dodano obsługę opcji scalania dla nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K. Scalanie zadziała dla 

zaimportowanych do programu plików JPK_V7 o odpowiedniej strukturze. Przykładowo dla plików 

wewnętrznych JPK_V7 wygenerowanych w programie Subiekt i przesłanych do biura 

rachunkowego.  
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9. Dodano obsługę sprawdzania statusu VAT oraz VIES dla nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K. 

 

Po wywołaniu opcji z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy na pozycji) pojawia się 

pomocnicze okno wyboru, dla jakich ewidencji ma być przeprowadzona weryfikacja. Domyślnie 

program podpowiada ewidencję zakupu, można jednak zaznaczyć także ewidencję VAT 

sprzedaży. 

 

W wyniku weryfikacji wyświetlane jest okno Status podmiotu VATY/VIES – podsumowanie, gdzie 

znajdują się informacje dotyczące statusy kontrahentów z dokumentów umieszczonych w pliku 

JPK_V7. 
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Można z tego miejsca wydrukować listę lub wyświetlić listę dokumentów wystawionych na danego 

kontrahenta. 

Wydruk załącznika PIT/WZ i CIT/WZ do zaliczki (Re) 

W programie Rewizor GT dodano możliwość wydruku załącznika CIT/WZ do Zaliczki CIT oraz 

PIT/WZ do zaliczki PIT. 

W Rachmistrzu GT możliwy jest wydruk załącznika PIT/WZ do Zaliczki PIT. 
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Wydruk KPiR zbiorczo za cały okres (Ra) 

Dodano opcję wydruku KPiR zbiorczo za cały okres obrachunkowy oraz możliwość niewyświetlania 

daty na wydruku. 

 

Po wybraniu opcji Drukuj za cały okres obrachunkowy w podziale na miesiące pojawia się okno 

wydruku, w którym można zaznaczyć opcję Ukryj datę na wydruku. 

 

 

Wersja 1.64 

Zmiany w obsłudze JPK_V7M/K (Ra, Re) 

1. Dodano możliwość importu plików JPK_V7 do e-sprawozdawczości JPK_VAT.  

W module e-Sprawozdawczość JPK_VAT dostępna jest opcja Importuj (górne menu oraz menu 

kontekstowe pod prawym klawiszem myszy). 
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Po jej wywołaniu należy wskazać plik JPK_V7 o właściwej strukturze. 

 

Po kliknięciu Otwórz, program wyświetla okno JPK_V7 z danymi zawartymi w pliku. W zależności 

od tego, czy importowany plik pochodzi z Subiekta czy z programu księgowego (Rachmistrz, 

Rewizor), w zapisywanym JPK_V7 uzupełnione będą wyłącznie sekcje ewidencyjne (Sprzedaż, 

Zakup) lub ewidencyjne oraz deklaracyjna (odpowiednik deklaracji VAT-7). 

 

Zaimportowany plik pochodzący z Rachmistrza GT 
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Zaimportowany plik pochodzący z Subiekta GT 

 

Po zaimportowaniu pliku, nie jest już możliwe utworzenie lub zaimportowanie innego pliku 

obejmującego ten sam okres. Program komunikuje o tym fakcie. 

 

 

 

Scalanie plików JPK_V7 
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Jeżeli istnieje już plik JPK_V7 za dany okres, a zachodzi konieczność dodania do niego danych z 

innego pliku (np. przesłanego przez inny oddział firmy lub jednostkę podległą VAT) istnieje 

możliwość scalenie plików.  

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zapisany w programie plik i wybrać opcję scal (plik 

nie może być zatwierdzony). 

 

 

Pojawia się pomocnicze okno z możliwością wyboru plików do zaimportowania/scalenia. Należy 

kliknąć w hiperlink Wybierz pliki, a następnie wskazać plik JPK_V7. Można w ten sposób wskazać 

kilka plików (np. z wielu oddziałów).  

Po wybraniu wszystkich plików do scalenia, należy kliknąć przycisk Dalej. 
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W oknie Podsumowanie należy kliknąć Zakończ. 

 

 

Program automatycznie otwiera okna JPK_V7 z kompletem danych w zakładkach Deklaracja, 

SprzedazWiersz i ZakupWiersz. 

 

 

UWAGA! 

Import plików JPK_V7 jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy 

abonament nie będzie aktywny). 
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2. Dodano możliwość zbiorczej zmiany oznaczeń JPK_VAT w Ewidencjach VAT. 

Aby zmienić/nadać oznaczenia JPK dla wielu zapisów w ewidencjach VAT należy zaznaczyć 

pozycje na liście, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Zmiany zbiorcze –> JPK_VAT. 

 

Pojawia się okno Zmiany zbiorcze JPK_VAT, które umożliwia zmianę oznaczenia dowodu sprzedaży 

(wybór z rozwijalnego pola), oraz zmiany oznaczeń dotyczących procedur i dostawy i świadczenia 

usług. Znaczniki w dwóch dolnych sekcjach można zmieniać zaznaczając pole Zmiana, a następnie 

ustawiając status danego oznaczenia na zaznaczone lub odznaczone. 

Kliknięcie przycisku OK powoduje zapisanie ustawionych oznaczeń we wszystkich wybranych 

zapisach VAT. 

 

 

3. Dodano możliwość importu plików JPK_V7 do Ewidencji VAT sprzedaży oraz 

Ewidencji VAT zakupu.  
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Opcja importu JPK_V7 do ewidencji dostępna jest w górnym menu Operacje. 

 

W oknie Import należy wskazać plik JPK_V7 z dysku komputera a następnie kliknąć Dalej. 

 

 

 

 

W kolejnym oknie można zaznaczyć parametry importu do ewidencji VAT zakupu i sprzedaży. 

Odznaczenie głównego znacznika spowoduje pominięcie zapisów z danej ewidencji podczas 

importu z pliku.  

Dla zapisów dotyczących Sprzedaży możliwe jest określenie ewidencji docelowej VAT, do której 

trafią zapisy w programie księgowym, a także daty, z której pobierana będzie data magazynowa 

(sprzedaży/wystawienia). 

Dla zapisów dotyczących Zakupu można określić ewidencję docelową, sposób w jaki pobierana 

będzie data dostawy (wpływu/zakupu), a także pozostałe parametry typowe dla zapisów VAT 
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zakupu, jak Odliczenie (całkowite/proporcjonalne/bez odliczenia), Cel zakupu 

(gospodarczy/mieszany) czy Rodzaj zakupu dla pozostałych (kosztowe/zaopatrzeniowe). Zapisy 

zakupowe mogą być również importowane w oparciu o dane księgowe klienta (zapisane w kartotece 

kontrahenta). Wystarczy w tym celu zaznaczyć stosowna opcję w dolnej części okna importu. 

Pole Ewidencja marża jest domyślnie oznaczone jako „nie importuj”. Niemniej, jeśli ewidencja jest 

oznaczona jako VAT marża to w tym miejscu się pojawi. Tworzenie zapisów typu marża opisane 

zostało w jednym z kolejnych punktów. 

 

Po kliknięciu Dalej pojawia się lista dokumentów z pliku, na podstawie których powstaną zapisy w 

ewidencji VAT sprzedaży/zakupu. Zaznaczone do importu są wszystkie pozycje, można jednak 

odznaczyć te, które w tym momencie nie mają być zapisane w ewidencjach. 
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Po kliknięciu Zakończ (w ostatnim kroku kreatora importu) program dokonuje zapisu pozycji z pliku 

w programie. Zapisy pochodzące z JPK są odpowiednio oznaczone w kolumnie P (Pochodzenie). 

 

 

Uwaga! 

Import plików JPK_V7 jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy 

abonament nie będzie aktywny). 

 

4. Automatyczne oznaczanie zapisu VAT zakupu jako podlegającego metodzie kasowej. 

W Ewidencji VAT zakupu dodano automatyczne zaznaczanie dowodu nabycia "MK" w zakładce 

JPK_VAT, gdy wybrany kontrahent posiada oznaczenie "Metoda kasowa". 
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W Rewizorze GT ten mechanizm zadziała także jeżeli do dekretu powiązanego z zapisem VAT w 

Ewidencji VAT zakupu, podłączony jest rozrachunek posiada oznaczenie „Metoda kasowa”. 
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5. Automatyczne zaznaczanie procedury MPP w dekrecie 

W słownikach rejestrów księgowych dodano parametr umożliwiający włączenie automatycznego 

zaznaczania procedury MPP w zakładce JPK_VAT na podstawie znacznika Podzielona płatność na 

rozrachunku utworzonym przez dekret. 
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Mechanizm może ostrzegać o braku zaznaczenie znacznika lub dokonywać automatycznego 

zaznaczenia MPP w oznaczeniach JPK, gdy powiązany z zapisem rozrachunek posiada takie 

oznaczenie. 

Ustawienie tego parametru w rejestrze księgowym na „ostrzegaj” skutkuje następującym 

komunikatem: 

 

Ustawienie wartości „Zaznaczaj” powoduje automatyczne zaznaczenie Oznaczenia procedury MPP 

w zakładce JPK_VAT, gdy rozrachunek posiada oznaczenie MPP. 
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6. Zmiany w imporcie faktury marża 

Wprowadzono zmiany w imporcie faktury marża (FM) z opcją tworzenia automatycznych zapisów 

po stronie zakupu.  
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Choć same parametry schematu dekretacji dla dokumentu FM się nie zmieniły, to mechanizm 

importu został nieco przebudowany. 

Na potrzeby nowego pliku JPK_V7M/JPK_V7K zapisy posiadają obecnie dane dokumentów zakupu 

powiązanych z fakturą FM. Każdy taki zapis ma uzupełniane pole ZakupVAT_Marza, które 

pobierane jest do nowego pliku JPK_V7. 

Na podstawie tak zdefiniowanego schematu dekretacji: 

 

• Do ewidencji VAT zakupu wczytane zostaną dane z dokumentu nabycia powiązanego z fakturą 

FM (Nr dokumentu, dane kontrahenta - nazwa/adres/NIP, daty) 

• W powstałym zapisie VAT sprzedaży, do tabeli VAT zostanie wprowadzona kwota wg marży 

(różnica pomiędzy sprzedażą i nabyciem z FM). Na zakładce JPK_VAT zostanie automatycznie 

uzupełniona wartość w polu SprzedazVAT_Marza, a także zaznaczone zostanie Oznaczenie 

procedury Marża (wg ustawienia w samej FM). 

 

• W powstałym w ten sposób zapisie VAT zakupu natomiast wartości w tabeli VAT będą zerowe, 

gdyż podatek należny został już odpowiednio wykazany przez zapis sprzedażowy (wg marży). 

Natomiast na zakładce JPK_VAT uzupełnione zostanie pole ZakupVAT_Marza (wg dokumentu 

nabycia powiązanego z FM). 
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• W sytuacji, gdy z dokumentem FM powiązanych jest kilka dokumentów zakupu, to dla 

każdego z nich podczas importu tworzony jest osobny zapis w ewidencji VAT zakupu. 

Numeracja tych zapisów odpowiada poszczególnym dokumentom nabycia powiązanym z 

FM, ale kwoty ZakupVAT_Marza na zakładce JPK_VAT są ich uśrednioną wartością. 

• Jeżeli faktura FM zawiera kilka pozycji z tego samego dokumentu nabycia, to tworzymy dla 

tych pozycji jeden wspólny zapis po stronie zakupu. Wówczas wartości tych pozycji są 

sumowane do pola ZakupVAT_Marza na zakładce JPK_VAT. 

 

• Jeżeli na fakturze FM istnieje pozycja niepowiązana z żadnym nabyciem, to dla tej pozycji 

tworzymy zapis jak do tej pory - wszystkie dane z faktury FM, a kwoty wg wartości nabycia i 

do pola ZakupVAT_Marza w zakładce JPK_VAT też importujemy kwotę z pola wartość 

nabycia faktury FM. 

 

Pola ZakupVAT_Marza z zapisów zakupowych oraz SprzedazVAT_Marza z zapisów 

sprzedażowych, tak jak oznaczenia JPK_VAT dla marży, są odpowiednio wykazywane w pliku 

JPK_V7. 
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Formularz CIT/MIT (3) (Re) 

CIT-MIT jest załącznikiem do deklaracji CIT-8.  

 

Załącznik służy do wykazania podstawy opodatkowania wynikającej z najmu środków trwałych – 

budynków (np. hal produkcyjnych, magazynów), w sytuacji, gdy przychód przekroczył 10 mln zł w 

ciągu roku. 
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Sekcja C załącznika jest uzupełniana na podstawie zaliczek miesięcznych/kwartalnych CIT. 

Wystarczy, że w zaliczce wypełnione będzie pole 72 w sekcji G. 

Informacje dotyczące środków trwałych (sekcja B załącznika) są uzupełniane ręcznie. Opcja Pozycje 

szczegółowe pozwala wyświetlić listę środków trwałych wyszczególnionych w załączniku. 

Zbiorcza zmiana kategorii w dekretach księgowych (Re) 

Opcja Zmiany zbiorcze dostępna jest w menu kontekstowym. 

 

 

 

Portal Biura dla InsERT GT (Ra, Re) 

1. Udostępniono usługę Portal Biura - Dokumenty dla formy księgowości Podatek 

zryczałtowany. 
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2. Dla usług Portal Biura - Dokumenty oraz Dokumenty dodano rozpoznawanie tabelki VAT 

podczas wprowadzania dokumentów do Ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu. 

 

3. Umożliwiono współpracę systemu InsERT GT z Portalem Biura, który wspomaga skuteczną 

komunikację i współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami. Usługa Raporty 

umożliwia przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-

księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Dzięki usłudze 

Dokumenty możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Biura dokumentów 

klienta w formie plików pdf lub zdjęć prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym 

miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy 

księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. 

Przedpłaty w dokumentach handlowych – karta płatnicza (Su) 

W przedpłatach, w dokumentach handlowych dodano możliwość wykorzystania karty płatniczej.  

 

 

Zarówno pod hiperlinkiem Dodaj jak i w menu kontekstowym znajduje się możliwość użycia opcji 

Płatność kartą. 
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W oknie Cesja (płatność kartą) domyślnie wybrana jest karta płatności ustawiona w słowniku 

Płatności kartą przy sprzedaży. Aby zapisać płatność konieczne jest podanie kwoty operacji. 

 



Zmiany w InsERT GT 

208 

 

Po zapisaniu operacji można wydrukować Potwierdzenie płatności kartą. 

 

Po wydruku (lub wciśnięciu przycisku Anuluj) pojawi się, jeżeli wcześniej zdefiniowano, możliwość 

zarejestrowania płatności na terminalu płatniczym. 

 

Wciśnięcie przycisku OK uruchomi rejestrację płatności. 
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Po jej zakończeniu dokonana właśnie płatność kartą będzie widoczna w oknie Przedpłaty. Z tego 

miejsca można od razu wybrać ją jako dokument przedpłaty rozliczający (w całości lub w części) 

wystawiany dokument.  

 

 



Zmiany w InsERT GT 

210 

Po kliknięciu przycisku OK wartość formy płatności przedpłata zostanie zwiększona o wartość 

płatności kartą. 

 

 

Informacja o dokonaniu płatności kartą znajduje się także na wydruku dokumentu. 

 

Po stworzeniu dokumentu utworzona zostaje należność na centrum rozliczeń kart oraz spłata 

należności na kontrahenta dokumentu. 
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Kreator oznaczeń dla JPK (Su) 

Od 1 października 2020 r. zmienia się struktura plików JPK VAT, w której wprowadzono oznaczenia 

niektórych towarów i usług - przykładowo wyrobów alkoholowych, tytoniowych czy opałowych. W 

związku z tym, oprócz ręcznej edycji poszczególnych kartotek, przygotowano specjalny kreator 

ułatwiający dostosowanie zmian w programie do przepisów. Kreator umożliwi zbiorcze 

wprowadzenie zmian. 
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Można go uruchomić w dowolnym momencie pracy programu, wybierając w module Towary i usługi 

z górnego menu Narzędzia opcję Kreator oznaczeń dla JPK.  

 

Kreator zbudowany jest z trzech kroków.  

1. Pierwszy krok to ekran powitalny.  
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2. Drugi krok to nadanie oznaczeń dla JPK_VAT. Na podstawie symboli PKWiU oraz CN zostaną 

automatycznie zasugerowane oznaczenia dla JPK VAT. Oczywiście możliwe jest również 

ręczne nadanie oznaczeń dla JPK VAT dla towarów niezasugerowanych. W tym celu należy 

przełączyć filtr widok z ustawienia pokaż towary wymagające zmian na pokaż wszystkie towary.  

 

W przypadku konieczności zmiany oznaczenia zasugerowanego przez kreator należy wejść w 

menu kontekstowe i użyć opcji Ustaw oznaczenie dla JPK VAT. 

 

Warto także zwrócić uwagę na dwa hiperlinki zlokalizowane w dolnej części okna kreatora 

Ustaw grupę JPK dla zaznaczonych pozycji oraz Ustaw grupę JPK dla wyfiltrowanych 

pozycji. Pozwalają one na zbiorcze dokonanie zmian dla odpowiednia zaznaczonych lub 

wyfiltrowanych pozycji towarowych. 
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3. Krok ostatni - podsumowanie i wykonanie operacji ustawionych we wcześniejszych krokach. Po 

wybraniu klawisza Wykonaj zostaną wykonane operacje zmiany oznaczeń w kartotekach 

towarów. 
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F8 - w słownikach kodów CN i PKWiU (Su) 

W słownikach kodów CN i PKWiU dodano wyszukiwanie pozycji po F8. 
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Ctrl+C i Ctrl+V na dokumentach inwentaryzacji (Su) 

Dodano obsługę skrótów klawiszowych Ctrl+C i Ctrl+V na dokumentach inwentaryzacji. Działają one 

np. w kolumnach Kod dostawy czy Opis dostawy. 

 

Inwentaryzacja cząstkowa i zbiorcza - inny algorytm pobierający ceny dla 

pozycji (Su) 

W inwentaryzacji cząstkowej i zbiorczej dodano do okna sposobu wyliczania dokumentu znacznik 

Przelicz tylko pozycje z zerową ceną. Dostępna jest po kliknięciu hiperlinka związanego ze 

sposobem wyliczania dokumentu. 
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Dzięki temu możliwe jest zastosowanie innego algorytmu pobierającego ceny dla pozycji, które mają 

zerową cenę w podstawowym algorytmie. 

 

Miesiąc opodatkowania składek pracodawcy na PPK (Gr) 

W wersji 1.64 w parametrach PPK dodano możliwość określenia momentu wpłaty składki na PPK. 

Wybór ten wpływa na moment - miesiąc - opodatkowania składki pracodawcy.  
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W sekcji Przekazywanie wpłat do instytucji finansowej dostępne są dwa ustawienia: 

• w miesiącu naliczenia wynagrodzenia – podatek naliczany w bieżącej wypłacie 

• do 15 dnia następnego miesiąca – podatek naliczany w miesiącu wypłaty. Opcja domyślna dla 

nowych podmiotów. Dodatkowo przy tej opcji można określić dzień wpłaty. 

Warto wiedzieć 

Zarówno wpłaty podstawowe, jak i dodatkowe do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią 

przychód ze stosunku pracy. Powstaje on jednak dopiero w momencie dokonania wpłaty tych 

środków do instytucji finansowej. Pracodawca nie może pobrać zaliczki przed powstaniem 

przychodu u pracownika. W takim przypadku przychód pracownika z tego tytułu pracodawca doliczy 

do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik 

otrzymał ten przychód. U pracownika może więc wystąpić konieczność dopłaty podatku przy 

rozliczeniu rocznym. 

Dla zobrazowania działania programu poniżej znajduje się opis scenariuszy, które mogą się pojawić. 

W opisie używane są następujące wyrażenia: 
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• Składka PPK – zamiast wpłata PPK używane jest pojęcia „składka PPK”, żeby rozróżnić to od 

wypłaty wynagrodzenia. 

• IF – instytucja finansowa. 

Ogólne założenia 

• Składkę PPK należy przekazać do 15 dnia następnego miesiąca po dacie wypłaty (np. wypłata 

31 marca -> składka PPK do 15 kwietnia lub wypłata 10 kwietnia -> składka do 15 maja) 

• Obowiązek naliczenia podatku od składki PPK pracodawcy powstaje w momencie wpłaty do IF. 

 

Scenariusz nr 1 Wypłata wynagrodzenia ostatniego dnia miesiąca (jedna wypłata w miesiącu) 

• Składka PPK w tym samym miesiącu 

Przykład: wypłata za marzec wypłacona 31 marca, składka PPK przekazana 31 marca 

Składka PPK została przekazana do IF w tym samym miesiącu co wypłata wynagrodzenia. 

Oznacza to, że podatek od składki PPK pracodawcy możemy naliczyć na tej samej wypłacie. 

• Składka PPK w następnym miesiącu 

Przykład: wypłata za marzec wypłacona 31 marca, składka PPK przekazana 15 kwietnia 

Podatek od składki PPK pracodawcy za marzec powinien być naliczony w wypłacie z 30 

kwietnia (za kwiecień). 

Scenariusz nr 2 Wypłata wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca 

• Składka PPK w tym samym miesiącu 

Przykład 1: wypłata za marzec wypłacona 10 kwietnia, składka PPK przekazana 15 kwietnia 

Składka PPK nastąpiła później niż wypłata, więc podatek od składki PPK pracodawcy nie 

zostanie naliczony, bo wypłata w tym miesiącu już nastąpiła. Sytuacja ta wpłynie na deklarację 

PIT-11 (nastąpi wyrównanie). 

Przykład 2: wypłata za marzec wypłacona 10 kwietnia, składka PPK przekazana 5 kwietnia 

Podatek za składkę PPK pracodawcy powinien zostać naliczony w wypłacie z 10 maja (za 

kwiecień) 

• Składka PPK w następnym miesiącu 

Przykład 1: wypłata za marzec wypłacona 10 kwietnia, składka PPK przekazana 15 maja 

Podatku od składki PPK pracodawcy nie policzymy, bo wypłata za kwiecień będzie 10 maja, 

czyli wcześniej niż data przekazania składki PPK. Sytuacja ta wpłynie na deklarację PIT-11 

(nastąpi wyrównanie). 
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Jeśli w maju wypłata byłaby ostatniego dnia miesiąca to wtedy można w niej naliczyć podatek 

od składki PPK pracodawcy za marzec. 

Przykład 2: wypłata za marzec wypłacona 10 kwietnia, składka przekazana 5 maja 

Podatek za składkę PPK pracodawcy za marzec powinien zostać naliczony w wypłacie z 10 

maja (za kwiecień) 

 

W naliczonej wypłacie dodano pole Wpłata na PPK do opodatkowania. Dzięki niemu możliwe jest 

sprawdzenie w jakiej wysokości w danej wypłacie zostanie uwzględniona wpłata na PPK, która 

zostanie opodatkowana. Wartość jaka pojawi się w tym polu uzależniona jest od ustawień wcześniej 

omawianych parametrów (może to być kwota wyliczona w bieżącej wypłacie, wynikająca z miesiąca 

poprzedniego lub zerowa – wtedy podatek zostanie uwzględniony w PIT-11). 

 

Analogiczne informacje znajdują się w Rachunku. 
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Naliczanie godzin nocnych wg godzin normatywnych (Gr) 

W Parametrach czasu pracy umożliwiono wybór sposobu naliczania godzin nocnych wg. godzin 

normatywnych oraz dodano nową zakładkę Godziny normatywne, w której widoczne są wyliczone, 

możliwe do edycji godziny normatywne. 
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Po naliczeniu wypłaty, z godzinami nocnymi, odpowiednie informacje są prezentowane w 

Informatorze. 
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W przypadku braku uprawnień do wersji 1.64 po naliczaniu wynagrodzeń program wyliczy godziny 

nocne wg ewidencji czasu pracy i wyświetli komunikat: Ze względu na brak uprawnień do wersji 

1.64, godziny nocne zostały policzone na podstawie ECP. 

Moduł Rachunki - nowe kolumny "Do wypłaty przelewem/gotówką" (Gr) 

 W module Rachunki dodano kolumny "Do wypłaty przelewem/gotówką". 
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Lista płac pełna oraz Odcinek wypłaty - nowy parametr określający sumę 

godzin do rozliczenia 

Dla wzorców wydruku Lista płac pełna oraz Odcinek wypłaty dodano nowy parametr "(W) Godz. 

nadl. do rozl. (suma)". Sumuje on godziny do rozliczenia od momentu ostatniego rozliczenia. 

 

Wersja 1.64 SP1 

Kod kraju kontrahenta (GT) 

Wprowadzono możliwość opcjonalnego korzystania z numeru NIP klienta z kodem kraju przy 

transakcjach krajowych, w celu poprawnego wykazania otrzymanych dokumentów, gdy klient użył 

numeru NIP z przedrostkiem PL. Zmiany obejmują możliwość ustawienia stosowania numeru NIP z 

kodem kraju (w tym z PL) w danych klienta, drukowania na fakturach oraz wykazywania tych 

numerów w pliku JPK_7M/K. Kod kraju dostępny jest także w komunikacji z księgowością, zarówno 

poprzez plik EPP jak i przy bezpośrednim imporcie z podmiotu. 
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W danych kontrahenta w zakładce Podstawowe dodano hiperlink Dodaj kod kraju. 

 

Po jego kliknięciu zostanie nadany kod kraju w polu przed numerem NIP. Kod kraju zostanie 

wyznaczony na podstawie słownika Państwa. Dla kontrahentów unijnych sposób wyznaczania 

przedrostka nie zmienił się – nadal o jego obecności decyduje opcja Podatnik VAT zarejestrowany 

w UE. Dla krajów spoza Unii opcja Dodaj/usuń kod kraju steruje pojawianiem się lub nie kodu ISO 

ze słownika. Działanie hiperlinka Dodaj kod kraju jest więc niezależne od opcji Podatnik VAT 

zarejestrowany w UE. 

Po kliknięciu w Dodaj kod kraju program uzupełnia pole przed NIP-em a hiperlink zmienia swoją 

nazwę na Usuń kod kraju. 
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Tak nadany kod kraju jest przenoszony na dokumenty, drukowany oraz przekazywany do pliku 

JPK_V7M/K. 

Dodatkowo w module Kontrahenci dodano możliwość wykorzystania zbiorczej zmiany kodu kraju 

kontrahenta (dodawanie i usuwanie). 
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Drukowanie oznaczeń dla JPK VAT na fakturach (Su) 

Na wzorcach wydruków w zakładce Inne dostępny jest znacznik Drukuj oznaczenia dla JPK VAT. 

Jest on dostępny do edycji na powielonych wzorcach wydruku. 
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Jego zaznaczenie skutkuje wydrukiem znaczników (oznaczeń dowodu sprzedaży, procedur i GTU) 

zaznaczonych na fakturze lub korekcie.  
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Kartoteka kontrahenta - oznaczenia dla JPK VAT (GT) 

W danych kontrahenta dodano zakładkę JPK VAT. Znajdują się w niej pozycje związane z 

oznaczeniem procedur jak i dotyczące dostawy i świadczenia usług. 
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Jeżeli zaznaczony jest jakiś znacznik w kartotece kontrahenta to fakt ten zostanie odzwierciedlony 

także na fakturze (dodatkowo, oprócz zaznaczonych już wcześniej na dokumencie).  

Dostęp do tej zakładki jak i wykorzystanie jej danych (przepisywanie do ewidencji VAT, dokumentów) 

są uzależnione od posiadania aktywnego abonamentu na ulepszenia. 

Oznaczenia typów dokumentów FP i WEW (Su) 

Dla dokumentów sprzedaży wprowadzono oznaczenie FP.  
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Dodatkowo oznaczenie skrótem FP nadaje się domyślnie automatycznie ze względu na nowy 

parametr Automatyczne ustawianie znacznika FP na fakturach.  

Dla parametrów dokumentów: Faktura VAT marża, Faktura VAT sprzedaży, Faktura VAT 

zaliczkowa, Faktura VAT zaliczkowa cząstkowa, Faktura VAT zaliczkowa końcowa, Faktura VAT 

sprzedaży zbiorcza - ustawiony jest on na "zafiskalizowanych" (domyślnie ustawiony). Poza nim 

dostępne są "wszystkich" oraz "żadnych". 
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Natomiast do parametrów Faktura VAT sprzedaży detaliczna dostępne są dwa parametry 

"wszystkich" (ustawiony domyślnie) i "żadnych". 
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Oznaczenie WEW – Dokument wewnętrzny (GT) 

Oznaczenie „WEW” należy zastosować wówczas, gdy podatnik nie jest zobligowany do wystawiania 

faktur sprzedaży lub paragonów fiskalnych, jednak zachodzą u niego zdarzenia gospodarcze 

zobowiązujące go do naliczenia podatku VAT.  

Oznaczenie WEW musi zatem być stosowane, gdy: 

• podatnik prowadzi sprzedaż bezrachunkową – korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, 

• Podatnik wystawia faktury wewnętrzne – np. w sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów 

lub wycofania środków trwałych na cele prywatne. 
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Z tego powodu w fakturach wewnętrznych podatku naliczonego i podatku należnego dodano 

automatyczne ustawianie oznaczenia WEW. Oznaczenie to nie jest jednak nadawane dla transakcji 

takich jak WNT i IMU.  

Oznaczenie to jest przenoszone do pliku EPP.  

Zbiorcza modyfikacja oznaczeń dla JPK VAT na dokumentach (Su) 

W modułach Faktury sprzedaży, Korekty faktur sprzedaży, Sprzedaż detaliczna, Zwroty detaliczne, 

Faktury i korekty wewnętrzne podatku naliczonego, dodano operację zbiorczą Oznaczenia dla 

JPK_VAT. Do jej wykorzystywania konieczne jest posiadanie aktywnego abonamentu na 

ulepszenia. 

 

Po jej uruchomieniu możliwe jest zbiorcze dokonanie, dopisanie, zmian w oznaczeniach dla 

JPK_VAT dla wielu dokumentów jednocześnie. 
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Walidacja oznaczeń JPK VAT na dokumentach (Su) 

Podczas zapisywania dokumentu w Subiekcie sprawdzana jest zgodność ustawionych oznaczeń 

JPK VAT z domyślnymi parametrami kontrahenta i towarów znajdujących się na zapisywanym 

dokumencie. W przypadku wystąpienia niezgodności program informuje o wymaganych symbolach, 

które nie są zaznaczone w dokumencie oraz o tych, które zostały zaznaczone nadmiarowo. 

W oknie Walidacja oznaczeń JPK VAT można zatem od razu zaznaczyć wymagane oznaczenia 

(przypisane do towarów lub kontrahenta) a także odznaczyć te, które zostały zaznaczone 

nadmiarowo. 

Dostępny hiperlink Ustaw zalecany stan znaczników powoduje automatyczne dopasowanie 

oznaczeń na dokumencie do wymaganych ustawień wynikających z kartotek. 
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Niezależnie od tego, czy użytkownik dokona zmian oznaczeń czy też nie, kliknięcie w przycisk 

Zapisz powoduje zapisanie dokumentu z takim stanem oznaczeń, jaki został ustawiony w oknie 

Walidacji oznaczeń JPK VAT. 

Towary i usługi – filtr i kolumna JPK VAT (Su) 

W module Towary i usługi dostępne są filtr JPK VAT – umożliwiający wybranie oznaczenia GTU 

oraz kolumna Oznaczenia dla JPK VAT – wyświetlająca nadane w kartotece oznaczenie GTU. 

 

VAT-8(11) i VAT-9M (10) 

W programach księgowych dodano nowy wzór deklaracji VAT-8(11) i VAT-9M (10). Deklaracje 

obsługują korekty oraz wysyłkę elektroniczną.  
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Ewidencje VAT – kolumny i filtry do oznaczeń JPK_VAT (Ra, Re) 

W ewidencjach VAT sprzedaży i zakupu dodano kolumny oraz filtry do oznaczeń JPK_VAT.  

 

 

 



Zmiany w InsERT GT 

241 

Zestawienia – faktury FP (Ra, Re) 

W zestawieniach: Ewidencja sprzedaży VAT, Wyciąg z ewidencji VAT- sprzedaż wg kategorii oraz 

Podsumowanie ewidencji sprzedaży VAT dodano filtr na oznaczenie dowodu JPK_VAT, dzięki 

któremu można wyłączyć faktury FP z zestawienia.  

 

Korekta VAT SN (Ra, Re) 

Na dokumencie Korekta VAT SN odblokowano oznaczenia na zakładce JPK_VAT oraz 

wprowadzono domyślne oznaczenie dokumentu jako WEW. 
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Schematy importu a oznaczenia JPK (Ra, Re) 

W Rachmistrzu GT i Rewizorze GT w schematach importu dodano pole Dowód JPK_VAT. 

Wykorzystanie tego pola jest uzależnione od posiadania aktywnego abonamentu. 

W Rachmistrzu pole Dowód JPK_VAT dostępne jest pod polem Cel zakupu. 
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Natomiast w Rewizorze GT pole Dowód JPK_VAT dostępne jest w zakładce VAT pod polem 

Transakcja VAT. 
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Podstawa chorobowego (Gr) 

W oknie absencji w miejsce checkboxa Użyj podaną podstawę składek społecznych i pola na 

podstawę dodano checkbox Użyj podaną podstawę zasiłków i pole Podstawa zasiłku, które 

uaktywnia się po zaznaczeniu checkboxa. Nowe opcje dostępne są dla poniższych absencji: 

- Choroba: 313/331, 313, 314; 

- Urlop macierzyński: 311, 319, 325, 327; 

- Opieka: 312. 
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W przypadku wpisania indywidualnej podstawy zasiłku, podstawa ta będzie brana do obliczania 

wynagrodzeń zasiłkowych (podstawa chorobowego).  

Jeśli istnieje wiele różnych absencji w miesiącu i jedna z nich ma indywidualną podstawę to będzie 

ona pobrana do obliczeń. Dodatkowo, jeśli istnieje wiele absencji w miesiącu i mają one wpisane 

różne podstawy, to do obliczeń będzie brana podstawa z najpóźniejszej absencji. Wpisanie wartości 

w indywidualnej podstawie zasiłku nadpisuje zasadę kontynuacji choroby, pomimo istnienia absencji 

w ostatnich 3 miesiącach (do obliczeń będzie pobierana wpisana podstawa). 

Nowa wersja pliku EPP (GT) 

Kolejny pakiet zmian w obrębie obsługi oznaczeń JPK_VAT spowodował utworzenie nowej wersji 

pliku EPP – 1.08.  

Wersja 1.65 

Kontrahenci – ustawienia domyślne JPK (GT) 

W wersji 1.65 w systemie InsERT GT umożliwiono ustawianie domyślności oznaczeń JPK dla 

kontrahentów. W Parametrach kontrahentów w zakładce JPK umieszczono oznaczenia dotyczące 

procedur i świadczenia usług oraz grup towarowo-usługowych. Dzięki zaznaczeniu odpowiednich 

pól możliwe jest przypisanie oznaczeń dla nowo tworzonej kartoteki kontrahenta. 
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\ 

Na zakładce Jednorazowi umożliwiono korzystanie z ustawień zawartych w zakładce JPK VAT także 

dla kontrahentów jednorazowych. 
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Zmiany w Inwentaryzacji (Su) 

Na pozycjach inwentaryzacji zbiorczej dodano możliwość sortowania pozycji. 
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Nowe wersje deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR oraz zaliczki miesięcznej od 

wypłat PIT (Gr) 

Dodano nowe wzory deklaracji: 

• PIT-4R(10), 

• PIT-8AR(9) 

• PIT-11(26) 
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• Zaliczka od wypłat PIT 

Dla wymienionych deklaracji obsłużono korekty oraz wysyłkę elektroniczną. 

PPK – zestawienia (Gr) 

W wersji 1.65 dodano dwa zestawienia w zakresie PPK. Są to: 

• Uczestnictwo w PPK - w tym zestawieniu można zobaczyć jak na wybrany dzień wygląda 

uczestnictwo pracowników w PPK. Czy są zapisani, czy zrezygnowali, jeśli tak to, kiedy. 

• Wpłaty PPK - to zestawienie prezentuje wpłaty na PPK pracodawcy i pracownika, które zostały 

naliczone na wypłatach/rachunkach w wybranym okresie. 

 

Przepisywanie terminu płatności z rozrachunku na VAT (Re) 

Gdy do wprowadzanego dekretu podłączony lub dodany jest rozrachunek to termin płatności oraz 

dni do zapłaty są przepisywane do pól oznaczonych jako Termin w zakładce VAT. Mechanizm ten 

zadziała niezależnie od tego, czy pole termin checkbox) jest zaznaczone czy też nie.  

Funkcjonalność ta dotyczy zarówno Ewidencji VAT sprzedaży jak i zakupu. Mechanizm działa przy 

ręcznym wprowadzaniu dekretu oraz przy imporcie.  
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Status "Nie podlega księgowaniu" dla zapisów VAT w Rachmistrzu 

W ewidencjach VAT wprowadzono nowy status księgowy Nie podlega księgowaniu. Będzie on 

szczególnie przydatny do wyłączenia z księgowania faktur fiskalnych (oznaczonych w JPK jako FP 

– Faktura paragonowa).  

Nadawanie statusu odbywa się poprzez Operacje -> Zmiany zbiorcze -> VAT.  
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W pojawiającym się oknie należy zaznaczyć opcję Nie podlega księgowaniu, a następnie wybrać  

 

Status Nie podlega księgowaniu wyświetlany jest w KPiR, w kolumnie Status księgowy (K).  
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Wprowadzono też filtr umożliwiający selekcję dokumentów według nowego znacznika. 

 

Zmiany zbiorcze w Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży - Opis i Kategoria oraz 

Nie podlega księgowaniu (Ra) 

Oprócz opisanej wcześniej możliwości zbiorczego nadawania statusu Nie Podlega Księgowaniu, 

zbiorcza zmiana VAT (menu Operacje) umożliwia zmianę/nadanie opisu i/lub kategorii dla wielu 

zapisów VAT na raz. 

  

Ryczałt - zmiana stawek od 2021 r. (Ra) 

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych. Obowiązująca do końca 2020 roku stawka 20% zostanie obniżona do 17%, 

natomiast stawka 17% - do poziomu 15%.  

Ponadto, w zakresie niektórych usług wprowadza się dodatkową stawkę, tj. 12,5%, która 

obowiązywać będzie po przekroczeniu limitu 100 tys. zł przychodu. 

Odpowiednie stawki zostały dodane do słownika, a stawka 20% jest nieaktywna.  
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Okno przychodu z obsługą nowych stawek prezentuje się następująco. 

 

Program wyświetla komunikat przypominający o zmianach stawek podczas zapisywania przychodu. 
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Wprowadzony zostanie także nowy wzór wydruku ewidencji uwzględniający nowe stawki ryczałtu, 

tj. 15% oraz 12,5%. 
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Portal Biura/Dokumenty – rozpoznawanie treści dokumentów zeskanowanych 

w biurze rachunkowym 

W ramach Laboratorium dodano postulowaną przez wiele biur rachunkowych możliwość wysłania 

do Portalu Biura dokumentów zeskanowanych w biurze celem rozpoznania ich treści. Funkcja ta jest 

przydatna do obsługi klientów, którzy nadal w tradycyjny sposób dostarczają wydrukowane 

dokumenty do biura rachunkowego. 

Po aktywacji nowej opcji (Parametry/Laboratorium) możliwe jest przesyłanie do Portalu 

zeskanowanych dokumentów bezpośrednio za pomocą programu Rachmistrz lub Rewizor. Pliki po 

umieszczeniu w Portalu będą widoczne zarówno dla księgowego w programie księgowym, jak i dla 

klienta biura. 

 

Dokumentny wewnętrzne w usłudze Portal Biura/Dokumenty [tylko Rach]  

Usługa Portal Biura – Dokumenty została wzbogacona o obsługę Dowodów wewnętrznych. Dowód 

wewnętrzny to rodzaju zapisu księgowego, który pozwala ewidencjonować operacje, które nie mają 

w systemie dedykowanej obsługi. Dowody wewnętrzne można dodawać na podstawie pliku 

przesłanego przez klienta - podgląd pliku będzie dostępny z poziomu danego dokumentu w module 

Ewidencja dowodów wewnętrznych. 

Nowości w module Portal Biura - Dokumenty  

Moduł Portal Biura – Dokumenty został rozszerzony o nowe opcje. Opisywanie dokumentów stało 

się prostsze i szybsze dzięki zmianom zbiorczym. Wielu dokumentom jednocześnie można 

przypisać grupę, ustawić datę czy ustalić sposób wprowadzania do ksiąg. Dodano także możliwość 

powiązania zapisów istniejących w programie w modułach KPiR, Ewidencja przychodów, Dekretacja 

i Ewidencja VAT z dokumentami przesłanymi przez klientów za pomocą usługi. 

Na dokumencie Korekta VAT proporcji bazowej wprowadzono domyślne 

oznaczenie dowodu JPK_VAT jako WEW - Dokument wewnętrzny 
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Wersja 1.66 

Obsługa procesu windykacji firmy Kaczmarski Inkasso w InsERT GT (Su, Re) 

Wysyłka przeterminowanych należności do Kaczmarski Inkasso dostępna jest w modułach 

rozrachunkowych, tj. Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki z 

kontrahentem (panel rozliczeń). Na listach prezentujących rozrachunki dostępna jest kolumna 

Odzyskaj pieniądze, która prezentuje status należności w kontekście wysyłki do firmy windykacyjnej. 

Nad listami rozrachunków dostępny jest także filtr O statusie windykacji, który pozwala ograniczać 

listę wyświetlanych pozycji jedynie do tych, które oznaczone są wskazanym statusem. 

Wszystkie należności, które mogą zostać wysłane do Kaczmarski Inkasso posiadają status 

Odzyskaj pieniądze. 
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Warto wiedzieć, że w górnym menu Operacje dostępna jest opcja Odśwież status windykacji 

Kaczmarski Inkasso, która pozwala ręcznie odświeżyć status odzyskiwania płatności dla 

należności. 

 
W kontekście współpracy programu z firmą Kaczmarski Inkasso, ważnym elementem jest 

uprawnienie, które należy nadać użytkownikowi programu odpowiedzialnemu za przesyłanie zleceń. 

Należy w tym celu edytować dane użytkownika w module Administracja -> Słowniki -> Personel. 

Uprawnienie, o którym mowa nosi nazwę Zgłaszanie długu do windykacji w Kaczmarski Inkasso. 
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Wysyłanie przeterminowanych należności do Kaczmarski Inkasso 

Najwygodniejszym sposobem wysłania pojedynczego rozrachunku do firmy windykacyjnej jest 

kliknięcie w obszarze kolumny statusowej Odzyskaj pieniądze.  

 
W sytuacji, gdy wysłanych ma zostać więcej rozrachunków, należy je zaznaczyć i skorzystać z 

opcji Odzyskaj pieniądze dostępnej nad listą. 
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Spowoduje to otwarcie okna Odzyskaj pieniądze, za pośrednictwem którego sprawa przekazywana 

jest do firmy Kaczmarski Inkasso. 

Jeśli zaznaczone zostały należności wielu klientów proces należy rozpocząć od wybrania firmy, 

której nieopłacone rozrachunki zostaną wysłane w pierwszej kolejności. Należy wybrać klienta i 

kliknąć w przycisk Odzyskaj pieniądze. 

 
Zostaje otwarty formularz przekazania sprawy, w którym należy zweryfikować dane klienta oraz 

płatności.  

W sytuacji, gdy w danych klienta (pobranych z rozrachunku w programie) wykryte zostaną 

nieprawidłowości, sekcja Dane dłużnika zostaje podświetlona na czerwono. Należy wówczas 
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skorzystać z opcji Uzupełnij lub popraw dane w celu ich zweryfikowania i dokonania koniecznych 

zmian. 

 
Nieprawidłowe dane są oznaczane symbolem wykrzyknika. W poniższym przykładzie 

nieprawidłowości zostały wykryte w polu NIP oraz Telefon.  

 
Po dokonaniu zmian, należy kliknąć w przycisk Zapisz dane.  
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UWAGA! Należy pamiętać, że dane poprawione w ten sposób służą wyłącznie do przekazania 

sprawy do firmy Kaczmarski Inkasso. Nie są one przepisywane do programu źródłowego. W celu 

zaktualizowania danych klienta w programie należy edytować jego kartotekę.  

 

Po upewnieniu się, że dane dłużnika są prawidłowe, należy zweryfikować listę należności 

znajdującą się poniżej. Są to te rozrachunki, które oznaczono wcześniej w programie. Pod listą 

prezentowana jest kwota brutto do odzyskania (suma zaznaczonych pozycji) oraz wartość prowizji, 

którą należy zapłacić po odzyskaniu pieniędzy. 

Na tym etapie można jeszcze odznaczyć pozycje, które tym razem nie zostaną jednak przekazane 

do windykacji. 

Poniżej znajdują się dodatkowe opcje związane z obsługą sprawy: 

• Chcę odzyskać koszty prowizji od dłużnika – opcja domyślnie zaznaczona. Gdy dokument 

zostanie już opłacony przez dłużnika przedsiębiorca otrzyma fakturę prowizyjną. Po dokonaniu 

płatności przedsiębiorca otrzyma notę obciążeniową, którą należy przekazać dłużnikowi. Na 

tej podstawie firma Kaczmarski Inkasso bezpłatnie zajmie się odzyskaniem kosztów prowizji 

od dłużnika.  

• Chcę dopisać dłużnika do KRD BIG SA – opcja domyślnie zaznaczona i możliwa do 

wykorzystania dla należności przekraczających 500zł.  

 

Należy teraz zatwierdzić sprawę klikając w przycisk Odzyskaj pieniądze. 
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Podczas pierwszej wysyłki zlecenia do serwisu Kaczmarski Inkasso pojawia się dodatkowy krok 

– Zawarcie umowy windykacyjnej. Nie będzie on widoczny przy kolejnych zleceniach. Należy w nim 

uzupełnić dane osoby upoważnionej do przekazania nierozliczonych należności firmie 

windykacyjnej. W oknie uzupełniane są dane bieżącego użytkownika programu. Adres e-mail oraz 

telefon są pobierane z użytkownika lub (jeśli nie są one uzupełnione) z danych podmiotu. W razie 

potrzeby należy uzupełnić e-mail lub numer telefonu. 

Konieczne jest jeszcze zapoznanie się z regulaminem i zatwierdzenie jego postanowień. Należy 

także wyrazić zgodę na świadczenie usługi przed okresem odstąpienia. W świetle przepisów 

mikroprzedsiębiorca (jednoosobowa działalność gospodarcza) traktowany jest jak konsument. 

Zaznaczenie tego pola oznacza więc zobowiązanie przedsiębiorcy do zapłaty za świadczenie 

spełnione do momentu odstąpienia od umowy.  

Po uzupełnieniu poszczególnych pól należy kliknąć w przycisk Przejdź dalej. 
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Pojawia się okno podsumowania dotychczasowych ustawień. W razie potrzeby można jeszcze 

powrócić do edycji danych – przycisk Wróć do edycji.  

Jeżeli wszystkie informacje są poprawne należy kliknąć w przycisk Odzyskaj pieniądze. 

 
 

Sprawa związana z windykacją dłużnika została przekazana do firmy Kaczmarski Inkasso. W 

oknie wyświetlona zostaje informacja o potwierdzeniu, które firma windykacyjna prześle na adres e-

mail przedsiębiorcy. 
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W sytuacji, gdy do przekazania wybrano wcześniej także należności innych klientów, pojawi się 

propozycja zlecenia kolejnej sprawy. Należy w tym celu kliknąć w przycisk Zleć kolejną sprawę. W 

przeciwnym razie można zamknąć formularz klikając w przycisk Zakończ zlecenie. 

  
Na liście rozrachunków w programie pojawił się nowy status – Oczekiwanie. Oznacza to, że 

sprawa została już przekazana do firmy windykacyjnej i oczekuje na weryfikację.  

 
W procesie zajmowania się sprawą, firma Kaczmarski Inkasso będzie przekazywać informacje o 

kolejnych etapach windykacji. Będą one na bieżąco prezentowane w kolumnie Odzyskaj pieniądze. 

Można korzystać także ze wspomnianej wcześniej opcji ręcznego odświeżania statusu windykacji w 

Kaczmarski Inkasso (górne menu Operacje). 

Na każdym etapie można kliknąć w status dokumentu w kolumnie Odzyskaj pieniądze. 
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Spowoduje to wyświetlenie okna ze szczegółami windykacji. 

 
 

Po uzyskaniu informacji o odzyskaniu pieniędzy od dłużnika należy rozliczyć rozrachunek jedną ze 

standardowych opcji dostępnych w programie. 

Podatek cukrowy w InsERT GT (Su) 

Od 1 stycznia 2021 r. w życie weszły przepisy związane z opłatą od cukru, kofeiny i tauryny. Opłata 

cukrowa obejmuje słodzone napoje z kilkoma wyjątkami. Zwolnione z opłaty będą m.in. suplementy 

diety, wyroby medyczne, napoje objęte akcyzą oraz żywność specjalnego przeznaczenia 

medycznego. Dodatkowo opłaty cukrowej nie należy płacić za napoje zawierające min. 20% soku 

owocowego, owocowo-warzywnego, warzywnego i roztwory węglowodanowo-elektrolitowe (napoje 

izotoniczne), o ile zawartość cukrów w 100 ml nie przekracza 5 g. 

Kto i kiedy płaci podatek cukrowy 

Opłacie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napoju, czyli: 
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• sprzedaż napojów do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej przede wszystkim przez: 

hurtownie, producentów, importerów. 

• sprzedaż detaliczna (sprzedaż konsumentom) napojów przez: producenta (napojów), nabywcę 

napojów w ramach WDT, importera napojów. 

• sprzedaż napojów podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową. 

 

Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na: 

• podmiocie sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej; 

• podmiocie prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: 

o producenta; 

o podmiotu nabywającego napoje w ramach WDT; 

o importera napoju; 

• zamawiającym, w przypadku, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej 

z producentem. 

 

Obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek (sprzedaży) krajowy napoju. 

 

Zasady określania wysokości opłaty cukrowej 

Wysokość opłaty zależna jest od składu danego napoju w przeliczeniu na litr. W przypadku, gdy 

napój zawiera: 

• Poniżej 5 gramów cukrów na 100 ml to taki napój zostanie objęty opłatą 0,50 zł. Dodatkowo za 

każdy kolejny gram powyżej 5 gramów w 100 ml napoju należy doliczyć 0,05 zł. Do wyliczenia 

podatku, gramy cukru zaokrągla się w górę, 

• Dodatek innych substancji słodzących, np. aspartam, stewia - dopłata wynosi 0,50 zł bez względu 

na ich zawartość w napoju, 

• Dodatek kofeiny lub tauryny - dopłata wynosi 0,10 zł/litr produktu, 

• Dodatek min. 20% soku lub jest izotonikiem - dopłata wynosi 0,05 zł za każdy gram powyżej 5 

gramów w 100 ml napoju. 

Program Subiekt GT automatycznie wylicza odpowiednią wartość opłaty po wprowadzeniu 

niezbędnych danych w kartotece towaru. 
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Oznaczanie kontrahentów, dla których naliczany będzie podatek cukrowy 

W kartotece kontrahenta, na zakładce Inne dostępne jest nowe pole Opłata od środków 

spożywczych (opłata cukrowa). Aby podatek był naliczany na dokumentach sprzedaży 

wystawianych na danego kontrahenta należy ustawić tu naliczaj przy sprzedaży. 

 

Należy pamiętać, że jeśli klient prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową to nie należy mu naliczać 

podatku cukrowego, a w przypadku, gdy prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną to podatek cukrowy 

powinien być naliczony. 

 

Program umożliwia zbiorczą zmianę tej opcji, dla wielu zaznaczonych na liście kontrahentów. 
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Ustawienia opłaty cukrowej w kartotece towaru 

Stosownych ustawień dokonuje się w kartotece towaru na nowej zakładce Opłaty. Należy zaznaczyć 

opcję Towar podlega opłacie cukrowej a następnie uzupełnić zawartość cukru w gramach na 100ml. 

Można także określić, czy towar zawiera też inne substancje słodzące, czy zawiera minimum 20% 

soku (takie napoje są zwolnione z opłaty), a także czy jest to napój węglowodanowo-elektrolityczny 

(napoje izotoniczne są także zwolnione z opłaty). 

Poniżej wyliczana jest wartość opłaty na litr produktu. Gdy podana zostanie objętość, w dolnej części 

okna pojawi się szacowana opłata cukrowa związana z tym towarem. 

Dodatkowo można zaznaczyć, że towar podlega opłacie od kofeiny i tauryny, co pozwala dopisać 

dodatkową kwotę (PLN/litr), jaka zostanie doliczona do opłaty proporcjonalnie do podanej objętości. 



Zmiany w InsERT GT 

269 

 

Możliwe też jest zbiorcze oznaczanie towarów podlegających opłacie cukrowej lub opłacie od kofeiny 

i tauryny. Opcja dostępna jest w menu Operacje -> Zbiorcze -> Opłaty. 

 

W pojawiającym się oknie pomocniczym można określić szczegółowe dane do zbiorczej zmiany 

danych dotyczących opłaty cukrowej. 
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Obsługa opłaty cukrowej na dokumentach sprzedaży 

Aby opłata cukrowa naliczana była na dokumentach sprzedaży, należy ją włączyć w parametrach 

danego typu dokumentu. Naliczenie podatku cukrowego może odbywać się na zamówieniach i 

dokumentach sprzedaży z wyłączeniem faktury VAT marża, czyli opłata zostanie naliczona na 

następujących dokumentach: 

• zamówienie od klienta, 

• faktura VAT sprzedaży, 

• faktura uproszczona, 

• faktura zaliczkowa, 

• paragon, 

• paragon imienny, 

• paragon fiskalny. 

Przykładowo w parametrach Faktur VAT sprzedaży ustawienie znajduje się na zakładce Inne. W 

zależności od potrzeb, parametr Opłata od środków spożywczych (opłata cukrowa) może przyjąć 

wartość: nie naliczaj, naliczaj wg kontrahenta (naliczona zostanie dla tych kontrahentów, którym 

aktywowano naliczanie opłaty cukrowej w kartotece), naliczaj zawsze (naliczanie z pominięciem 

ustawień w kartotekach kontrahentów). 
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Dodatkowo, jeżeli opłata ma być dodawana do ceny netto towaru, należy zaznaczyć odpowiednią 

opcję (jest to zależne od tego, czy wprowadzona do kartotek cena netto zawiera opłatę, czy nie). 

 

 

Naliczenie i weryfikacja opłaty cukrowej w programie 

W programie Subiekt GT naliczenie opłaty można zweryfikować zarówno na dokumencie źródłowym 

jak i przy użyciu specjalnego zestawienia.  

Aby zobaczyć naliczoną opłatę w dokumencie sprzedaży trzeba pamiętać o spełnieniu wcześniej 

opisanych warunków: aktywowana opłata cukrowa w towarze, włączone naliczanie opłaty cukrowej 

w kartotece kontrahenta oraz włączone naliczanie opłaty cukrowej dla typu dokumentu. 

Po wybraniu kontrahenta i wstawieniu towaru opłata zostanie naliczona. Należy jednak aktywować 

kolumny z informacjami na jej temat (menu kontekstowe specyfikacji towarowej -> Lista kolumn).  
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Wówczas wszystkie dane dotyczące opłaty cukrowej będą prezentowane na fakturze. Kolumna CUK 

zawiera checkbox, który umożliwia ręczne sterowanie naliczaniem opłaty cukrowej dla pozycji na 

dokumencie. 

 

 

Do weryfikacji wartości opłaty cukrowej za dany okres służy Zestawienie opłat cukrowych. 

Pozwala ono określić przedział czasowy i wyznaczyć listę dokumentów, w których naliczona została 

opłata cukrowa. 
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Blokowanie wystawiania faktur detalicznych do faktur uproszczonych z NIPem 

(Su) 

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) brutto 

paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy (który stanowi w istocie fakturę 

uproszczoną) nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury.  

W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. 

Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – 

paragonem z NIP oraz fakturą standardową). 

Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do 

paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), 

posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury. 

W związku z tym w programie Subiekt GT wprowadzono opcje ostrzegające lub blokujące próbę 

wystawienia takiej faktury detalicznej. 

 

W Parametrach Faktur detalicznych, na zakładce Podstawowe pojawił się parametr Dla faktur do 

paragonu z NIP do kwoty 450PLN/100EUR: 

• Nic nie rób 

• Pokaż ostrzeżenie 

• Blokada zapisu 

Domyślnie ustawiana jest opcja ostrzegaj.   
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Jeżeli dokument FSdet wystawiany jest do paragonu lub paragonu imiennego o wartości do 

450PLN/100EUR, o statusie Zafiskalizowany to program reaguje zgodnie z ustawieniem, tj. 

wyświetla ostrzeżenie lub blokuje zapis. 

 

 

W przypadku Faktur detalicznych bez paragonu (do nieistniejącego) program sprawdza tylko NIP i 

wartość. Ignorowany jest warunek fiskalizacji. Dla przykładu poniżej pokazano komunikat blokady 

wystawienia FSdet. 
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Uwaga! Mechanizm blokady/ostrzeżenia zadziała, jeśli wśród wielu zaznaczonych PA/PAi jest co 

najmniej jeden spełniający wcześniej wymienione warunki.    

 

Zestawienie Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej (Su) 

W wersji 1.66 Subiekta GT dodano zestawienie Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej. Do 

jego uruchomienia wymagany jest dodatek niebieski Plus dla InsERT GT.  

 

Zestawienie wspomaga rozliczenie podatku, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. Jego 

podstawowym elementem konstrukcyjnym jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Kwota wolna od 

podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu 

nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną. Przewidziano dwie stawki 

podatku. Pierwsza wyniesie 0,8 proc. i obejmie miesięczny przychód ponad kwotę wolną, ale 

nieprzekraczający 187 mln zł. Natomiast stawką 1,4 proc. będzie opodatkowana nadwyżka 

przychodu ponad kwotę 187 mln zł.  
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Zestawienie Weryfikacja oznaczeń JPK_VAT na dokumentach (Su) 

Od wersji 1.66 w Subiekcie GT dostępne jest zestawienie "Weryfikacja oznaczeń JPK_VAT na 

dokumentach".  

 

Zestawienie prezentuje różnice w oznaczeniach JPK_VAT dokumentów handlowych w odniesieniu 

do domyślnych oznaczeń towarów i kontrahentów wprowadzonych do dokumentu. 

Dodatkowo już z poziomu zestawienia w menu kontekstowym można użyć opcji Popraw. Dzięki temu 

możliwe jest szybkie dostosowanie wymaganych oznaczeń na konkretnym dokumencie. 

 

Zmiany w PPK (Gr) 

1. W kreatorze zapisywania do PPK dodano opcję zbiorczego zaznaczania rezygnacji. Po kliknięciu 

w Zaznacz wszystkie zaznaczane jest pole rezygnacji oraz ustawiana jest data z pola Domyślna 

data rezygnacji. Operacją odwrotną jest Odznacz wszystkie. 
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2. W deklaracji zgłoszeniowej dla umów o pracę ustawiana jest data zawarcia pierwszej umowy w 

ciągu. 

3. Dodano możliwość usunięcia pojedynczej osoby z deklaracji. 

 

Deklaracja ZUS RUD (Gr) 

W związku z obowiązkiem informowania ZUS o umowach o dzieło (nieoskładkowanych) 

zawieranych od nowego roku dodano deklarację ZUS RUD. Warto wiedzieć, że ZUS RUD nie 

obowiązuje dla umów z własnym pracownikiem. 

Aby umowa cywilnoprawna została wykazana w nowej deklaracji należy w zakładce ZUS zaznaczyć 

checkbox Zgłoszenie ZUS RUD. 
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Warto wiedzieć, że w parametrach umów cywilnoprawnych (Administracja – Parametry) także 

dodano znacznik Zgłoszenie ZUS RUD. Dzięki temu nowe umowy mogą być nim domyślnie 

oznaczone. 
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Deklaracja ZUS RUD znajduje się w module Deklaracje ZUS. 

 

 

Podczas jej generowania należy w pierwszej kolejności wybrać okres. 
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Kolejno należy wcisnąć przycisk OK. 

 

Program wylicza deklarację i wyszukuje umowy. 

 

Po zapisaniu deklaracja jest widoczna w module. Można ją przekazać do PUE (opcja Eksport do 

PUE). 
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Wersja 1.66 SP1 

Brexit – zmiany w kartotekach powiązanych 

Nowe kartoteki filtrowane "Odbiorcy z UE oraz z byłych krajów UE" oraz "Dostawcy z UE oraz 

z byłych krajów UE" 

 

Nowa pozycja filtra Państwa w kartotekach filtrowanych na bazie kartotek dostawców i 

odbiorców 

Nowa pozycja to "kraje członkowskie UE (bez Polski) oraz byłe kraje UE". Kartotekom filtrowanym, 

które korzystały z filtra "kraje członkowskie UE (bez Polski)", zmieniono filtr na nową opcję. Zmiana 

wynika z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
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W Parametrach PPK dodano ostrzeżenie przy zmianie momentu przekazania 

składki na PPK 

 

Opłata od środków spożywczych - nowości 

Generowanie deklaracji CUK 

W wersji 1.66 SP1 dodano generowanie deklaracji CUK (deklaracji opłaty od środków spożywczych). 

Wyliczenie deklaracji jest zabezpieczone aktywnym abonamentem. 

Deklarację przygotowuje się w module Deklaracje. Po kliknięciu hiperlinka Wylicz pojawi się 

możliwość wyboru deklaracji Opłata cukrowa oraz korekty. 
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Kolejno należy wybrać okres i wcisnąć przycisk OK. 

 

Przed wyliczeniem deklaracji należy zapoznać się z tematem e-pomocy, w którym wyjaśniono 

sposób wyliczania deklaracji jak i wskazano fakt niejednoznaczności przepisów prawnych w tym 

zakresie. 
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Po uprzednim wciśnięciu przycisku Zamknij pojawi się okno deklaracji. Jest ono podzielone na trzy 

zakładki. 

 

W drugiej zakładce można sprawdzić wyliczone wartości. 
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Trzecia zakładka to informacja o dokumentach, na podstawie których deklaracja została wyliczona. 

Na uwagę zasługuje fakt, że do danej deklaracji można ręcznie dodać dokument – opcja dostępna 

w lewym dolnym rogu okna. 
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Po zapisaniu deklaracji można ją wyeksportować z programu do pliku w formacie XML. 

 

 

Opłata cukrowa - wydruk 

We wzorcach wydruków: FS standard, FS rozbicie na dostawy, FS przedpłaty, FS grupowanie 

pozycji, FS zaliczkowa (nowa), FS zal standard, KFS standard, KFS przedpłaty, KFS rozbicie na 

dostawy, PA standard, PAi standard dodano wydruk informacji o kwocie opłaty od środków 

spożywczych (opłaty cukrowej) naliczonej na dokumencie. 
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Zapis kwot na pozycjach 

W ramach modyfikacji mechanizmów związanych z naliczaniem opłaty od środków spożywczych 

(opłaty cukrowej) zmieniono zapis kwot opłat na pozycjach dokumentów. Sumaryczną kwotę opłaty 

za cukier rozdzielono na część podstawową opłaty i część zmienna (związana z nadwyżką cukru 

ponad 5 gram w 100 mililitrach napoju). 
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Zmiana sposobu wyliczania Zestawienia opłat cukrowych 

W ramach modyfikacji mechanizmów związanych z naliczaniem opłaty od środków spożywczych 

(opłaty cukrowej) zmieniono sposób liczenia Zestawienia opłat cukrowych. Zestawienie liczone jest 

w oparciu o kwoty naliczone na dokumentach handlowych w momencie sprzedaży towaru 

podlegającego opłacie. 

Zmiana zapisu kwot opłat cukrowych w kartotece towaru 

W ramach modyfikacji mechanizmów związanych z naliczaniem opłaty od środków spożywczych 

(opłaty cukrowej) zmieniono zapis kwot opłat cukrowych w kartotece towaru. Sumaryczną kwotę 

opłaty za cukier rozdzielono na część podstawową opłaty i część zmienna (związana z nadwyżką 

cukru ponad 5 gram w 100 mililitrach napoju). 
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Oznaczenie JPK VAT w towarze 

W kartotece towaru przeniesiono pole z domyślnym oznaczeniem JPK VAT z zakładki Inne na 

zakładkę Podstawowe. 
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Wersja 1.66 SP3 

Zbiorcze naliczenia wartości zwrotów do sprzedaży detalicznej 

W wersji 1.66 SP3 dodano możliwość zbiorczego naliczenia wartości zwrotów do sprzedaży 

detalicznej. Dzięki temu możliwy jest import wartości podatku VAT do ewidencji i pliku JPK_V7M 

(lub 7K) w postaci jednego zapisu. 

Przed wystawieniem zbiorczego naliczenia zwrotów warto zapoznać się z jego parametrami 

dostępnymi w module Parametry. 
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Dodatkowo w Parametrach Subiekta dodany został checkbox, którego zaznaczenie uniemożliwi 

dodanie pojedynczego zwrotu do paragonu w okresie, za który wygenerowano już zbiorcze 

naliczenie zwrotów. 
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Warto także wiedzieć, że dla zbiorczego naliczania zwrotów istnieją odpowiednie parametry 

(uprawnienia) umożliwiające np. zablokowanie użytkownikowi możliwości dodania takiego zapisu. 

 

Samo dodawanie dokumentu zbiorczego naliczania zwrotów dostępne jest w module Raporty 

fiskalne. 
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Naliczenie zbiorcze zwrotów odbywa się dzięki kreatorowi (analogicznie jak dla raportów fiskalnych). 

Na samym początku należy wskazać okres, za który nastąpi naliczenie zwrotów. Warto zwrócić 

uwagę na datę wystawienia i transakcję VAT, których wartości mogą okazać się potrzebne w 

późniejszym czasie w programie księgowym. 

 

W kolejnym kroku kreatora program prezentuje zwroty, które zostały znalezione w zdefiniowanym 

okresie. 

 

Następny krok to podsumowanie wartości VAT. Warto tu zwrócić uwagę na hiperlink Oznaczenia 

dla JPK VAT, który przyjmuje domyślnie wartość WEW. Umożliwia on także nadanie innych 

oznaczeń JPK. 
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Po zapisaniu naliczenie zwrotów widoczne jest w module Raporty fiskalne. 

 

Warto zwrócić uwagę na nową kolumnę oraz na wartości filtra „typu”. 

 

Przekazanie NZ do księgowości 

Dokument zbiorczego naliczenia zwrotów należy przekazać do księgowości. Można to zrobić plikiem 

EPP, jak i XML. W przypadku pracy Subiekta GT na jednej bazie danych z Rewizorem GT, zapisany 

dokument będzie widoczny w module Dokumenty do dekretacji. 
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W celu zaimportowania zbiorczego naliczenia zwrotów należy przygotować odpowiedni schemat 

importu i dekretacji wybierając w polu Typ dokumentu NZ Zbiorcze naliczenie zwrotów. Warto 

zwrócić uwagę na daty, według których nastąpi import (można importować do księgi oraz do 

ewidencji VAT). 

 

Odpowiednie zmiany zaszły także w Rachmistrzu GT, w którym także umożliwiono wykorzystanie 

nowego Typu dokumentu. 
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Ostatecznie, w programach księgowych, zbiorcze naliczenie zwrotów powinno znaleźć się w pliku 

JPK_V7M/K co prezentuje poniższa grafika.  

Warto wiedzieć, że dokument ten nie będzie ujmowany w pliku wewnętrznym generowanym z 

poziomu Subiekt GT. 
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Schematy importu – data przekazania PPK 

W schematach importu i dekretacji dla dokumentów lista płac oraz rachunku do umowy dodano nowy 

rodzaj daty: data przekazania PPK. 

 

 

Schematy importu – nowe typy dokumentów – składki PPK z listy 

płac/rachunku 

W nowej wersji programów księgowych dodano nowe typy dokumentów w schematach importu: 

składki PPK z listy płac oraz składki PPK z rachunku do umowy. Import składek dostępny jest 

wyłącznie dla podmiotów obsługiwanych przez program Gratyfikant GT. 
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Zbiorcza zmiana znacznika dot. proporcji bazowej 

W ewidencji VAT sprzedaży dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika Nie wlicza się do 

proporcji bazowej. 

 

 

 

Deklaracja CUK – Wylicz od nowa 

W deklaracji CUK (deklaracji opłaty od środków spożywczych) dodano możliwość wyliczenia od 

nowa edytowanych ręcznie pól deklaracji. 
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PPK w mikroGratyfikancie GT 

W mikroGratyfikancie GT, w wersji 1.66 SP3, dodano obsługę Pracowniczych Planów 

Kapitałowych (PPK). Zmiany zostały zrealizowane w poniżej opisanych obszarach. 

 

Państwa i Obywatelstwa 

Słownik Państwa przechowuje nazwy krajów oraz przypisane im kody UE oraz kody ISO. 

 

Pozycje ze słownika Obywatelstwa definiują dwa pola: 

• Nazwa: tekst określający obywatelstwo np. polskie, niemieckie, nazwa musi być unikalna. 

• Państwo: pole powiązanie z pozycją ze słownika państw, pole może być puste. 
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Dane z obu słowników wykorzystywane są przy generowaniu deklaracji PPK. Do deklaracji PPK 

brany jest bowiem kod ISO państwa przypisanego do obywatelstwa, które jest ustawione dla danego 

pracownika. 

Parametry PPK  

W oknie parametrów PPK można dokonać podstawowych ustaleń pod kątem uczestnictwa w 

Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zakreślenie znacznika Uczestnictwo w PPK powoduje 

aktywację pozostałych pól. W pierwszej kolejności należy wskazać instytucję finansową 

odpowiedzialną za prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w firmie. Sekcja Wpłaty 

pozwala zdefiniować wartości procentowe wpłat, w podziale na wpłaty podstawowe oraz dodatkowe 

- odpowiednio pracodawcy jak i pracownika. W polu Dzień wpłaty należy wskazać dzień miesiąca, 

w którym firma zobligowana jest do dokonania wpłat do instytucji finansowej. 

 

Ewidencja osobowa – Dane Pracownika 

Zakładka PPK 

Jeżeli pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji z przystąpienia do PPK na tej zakładce należy 

aktywować dla niego naliczanie wpłat na poczet odpowiedniej instytucji finansowej odpowiedzialnej 

za prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Numer nadany pracownikowi przez 

instytucję finansową należy wprowadzić do pola Numer w ewidencji PPK. W sekcji Parametry 

wpłat do ustalenia są wartości procentowe dokonywanych wpłat w rozbiciu na wpłaty podstawowe 

i dodatkowe odpowiednio pracownika i pracodawcy. Dodatkowe wartości procentowe do ustalenia 

dostępne są w module Administracja - Parametry - Parametry PPK. 
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Wynagrodzenia 

W kontekście wpłat pracownika do PPK, na wypłacie można podejrzeć szczegóły zarówno w 

kontekście wyliczonych przez program wysokości wpłat pracownika, jak i pracodawcy. Program 

obrazuje dwie kwoty, podstawową oraz dodatkową, jakie należy przekazać do wybranej instytucji 

finansowej. 

 

 

Deklaracje PPK 

Moduł Deklaracje PPK ewidencjonuje naliczenia rozliczeniowe do PPK.  
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Naliczenia generowane są zawsze w ramach wskazanego miesiąca. 

 

 

 

Za pomocą opcji Eksportuj, utworzone w programie deklaracje rozliczeniowe można zapisać do 

pliku XML, który następnie należy wczytać do odpowiedniego systemu PPK. 
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Wersja 1.67 

Pakiet e-Commerce 

W związku ze zmianami prawnymi dodano w programie opcje umożlwiające obsługę pakietu zmian 

e-Commerce. Są one dostępne w niebieskim Plusie dla InsERT GT i aktywnym abonamencie do 

programu. W wersji 1.67 zmiany dotyczą głównie programu Subiekt GT. 

Wstęp 

Od 1 lipca w programie zmieni się obsługa transakcji transgranicznych w UE: SW -> WSTO. 

Dotychczas: 

Sprzedaż dla odbiorców detalicznych poza krajem członkowskim np. z PL do AT wg zasad ogólnych 

musiała być opodatkowana w kraju nabywcy, co wiązało się z obowiązkiem rejestracji sprzedawcy 

w Austrii. Ale jest wyjątek - do końca czerwca 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady tzw. 

sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Wg nich dostawy towarów od polskiego podatnika do 

konsumentów (gdzie nie rozpoznano WNT) w innych państwach UE mogą być opodatkowane 

polskim VAT do czasu, aż łączna wartość netto dostaw do danego państwa w danym roku 

kalendarzowym nie przekroczy określonego przez to państwo (docelowe) progu, wynoszącego 

między 35-100 tys. euro (w PL 160 000 zł). Oprócz limitu występują także dodatkowe warunki. A 

urzędy skarbowe w tych krajach rozliczają się z podatku wzajemnie między sobą. W przypadku 

przekroczenia progu następuje zmiana miejsca opodatkowania – na wg zasad ogólnych, czyli 

dostawę należy opodatkować w państwie, w którym mieszka konsument (według właściwej dla jego 

kraju stawki lokalnego VAT). Wiąże się to z obowiązkiem rejestracji dla celów VAT w danym 

państwie – albo nawet w kilku(nastu) państwach, jeśli dojdzie do przekroczenia progów ustalonych 

przez kilka(naście) krajów. 

Taką transakcję w JPK wykazywało się ze znacznikiem „SW”. 

Dodatkowo, dla niektórych usług, istniała procedura MOSS „ułatwiająca” opodatkowanie niektórych 

usług w kraju nabywcy (w Subiekcie nie była ona obsługiwana). W JPK oznaczało się ją znacznikiem 

EE. 

Od lipca: 
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Znacznik SW zostaje zmieniony na WSTO (Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) 

oraz zostaje dodany wspólny próg dla całej UE = 10 000 EUR (w Polsce 42 000 zł) liczony za bieżący 

i poprzedni rok od całej sprzedaży wysyłkowej (nie ma znaczenia kraj przeznaczenia) i transakcji 

sprzedaży usług na odległość (MOSS z oznaczeniem JPK EE). 

Podatnicy, którzy od 1 lipca 2021 r. przekroczą próg (zmieni się miejsce opodatkowania ich dostaw) 

mają dwa rozwiązania do wyboru: 

1) zarejestrowanie się do celów VAT w państwach konsumpcji (w każdym oddzielnie) i 

prowadzenie ewidencji według zagranicznych przepisów oraz składanie deklaracji w danych 

państwach. 

2) zarejestrowanie się w Polsce do nowej procedury unijnej (zastępującej MOSS) - OSS (One-

Stop-Shop), w ramach której podatnik będzie składał polskim organom podatkowym kwartalną 

deklarację, w której wykaże wszystkie dostawy dokonane do konsumentów z poszczególnych 

państw UE, i na podstawie której zapłaci do polskiego urzędu skarbowego kwotę VAT należnego 

wszystkim krajom (a urzędy skarbowe z krajów UE rozliczą się wzajemnie). 

WSTO: 

• Nie ma zastosowania dla niektórych towarów i usług m.in. nowych środków transportu, 

towarów montowanych u KL, dzieł sztuki (marżowych) 

• Można dokonywać dostawy wyrobów akcyzowych (wcześniej nie można było) 

• Będzie obowiązkowa oddzielna ewidencja takich transakcji 

Procedura OSS: 

• Tylko B2C  

• Rejestracja do niej od 1 IV 

• OSS to tylko podatek należny 

• Stosuje się stawki VAT wg kraju nabywcy (czyli jeśli wysyłka do Francji - francuskie) 

• FS na żądanie – także stawki w kraju nabywcy 

• Dokumenty w OSS nie podlegają fiskalizacji 

• Dokumenty z OSS nie wchodzą do JPK 

Słownik stawek VAT – przypisanie obowiązywania stawki per państwo 

W celu zrealizowania wymogów stawianych przez pakiet e-Commerce dodano w programie, w 

słowniku Stawki VAT, możliwość stworzenia stawki VAT wraz z przypisaniem jej do kraju należącego 

do UE. 
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Możliwe jest oznaczenie stawki VAT jako stawka podstawowa w danym państwie (tylko jedna stawka 

może być podstawowa w danym państwie). Takie oznaczenie jest potrzebne do deklaracji w 

księgowości. Niemniej program dopuszcza pozostawienie tego pola bez zaznaczenia. 

Dodatkowo możliwe jest sterowanie statusem Aktywna/Nieaktywna w kontekście danego państwa. 

Kolejność stawek VAT (która później wyświetlana jest w dokumencie) ustalana jest poprzez klikanie 

w strzałki góra/dół.  
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Dodatkowo warto wiedzieć, że słownik Stawek VAT ze stawkami UE nie jest automatycznie 

uzupełniony. Użytkownik musi sam dodać wykorzystywane przez siebie stawki. 

Kartoteka kontrahenta 

W danych kontrahenta w zakładce Parametry indywidualne umożliwiono, w polu Transakcja VAT 

sprzedaży, wybranie jednej z nowych transakcji: wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na 

odległość WSTO lub wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość WSTO (OSS). 
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Dokumenty 

Podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wybranie nowych transakcji WSTO i WSTO (OSS). 
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Wybór jednej z nich skutkuje możliwością wypełnienia pól Państwo rozpoczęcia wysyłki, Państwo 

konsumenta, Informacje dodatkowe (dostępnych poniżej wyboru rodzaju transakcji VAT). Pola 

Państwo rozpoczęcia wysyłki oraz Państwo konsumenta uzupełniane są domyślnie z parametrów 

Subiekta i kartoteki kontrahenta, niemniej można je ręcznie zmienić. 
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Wybranie transakcji wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość WSTO (OSS), przy 

wybranym kliencie z Niemiec, skutkuje ustawieniem podstawowej stawki przypisanej do kraju (w tym 

przypadku do Niemiec) oraz odpowiednim przeliczeniem tabeli VAT. Jeśli dla danego kraju 

przypisano więcej niż jedną stawkę, i istnieje potrzeba wybrania innej niż podstawowa, to należy ją 

wybrać ręcznie z kolumny VAT (%). 
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Dodatkowo warto wiedzieć, że: 

• Dokumenty z transakcją WSTO-SK działają jak normalna sprzedaż krajowa. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że trzeba je będzie domyślnie oznaczać odpowiednikiem znacznika 

JPK SW (oczekiwane jest nowe rozporządzenie w tej sprawie). Są też normalnie 

fiskalizowane. 

• Dokumenty z transakcją WSTO-SK wchodzą do JPK jako sprzedaż krajowa i z nowym 

przyszłym znacznikiem, jaki zastąpi SW/EE. 

• Jeśli na dokumencie ustawiono transakcję WSTO-OSS, to dla wprowadzanych pozycji 

dokumentu domyślnie podpowiadana jest pierwsza wg kolejności stawka VAT z danego 

państwa. W polu VAT [%] (ze stawkami VAT) pokazywane są wyłącznie stawki z danego 

państwa. 

• Jeśli dokument ma już pozycje i teraz zostaje zmieniona transakcja na WSTO-OSS, to 

sprawdzane są stawki VAT i jeśli są nieobowiązujące w państwie nabywcy, to program, 

podczas zapisu dokumentu, wyświetli ostrzeżenie. 

• Jeśli odbiorca ma VATIN – program ostrzeże, że WSTO-OSS ma zastosowanie wyłącznie 

przy sprzedaży dla podmiotów z UE niebędących podatnikami VAT lub podatku od wartości 

dodanej. 

• Jeśli odbiorca jest z kraju spoza UE – program ostrzeże, że transakcję tą można stosować 

wyłącznie dla odbiorców z UE. 

• Dokumentów z transakcją WSTO-OSS nie można fiskalizować (blokada programu). 
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• Dokumenty z transakcja WSTO-OSS mogą być wystawione wyłącznie w PLN lub EUR (jest to 

stan na wersję 1.67 GT). 

• Dokumenty z transakcją WSTO-OSS nie wchodzą do JPK wewnętrznego. 

• Na FM (faktura VAT marża) nie można ustawić WSTO-OSS, jeśli wybrano procedurę inną niż 

dla biur podróży (czyli np. przedmioty kolekcjonerskie i antyki). 

Zestawienie – Dokumentu do ewidencji OSS 

W nowej wersji dostępne jest zestawienie Dokumenty do ewidencji OSS.  

 

 

Raport jest odpowiednikiem ewidencji księgowych dot. WSTO pomagającym: 

• ustalić, ile podatku będzie konieczne do odprowadzenia za poprzedni miesiąc  

• ustalić użytkownikowi sprzedającemu w ramach WSTO poniżej limitu ewentualne przekroczenie 

limitu. 

Komunikacja – nowe opcje 

W module Administracja – Komunikacja dodano nowe parametry dotyczące komunikacji z biurem 

rachunkowym odnośnie daty dokumentu decydującej o wysyłce. 
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Zmiany w JPK - brak MPP, zastąpienie SW znacznikiem EE 

Wykonano pakiet zmian i ulepszeń w obsłudze oznaczeń JPK na dokumentach handlowych. Zmiany 

mają na celu dostosowanie programu do rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie 

szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie 

podatku od towarów i usług.  Obejmują m.in. wycofanie oznaczenia MPP dla dokumentów objętych 

mechanizmem podzielonej płatności oraz zastąpienie oznaczenia SW oznaczeniem EE dla 

sprzedaży wysyłkowej. 

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów m.in. uchyla obowiązek stosowania w pliku JPK VAT 

oznaczenia "MPP" za okresy rozliczeniowe od lipca 2021 roku. W tym celu dodano m.in. ostrzeżenie 

przed zapisem dokumentu ze znacznikiem "MPP” i datą zakończenia dostawy późniejszą niż 

01.07.2021 roku. Wycofano także automatyczne oznaczenie JPK VAT dla dokumentów 

spełniających kryteria obowiązkowej płatności w mechanizmie płatności podzielonej. 

W Subiekcie GT dodano w związku z tym ostrzeżenie podczas zapisywania faktury z oznaczeniem 

MPP. 
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Analogiczne ostrzeżenie pojawia się w programach księgowych, gdy użytkownik chce utworzyć 

zapis VAT z oznaczeniem JPK_VAT -> MPP z data zakończenia dostawy późniejszą niż 01.07.2021. 

 

 

Dodano automatyczne oznaczanie dokumentów z transakcją WSTO i WSTO-OSS procedurą "SW" 

lub "EE" (w zależności od daty zakończenia dostawy) w oznaczeniach pliku JPK VAT. Mechanizm 

dostosowuje program do rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które m.in. uchyla obowiązek 

stosowania w pliku JPK VAT oznaczenia "SW" za okresy rozliczeniowe od lipca 2021 roku. 
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Przy próbie zaznaczenia znacznika SW na dokumencie z datą zakończenia dostawy od 01.07.2021 

do 31.12.2021 dodane zostało ostrzeżenie, mówiące o tym, że dla tego okresu, w przypadku 

sprzedaży wysyłkowej na odległość należy zaznaczać znacznik EE zamiast SW. 

 

Ostrzeżenie zostało też dodane w przypadku zapisu dokumentu. 
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Intrastat - możliwość generowania wg opisu kodu CN 

W wersji 1.67 Subiekta GT dodano nowe parametry dotyczące deklaracji Instrastat. 

 

Po włączeniu parametrów można zdecydować w jaki sposób będzie pobierany opis towaru. W 

polu Opis towaru w deklaracji stanowi można wybrać: 

• Nazwa towaru z kartoteki towaru 

• Opis kodu CN ze słownika kodów CN 
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Opłata od opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych 

Dodano obsługę opłaty od wydanych konsumentowi jednorazowych opakowań z tworzyw 

sztucznych. W tym celu m.in. rozbudowano słownik Stawek opłat specjalnych o możliwość 

zdefiniowania opłat jakie obowiązują dla konkretnych kartotek towarowych w wybranych okresach. 

 

Podczas dodawania nowego wpisu w polu Typ opłaty można wybrać dwie nowe pozycje: 

opłata od opakowań z tworzywa sztucznego lub opłata od kubków z tworzywa sztucznego. 
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Po wybraniu towaru oraz typu opłaty można kliknąć hiperlink Dodaj i wpisać Stawkę (opłaty) oraz 

od kiedy obowiązuje – pole Ważne od. Na koniec należy kliknąć przycisk OK. 

 

Nowa pozycja jest gotowa – należy kliknąć Zamknij. 
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Nowa pozycja widoczna jest w słowniku. 

 

Należy jeszcze pamiętać, że cena towaru (do którego przypisano opłatę) powinna zostać 

zwiększona o wartość opłaty.  

Po wystawieniu dokumentów (z towarami z opłatami) można w programie sprawdzić sumaryczne 

wysokości opłat. Taką możliwość zapewnia nowe Zestawienie opłat specjalnych wg 

asortymentu. Opłaty można też sprawdzić w zestawieniu Zestawienie opłat specjalnych. 
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Terminal płatniczy - realizacja płatności po zapisaniu dokumentu 

Dodano możliwość sparametryzowania, w którym momencie program powinien automatycznie 

realizować komunikację z terminalem płatniczym w ramach płatności kartą.  

Parametryzacja odbywa się w danym typie dokumentu. Komunikacja z terminalem może 

rozpoczynać się po zapisie dokumentu. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie stanów 

magazynowych przed pobraniem płatności z terminala. 
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Po wybraniu opcji transmisja po zapisaniu dokumentu konieczne jest jeszcze potwierdzenie 

przyjęcia do wiadomości, że ten tryb obsługi terminala nie obsługuje promocji ZenCard. 
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W przypadku wybrania opcji Tak odpowiednio ustawi się transmisja po zapisie dokumentu oraz 

wyszarzone zostanie pole Automatyczny status dokumentu po użyciu terminala płatniczego, gdy 

brak stanów magazynowych. 

 

Nowa obsługa terminala jest zabezpieczona kodem wersji i aktywnym abonamentem. 

Zmiany w obsłudze opłat cukrowych 

W parametrach poszczególnych dokumentów handlowych dodano parametr "Nie stosuj 

ograniczenia do 1.2 PLN/litr", który decyduje o wartości opłaty cukrowej doliczanej do ceny towaru. 

Dzięki niemu możliwe jest wyłączenie ograniczenia maksymalnej wartości naliczanej opłaty do 1.20 

zł w przeliczeniu na litr napoju. 
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W komunikacji z biurem rachunkowym, za pomocą plików wymiany danych EPP, dodano obsługę 

wysyłki informacji o wysokości opłaty od środków spożywczych (opłaty cukrowej) naliczonej na 

danym dokumencie. 

Inwentaryzacja – pomijanie dokumentów z niewykonanym skutkiem 

magazynowym 

W parametrach Inwentaryzacji zbiorczej i cząstkowej dodano możliwość sparametryzowania, czy i 

dla jak starych dokumentów ostrzegać użytkownika o istnieniu w bazie danych dokumentów z 

niewywołanym skutkiem magazynowym, podczas wprowadzania do systemu dokumentów 

inwentaryzacyjnych. 
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Zmiany w opcjach rozliczania – opcja Rozlicz i Rozlicz zbiorczo  

1. Rozlicz za pomocą przelewu PP (Podzielona Płatność) - zmiany w okienku Rozlicz dotyczącego 

rozliczenia PP. Zmiany dotyczą kolejności kontrolek a także nowych pól z danymi dotyczącymi 

przelewu. 

Na zakładce Podzielona płatność dostępne są wszystkie szczegóły przelewu wraz z możliwością 

szybkiego skopiowania do schowka, np. w celu szybkiego uzupełniania przelewu dokonywanego 

przez bankowość internetową. 

Wcześniejsze wersje 

 

1.67 
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2. Rozlicz zbiorczo przelew PP – na zakładce Podzielona płatność pojawiły się kwoty. Zmieniono 

także kolejność niektórych kontrolek.  

W celu ułatwienia dokonywania przelewów dodano możliwość błyskawicznego kopiowania 

wszystkich wartości z pól na tej zakładce.  

 

3. Rozlicz za pomocą operacji bankowej (przelew) oraz Rozlicz za pomocą dokumentu kasowego 

(gotówka) – na drugiej zakładce Bank / Kasa dodano tytułu i kwoty spłaty, a także umożliwiono 

łatwe kopiowanie wszystkich danych z kontrolek. 
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4. Rozlicz Zbiorczo (Przelew / Gotówka) – na zakładce Bank / Kasa, tak jak dla powyższych metod 

rozliczania, dodano nowe pola oraz możliwość szybkiego kopiowania wszystkich danych z 

okna. 
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5. Podobne zmiany zostały wprowadzone w przypadku użycia opcji Rozlicz oraz Rozlicz zbiorczo 

dla karty i cesji. 

 

 

Kompensata - ograniczenie listy rozrachunków do daty kompensaty 

W oknie kompensaty dodano opcję Pokaż rozrachunki do daty kompensaty, której zaznaczenie 

powoduje zaprezentowanie na liście tylko tych należności i zobowiązań, które powstały do dnia 

wystawienia kompensaty. 
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Dodatkowe statusy korekt i ponownych zaliczeń w ewidencji VAT 

Dodano kolumnę TP i nowe (prezentowane w niej) statusy dla korekt i ponownych zaliczeń do VAT. 

Teraz dzięki statusom można będzie łatwiej odnaleźć w ewidencji zapisy będące korektami i 

ponownymi zaliczeniami do VAT. 
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Zmiana wyglądu schematów importu w Rachmistrzu GT 

Od wersji 1.67 okno schematu importu w Rachmistrzu GT zostało podzielone na zakładki, które 

zawierają pola związane z importem do VAT, KPiR/EP oraz Inne opcje schematu. 
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Wersja 1.67SP1 

Ewidencja VAT-OSS (Ra, Re) 

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, 

wprowadzone unijnym pakietem VAT e-commerce. Obejmują one m.in. zdefiniowanie pojęcia 

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz wprowadzenie odpowiednich 

zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej. Zarejestrowanie się w 

OSS (procedura One Stop Shop) umożliwia rozliczanie sprzedaży do konsumentów z 

poszczególnych państw UE (B2C) w jednym punkcie w Polsce, do którego podatnik będzie składał 

kwartalną deklarację i zapłaci VAT należny wszystkim krajom.  

W programach księgowych dodano nowy moduł Ewidencja VAT-OSS, który został utworzony na 

wzór Ewidencji VAT sprzedaży i posiada w większości pokrewne parametry, słowniki i operacje. 

Nowością jest możliwość wprowadzania dokumentów zarówno w PLN, jak i EUR, natomiast zgodnie 

z przyjętymi zasadami deklaracja oraz zapłata podatku VAT będą rozliczane wyłącznie w walucie 

EUR. W związku z tym udostępniono nową opcję Przelicz na EUR, która pozwoli przeliczyć 

wszystkie zapisy wprowadzone w PLN na wymaganą walutę po kursie EBC (Europejski Bank 

Centralny) z ostatniego dnia kwartału. 

Nowa ewidencja została wprowadzona w programach księgowych Rachmistrz i Rewizor GT. 

Funkcjonalność jest zabezpieczona aktywnym abonamentem na ulepszenia co oznacza, że opcje 

dotyczące OSS przestaną działać, gdy abonament wygaśnie. 
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Słownik Ewidencje VAT-OSS 

W module Słowniki dodano nową pozycję Ewidencje VAT-OSS. 

 

Po otwarciu słownika widoczna jest jedna pozycja Ewidencja VAT-OSS. Jest to pozycja utworzona 

domyślnie przez program, którą można edytować lub usunąć. Można także dodać nowe pozycje np. 

odpowiadające Państwom, z którymi wystąpił obrót. 

 

W oknie Ewidencja VAT-OSS można wprowadzić dane, które później będą podpowiadane przy 

wprowadzaniu zapisu. Warto zwrócić uwagę na pola Transakcja VAT (dostępne są tylko dwie), 

Państwo konsumpcji, Państwo rozpoczęcia wysyłki oraz waluta dokumentu i miesiąc 

naliczenia. 
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W przypadku Rachmistrza GT możliwe jest dodatkowo oznaczenie danej ewidencji VAT-OSS jako 

domyślnej. 
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Słownik Rejestry księgowe (Rewizor GT) 

Ze względu na wprowadzenie zasad sprzedaży w procedurze OSS zmianom uległy także rejestry 

księgowe. Możliwe jest oczywiście utworzenie nowego rejestru księgowego, ale takiego, który 

będzie ułatwiał wprowadzanie zapisów w procedurze OSS. W oknie rejestru księgowego dostępna 

jest między innymi sekcja Dane VAT. Pozwala ona na określenie powiązania VAT, w którym 

znajdują się nowe wartości: 

 

• Sprzedaż i WSTO (OSS) – wybór tej opcji skutkuje możliwością dokonywania zapisów zarówno 

w ewidencji VAT sprzedaży jak i w ewidencji VAT-OSS, domyślność obydwu ewidencji można 

od razu wybrać (w sekcji Dane VAT). 

• WSTO (OSS) – wybór tej opcji skutkuje zablokowaniem możliwości dokonywania zapisów do 

ewidencji VAT sprzedaży, jednocześnie umożliwiając dokonywanie zapisów wyłącznie w 

ewidencji VAT-OSS. 

Poniżej widoczna jest przykładowa konfiguracja rejestru księgowego związanego z zapisami OSS. 

Oprócz ustawionej waluty EUR w danych rejestru pozostawione zostały parametry Kontroli danych 
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VAT związane z: Wprowadzaniem danych do ewidencji VAT-OSS oraz Zgodnością kwot w 

ewid. VAT-OSS z zapisami na kontach. W polu Ewidencja VAT-OSS została wybrana wcześniej 

dopisania ewidencja EL Grecja – Ewidencja VAT-OSS. 
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Słownik Kursy walut – bank EBC 

W InsERT GT dodano możliwość automatycznego pobierania kursu waluty EUR z Europejskiego 

Banku Centralnego. W tym celu m.in. dodano nową pozycję "EBC" w słowniku "Banki dostarczające 

tabelę kursów", nową operację do pobierania kursu EUR/PLN oraz nową zakładkę w parametrach 

"Aktualizacje biznesowe", na której można ustawić automatyczne pobieranie kursu waluty EUR 

przez system. Funkcjonalność wymaga podłączonego Konta InsERT oraz aktywnego abonamentu 

na ulepszenia. 
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Parametry – Ewidencja VAT-OSS 

W module Parametry dodano nową pozycję Ewidencja VAT-OSS. 

 

Zawiera ona, oprócz standardowych opcji dla funkcji Zapisz i kontynuuj nowe parametry związane 

z kontrahentem i automatycznym wypełnianiem pól. 
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Parametry Książka przychodów i rozchodów 

W przypadku Rachmistrza dostępne są parametry umożliwiające ukrycie w przychodzie sekcji 

dotyczącej VAT-OSS. 

 



Zmiany w InsERT GT 

338 

 

Moduł Ewidencja VAT-OSS 

W programie księgowym, w węźle Ewidencje księgowe, dodano moduł Ewidencja VAT-OSS. Służy 

ona do prowadzenia ewidencji na potrzeby rozliczenia się w procedurze OSS oraz wyliczania 

limitu (art. 63c). 

Opodatkowanie stawkami kraju nabywcy dotyczy sprzedaży, która przekroczyła określony limit. 

Sprzedaż wysyłkowa może być wykazywana w stawkach krajowych pod warunkiem, że w tym i 

poprzednim roku łączna sprzedaż wysyłkowa dla odbiorców detalicznych do krajów UE nie 

przekroczyła wartości 10 000,00 EUR (42 000,00 PLN, stan 01.07.2021). Program pozwala zatem 

wprowadzać zapisy w ewidencji jeszcze przed osiągnięciem wspomnianego limitu (transakcja 

WSTO-SK), jak również ewidencjonować sprzedaż po przekroczeniu limitu (transakcja WSTO-

OSS). 
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Ewidencja VAT-OSS została utworzona na wzór Ewidencji VAT sprzedaży i posiada w większości 

pokrewne parametry, słowniki i operacje. 

Do ewidencji możliwe jest dodanie zapisów w jednej z dwóch transakcji: 

• Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (SK) – WSTO – SK: transakcja 

dotyczy sprzedaży wyliczonej wg stawek krajowych, poniżej limitu. 

• Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (OSS) – WSTO – OSS: transakcja 

dotyczy sprzedaży wyliczonej wg stawek zagranicznych, rozliczanej w procedurze OSS (po 

przekroczeniu limitu). 

W ewidencji OSS możliwe jest wprowadzanie dokumentów zarówno w PLN, jak i EUR, natomiast 

zgodnie z przyjętymi zasadami deklaracja oraz zapłata podatku VAT będą rozliczane wyłącznie w 

walucie EUR - służy do tego opcja Przelicz na EUR, która pozwoli przeliczyć wszystkie zapisy 

wprowadzone w PLN na wymaganą walutę po kursie EBC z ostatniego dnia kwartału. 

Opcja Przelicz na EUR 

Deklaracja VAT składana na potrzeby procedury OSS jest tworzona w walucie EUR. Zgodnie z art. 

130c. pkt.7 ustawy o VAT, jeśli transakcja została dokonana w innej walucie niż EUR, na potrzeby 

deklaracji musi zostać przeliczona na EUR po kursie EBC z ostatniego dnia kwartału, za który 

składana jest deklaracja. Jeśli na ten dzień nie został ogłoszony kurs, należy skorzystać z kursu z 

dnia następnego. 

W wielu przypadkach, w momencie wprowadzania dokumentu do ewidencji VAT-OSS, kurs 

dokumentu nie będzie znany. 
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Opcja Przelicz na EUR pozwala ustawić kurs oraz przeliczyć na walutę EUR wszystkie zapisy w 

ewidencji VAT-OSS za wybrany okres. 

 

Okno pozwala wybrać kwartał, za który chcemy przeliczyć dokumenty oraz kurs, po jaki zostanie 

wykorzystany do przeliczenia. Kurs domyślnie ustawiony jest na ostatni dzień kwartału. Można 

również wprowadzić kurs ręcznie. Podobnie jak w przypadku kursów NBP, kursy EBC można 

automatycznie pobierać za pomocą aktualizacji biznesowych. 

 

Domyślnie opcja przeliczy wszystkie zapisy za wybrany okres, nawet te, które mają już ustawiony 

kurs EBC. Jeżeli takie zapisy nie mają być ponownie przeliczone należy odznaczyć opcję Przelicz 

zapisy, które zostały przeliczone na walutę EUR po kursie EBC. 

Wprowadzanie zapisu od strony ewidencji VAT 

Okno zapisu Sprzedaży VAT-OSS jest bardzo podobne do zwykłego zapisu ewidencji VAT 

sprzedaży. Pola wymagane do uzupełnienia to: Numer dokumentu, Ewidencja, Państwo 

konsumpcji, Państwo rozpoczęcia wysyłki, Waluta dokumentu. 
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Ponadto warto wiedzieć nieco więcej o następujących polach: 

• Ewidencja - pozwala przypisać zapis do określonej w słowniku ewidencji VAT-OSS. 

• Transakcja VAT - możliwe jest dodanie zapisów w jednej z dwóch transakcji: 

o Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (SK) – WSTO – SK: transakcja 

dotyczy sprzedaży wyliczonej wg stawek krajowych, poniżej limitu. Zapisy o tej transakcji są 

rozliczane według polskich stawek VAT i powinny być wykazane w pliku JPK_V7 jako sprzedaż 

krajowa. WSTO-SK dotyczy sprzedaży dla detalistów, więc transakcje te powinny być zawarte 

w raporcie okresowym z kasy fiskalnej. Do ewidencji VAT-OSS należy je wprowadzić 

pojedynczo ze względu na liczenie limitu do procedury VAT-OSS. 

o Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (OSS) – WSTO – OSS: transakcja 

dotyczy sprzedaży wyliczonej wg stawek zagranicznych, rozliczanej w procedurze OSS. 

• Państwo konsumpcji - kraj, z którego pochodzi nabywca towaru/usługi. Pole jest wypełnianie 

krajem pobranym ze słownika państw. Na podstawie wybranego kraju tabela Dane VAT zostaje 

wypełniona stawkami VAT zdefiniowanymi dla danego kraju. Stawki VAT są definiowane w 

słowniku Stawki VAT. Pole jest uzupełnianie automatycznie na podstawie kraju z danych 

adresowych wybranego kontrahenta lub, jeśli jest ono uzupełnione - z wybranej ewidencji (z 

pola Ewidencja). 

• Państwo wysyłki - kraj, z którego wysyłany jest towar, lub z którego świadczona jest usługa. 

Pole jest wypełnianie na podstawie słownika państw. 
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• Informacje dodatkowe - w przypadku usług należy podać informacje wykorzystywane do 

określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub 

zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów należy podać informacje 

wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu 

towarów do nabywcy. 

• Waluta dokumentu – pole pozwala wprowadzić zapis w wybranej walucie. Możliwe jest 

wybranie waluty PLN lub EUR. W zależności od wybranej waluty odpowiednio zostanie 

zmodyfikowana tabela Dane VAT.  

Dla zapisu w PLN istnieje możliwość podania Kursu do deklaracji VAT:  

 

dla EUR Kursu do księgowania: 

 

• Kurs do deklaracji VAT – deklaracja VAT składana na potrzeby procedury OSS jest wyrażona 

w walucie EUR. Zgodnie z art. 130c. pkt.7 ustawy o VAT, jeśli transakcja została dokonana 

w innej walucie niż EUR, na potrzeby deklaracji przeliczana jest na EUR po kursie EBC z 

ostatniego dnia kwartału, za który składana jest deklaracja. 

 

Jeśli na ten dzień nie został ogłoszony kurs, należy skorzystać z kursu z dnia następnego. W 

wielu przypadkach, w momencie wprowadzania dokumentu do ewidencji VAT-OSS, kurs 
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dokumentu nie będzie znany. Pole należy pozostawić nieustawione, tabela VAT pozostanie 

nieprzeliczona na wartości w EUR. 

W momencie rozliczania deklaracji VAT, po zakończeniu kwartału, gdy znany jest już kurs EBC, 

można ustawić kurs i przeliczyć wszystkie zapisy w walucie innej niż EUR za pomocą opcji 

Przelicz na EUR (opcja omówiona wcześniej). Podobnie jak w przypadku kursów NBP można 

automatycznie pobierać za pomoc aktualizacji biznesowych. 

• Kurs do księgowania – opcja dostępna dla waluty innej niż PLN. Na potrzeby podatku 

dochodowego księgi należy prowadzić w walucie PLN. Z tego powodu może być przydatne 

przeliczenie zapisów w ewidencji VAT-OSS na walutę PLN.  

 

Kurs do przeliczenia brany jest standardowo z kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania 

przychodu. 

• Data wystawienia - data wystawienia dokumentu źródłowego. 

• Data zakończenia dostawy - data zakończenia dostawy, najczęściej również data powstania 

obowiązku podatkowego. 

• Miesiąc naliczenia - moment powstania obowiązku podatkowego - powinien najczęściej 

wynikać z daty zakończenia dostawy. 

 

W Rewizorze GT dostępne jest dodatkowo pole Termin płatności. Jest ono wykorzystywane 

do prawidłowego wprowadzenia terminu płatności dla rozrachunków powstałych 

podczas dekretacji ewidencji VAT OSS. 

• Nie wlicza się do proporcji bazowej – parametr pozwala zdecydować, czy zapis ma być brany 

do wyliczania proporcji bazowej. Więcej o proporcji bazowej można przeczytać w osobnym 

temacie. 

• Automatyczne przeliczanie kwot - parametr umożliwiający wprowadzanie nietypowych 

zapisów VAT z większą swobodą dla użytkownika. Po jego odznaczeniu możliwe jest 

wprowadzanie zapisów, w których Netto + VAT jest różne od Brutto. 
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• Dane VAT - do tabeli należy wprowadzać kwoty właściwe dla danej transakcji. Kwoty należy 

wprowadzić w podziale na stawki VAT. 

Stawki VAT uzupełnianie są na podstawie państwa konsumpcji oraz transakcji VAT. Każda 

stawka VAT zawiera dwa wiersze. 

W przypadku wybrania waluty innej niż EUR pierwszy wiersz będzie reprezentował wybraną 

walutę, drugi wartość w EUR. Wartość w EUR potrzebna jest do wyliczenia deklaracji VAT. 

 

W przypadku wybrania waluty EUR, tak jak poprzednio, pierwszy wiersz będzie pokazywał 

wartość w wybranej walucie, czyli EUR. Drugi wiersz będzie pokazywał wartość w PLN.  

 

Wartość w PLN może być przydatna do ujmowania transakcji w księgach na potrzeby podatku 

dochodowego. 

Dane można wprowadzić tylko do pierwszego wiersza w każdej stawce. Drugi wiersz zostanie 

wyliczony automatycznie na podstawie wskazanego kursu. 

• Kwota zapłaty - przepisy wymagają, żeby w ewidencji VAT-OSS znalazła się kwota, waluta 

oraz data zapłaty za transakcję. Wypełnianie danych można zautomatyzować w parametrach 

Ewidencji VAT-OSS. 

 

• Kwota zaliczki - przepisy wymagają, żeby w ewidencji VAT-OSS znalazła się kwota, waluta 

oraz data zaliczki do transakcji. 
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Wprowadzanie zapisu od strony dekretu 

Zapis dotyczący procedury OSS można także wprowadzić z poziomu dekretu. Główne dane w 

dekrecie można ustawić ręcznie lub mogą one uzupełnić się na podstawie wcześniej zdefiniowanego 

(w module słowniki) rejestru księgowego. 

 

W polu Powiązanie VAT (bez względu czy jest to specjalnie przygotowany rejestr księgowy pod 

OSS) możliwe jest wybranie dwóch nowych pozycji: 

• sprzedaż i WSTO (OSS) - oznacza, że dekret księgowy będzie automatycznie powiązany z 

zapisem z ewidencji VAT sprzedaży oraz z ewidencji VAT-OSS; 

 

• WSTO (OSS) - oznacza, że dekret księgowy będzie automatycznie powiązany z zapisem z 

ewidencji VAT-OSS. 
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Dane znajdujące się w zakładce VAT-OSS są dokładnie takie same, jak w przypadku omawianego 

wcześniej zapisu w Ewidencji VAT-OSS. 

W przypadku podpięcia stawki zagranicznej pod dane konto program będzie w stanie wyliczyć 

odpowiednią wartość VAT i zaprezentuje ją w kolumnie. 

 

Wprowadzanie zapisu od strony przychodu 

W przypadku Rachmistrza GT i wprowadzania przychodu dotyczącego VAT-OSS wystarczy 

zaznaczyć opcję Dodaj dane VAT-OSS i uzupełnić Państwo konsumpcji (jeśli nie ma danych 

kontrahenta) oraz wybrać Stawkę VAT-OSS (podpowiadana jest domyślna). 
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W zakładce VAT-OSS należy sprawdzić uzupełnione dane (podpowiadane są ze słownika 

Ewidencje VAT-OSS). Program w sekcji Dane VAT przenosi od wcześniej wybranej stawki (w 

zakładce Przychód) odpowiednią wartość. Wszystkie pola są analogiczne jak wcześniej opisywane. 
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Schematy importu i dekretacji 

Import dokumentów z transakcjami OSS wymaga aktywnego abonamentu. Nowości dotyczą 

zarówno Rewizor GT jak i Rachmistrza GT. 

Dodano do kryterium wyboru tryb transakcji VAT nowe transakcje VAT, dostępne tylko dla 

dokumentów handlowych sprzedażowych: 

• wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (SK) - WSTO - SK 

• wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (OSS) - WSTO -OSS 

Dla typu dokumentu Ewidencja VAT sprzedaży dostępna jest transakcja WSTO-SK. 

Dodanie nowych transakcji zbiegło się przebudową okna schematu importu. 

Dla pola Typ tr. VAT: zmieniono wybór transakcji z listy na zaznaczenie (w oknie poprzez 

checkboxy). 

 

 Dodano nową zakładkę VAT-OSS. Zakładka ta jest wzorowana na zakładce VAT. 



Zmiany w InsERT GT 

349 

 

 

Zmiany zaszły także w zakładce Inne. 
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Pole Uwagi na dekrecie/Ewidencje VAT zmieniono na Uwagi na dekrecie/Ewidencji 

VAT/Ewidencji VAT-OSS i dodano tam opcję do wyboru Informacje dodatkowe. Nowa pozycja 

jest dostępna tylko jak jest zaznaczony import do VAT-OSS. 

Zakładka VAT-OSS jest dostępna tylko dla dokumentów sprzedażowych, jeśli jest ustawiona 

transakcja WSTO oraz WSTO (OSS). Jeśli są wybrane jakiekolwiek inne transakcje zakładka jest 

niedostępna.  

Do obecnych warunków dostępności Zakładki VAT dochodzi warunek, że zakładka jest niedostępna 

dla wybranej transakcji WSTO-OSS. 

Dodano także nowy Typ dokumentu Ewidencja VAT OSS, dla którego można wybrać dwie 

transakcje VAT WSTO i WSTO (OSS). 
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W schematach importu dodano nową kolumnę Ewidencja VAT-OSS (domyślnie widoczna). 

 

Warto wiedzieć, że w przypadku importu dokumentów ze stawkami zagranicznymi, których nie ma 

w Rewizorze, program automatycznie je doda i nie przerwie importu. Stawki te będą weryfikowane 

po symbolu stawki i kodzie kraju UE. 

Parametry Subiekta – waluty dla OSS 

W ramach zmian związanych z tzw. pakietem e-commerce dodano w Subiekcie GT możliwość 

włączenia obsługi innych walut na dokumentach z transakcją WSTO-SK i WSTO-OSS.  

Uwaga! Obsługa walut innych niż PLN i EUR jest dostępna tylko w części handlowej systemu. 

Automatyczny import dokumentów z WSTO, wystawionych w walutach innych niż PLN i EUR, do 



Zmiany w InsERT GT 

352 

ewidencji VAT-OSS, w bieżącej wersji programów księgowych Rachmistrz i Rewizor nie jest 

wspierany! 

 

Włączenie obsługi pozostałych walut obwarowane jest zapoznaniem się z informacją i koniecznością 

wpisania odpowiedniego hasła w celu aktywowania opcji. 
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Wersja 1.68 

Moje produkty (InsERT GT) 

Nowy moduł Moje produkty stanowi wycinek Konta InsERT dostępny bezpośrednio w programie. 

Dzięki niemu można błyskawicznie zweryfikować posiadane produkty, przedłużyć abonament lub 

zakupić polecane aplikacje i usługi. 
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Uruchomienie funkcji Moje produkty wymaga zalogowania się do Konta InsERT. Jeśli z różnych 

względów użytkownik nie był zalogowany do konta InsERT w programie, a chciałby uruchomić Moje 

produkty, to może zalogować się bezpośrednio z opcji Moje produkty. 

 

Oznaczenia GTU na pozycjach dokumentu (Su) 

Dotychczas oznaczenia GTU powiązane były z nagłówkiem dokumentu. Taka struktura wynika 

wprost z wymogów pliku JPK_V7. Struktura pliku komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur 
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wymaga odnotowania oznaczenia GTU wprost na pozycji dokumentu. System został przystosowany 

do tego wymogu.  

W dokumentach handlowych, na których dostępne są zbiorcze oznaczenia JPK dodano kolumnę 

Oznaczenia JPK VAT. Domyślnie wprowadzana na dokument jest wartość z kartoteki towarowej i 

z parametrów usługi jednorazowej. Widoczność kolumny należy włączyć. 

 

W kolumnie Oznaczenia JPK VAT dostępne są takie same wartość jak w kartotece towaru. 

 

W oknie nadawania oznaczeń JPK VAT (uruchamianym z zakładki VAT) umożliwiono przepisywanie 

oznaczeń z pozycji dokumentu. 
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W kartotece kontrahenta, po zaznaczeniu znacznika GTU w zakładce JPK VAT. dodano 

wyświetlanie komunikatu informującego, że oznaczenia GTU powinny być nadawane w towarach. 
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Podczas wstawiania kontrahenta, który posiada oznaczenia GTU w swojej kartotece dodano okna z 

komunikatami. Są one różne w zależności od ilości oznaczeń znajdujących się w kartotece klienta: 

• dla zaznaczonego jednego GTU – program może przepisywać oznaczeń dla towarów, którego 

takiego oznaczenia nie posiadają w swojej kartotece. W przypadku wybrania opcji Nie, 

program zadziała tak jakby w kartotece klienta nie były zaznaczone żadne GTU; 
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• dla zaznaczonych dwóch i więcej GTU – program nie wykona żadnej akcji, oznaczenia GTU 

należy wprowadzić na pozycjach dokumentu. 

 

Walidacja poprawności oznaczeń JPK w dokumencie 
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Walidacja poprawności oznaczeń JPK w dokumencie będzie przebiegać teraz inaczej dla 

dokumentów z zaznaczonym i odznaczonym znacznikiem Ustaw na podstawie pozycji 

dokumentu. 

Dla dokumentów z odznaczonym znacznikiem (m.in. konwertowane dokumenty) algorytm walidacji 

przebiega całkowicie tak jak dotychczas. Jedyna zmiana to pojawiąjący się odpowiedni komunikat 

podczas zapisu dokumentu (na górze okna). 

"Uwaga! Ustawianie oznaczeń GTU na podstawie pozycji dokumentu nie jest włączone! 

Zaktualizowane zostaną jedynie oznaczenia wysyłane do pliku JPK VAT, podsumowujące cały 

dokument. Brak oznaczeń na pozycjach może powodować wysłanie niepełnych danych do 

Krajowego Systemu e-Faktur w przypadku korzystania z faktur ustrukturyzowanych." 

 

Odpowiedni komunikat pojawia się także, gdy wstawiana jest nowa pozycja do dokumentu. 
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Dla dokumentów z zaznaczonym znacznikiem (m.in. nowe dokumenty) sprawdzanie dokumentu 

także pozostaje bez zmian. W szczególności w kontekście oznaczeń procedur dla kontrahenta. 

Dodane zostało sprawdzanie GTU per pozycja (sprawdzanie tego czy ustawienie GTU na pozycji 

jest zgodne z towarami). Czyli np. jeśli na dokumencie wybrane są dwa towary z GTU_02 a tylko 

jeden z nich ma zaznaczone GTU_02 walidacja powinna zgłosić brak znacznika dla pozycji 

dokumentu.  
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Data ujęcia korekty (Su) 

Na korektach faktur sprzedaży i faktur zakupu dodano obsługę daty ujęcia korekty. W tym celu w 

zakładce VAT zostało dodane pole wyboru oznaczające, czy dokument jest ujęty według: 

• daty faktury pierwotnej; 

• daty wystawienia korekty;  

• czy wg innej daty. 

 

W parametrach dokumentów korekt sprzedaży i zakupu dodano możliwość ustawienia wartości 

domyślnej dla tego pola.  
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Dodatkowo w plikach JPK_V7M i JPK_V7K generowanych na potrzeby komunikacji z biurem 

rachunkowym dodano uwzględnianie daty ujęcia korekty dla dokumentów typu KFS i KFZ. 

W komunikacji plikowej (EPP) do biur rachunkowych, w wersji 1.10 dodano obsługę dat ujęcia 

korekty dla dokumentów typu KFS i KFZ. 

Wiersz sekcji DATYUJECIAKOREKT składa się z: 

• numeru dokumentu; 

• rodzaju daty ujęcia (1 - Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej, 2 - Korekta 

skutkująca w dacie wystawienia korekty, 3 - Korekta skutkująca w dacie innej, w tym, gdy dla 

różnych pozycji faktury korygującej data jest inna); 

• ustawionej daty ujęcia. 

Uwaga! Obsługa dat ujęcia korekty po stronie importu do księgowości jest możliwa tylko w systemie 

InsERT nexo. Import do księgowości w systemie InsERT GT zostanie obsłużony w przyszłych 

wersjach. 

Raport fiskalny z poziomu Subiekta GT 

Dodano możliwość wykonania raportu fiskalnego w wybranym urządzeniu fiskalnym z poziomu 

modułu Raporty fiskalne. 
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Zestawienie – Podsumowanie Ewidencji VAT-OSS (Ra, Re) 

W Zestawieniach dodano zestawienie SQL do wyliczenia deklaracji VIU-DO. 

 

E-Sprawozdawczość JPK VAT – Proporcja bazowa (Ra, Re) 

W module e-sprawozdawczość JPK_VAT dodano w menu Operacje możliwość uruchomienia okna 

Proporcja bazowej. 
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Wersja 1.69 

Intrastat - zmiany (Su) 

W wersji 1.69 Subiekta GT rozbudowano Parametry Intrastat. Dodano możliwość:  

• sparametryzowania daty, według której będzie liczona deklaracja 

• określenia jaki skutek magazynowy dokumentów wpłynie na ich uwzględnianie w wyliczanej 

deklaracji.  
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Zaktualizowano także Kody rodzajów transakcji, które wpisywane są w polu nr 13 deklaracji 

INTRASTAT. W zależności od daty wystawianego dokumentu program podpowiada nowe kody (od 

1 stycznia 2022 roku) lub stare (do końca roku 2021). 
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Limit płatności gotówką (Su) 

Wprowadzono możliwość włączenia komunikatów ostrzegających przed zapisem dokumentu 

handlowego z formą płatności typu gotówka, w przypadku, gdy jego wartość przekracza limit 

płatności gotówką wynoszący 15 tys. zł. 

W celu kontrolowania limitu płatności należy włączyć w Parametrach Subiekta w zakładce Płatności 

opcję Ostrzegaj o limitach płatności gotówką. 
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Poniżej ostrzeżenia dotyczące limitu płatności dla firm pojawiąjące się przy zapisywaniu dokumentu.  

 



Zmiany w InsERT GT 

368 

 

Obsługa nowych znaczników JPK dla WSTO_OSS obowiązujących od 2022 r. 

(Su) 

W wersji 1.69 dostosowano Subiekta GT do przepisów obowiązujących od 2022 r. w zakresie 

oznaczeń dla JPK_VAT. W dokumentach sprzedaży dodano obsługę nowych oznaczeń JPK VAT - 

WSTO_EE oraz IED. Oznaczenia stosowane są w wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na 

odległość oraz przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych i elektronicznych na rzecz 

konsumentów unijnych. 

W dokumencie, w zakładce VAT, po kliknięciu w hiperlink Oznaczenia dla JPK_VAT, otwiera się 

okno, w którym widoczne są nowe oznaczenia. 
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W celu ostrzegania użytkownika na dokumencie po użyciu procedury już nieobowiązującej w danym 

okresie dodano odpowiednie komunikaty.  

 



Zmiany w InsERT GT 

370 

 

Dla dokumentów z transakcją WSTO, wystawionych po 01.01.2022 roku dodano automatyczne 

nadawanie znacznika WSTO_EE w oznaczeniach do pliku JPK_VAT. 

 

Nowe oznaczenia dostępne są także w kartotece kontrahentów. 
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Nowy format pliku EPP 1.11 

Dodano obsługę nowej wersji 1.11 pliku komunikacji z biurem rachunkowym. Zakres 

przekazywanych danych rozszerzono o nowe oznaczenia JPK VAT - WSTO_EE oraz IED. 

Urlop w wymiarze godzinowym (Gr) 

Umożliwiono wprowadzenie absencji typu Urlop wypoczynkowy w wymiarze innym niż cały dzień 

roboczy. W oknie wprowadzania można odznaczyć pole cały dzień i wpisać ręcznie Liczbę godzin. 
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Zmiana widoczna jest także w ewidencji czasu pracy po zaznaczeniu danego dnia. 
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Po wyliczeniu wypłaty, w opcji Przeglądaj (F9) w sekcji Ewidencja czasu pracy, urlop godzinowy 

także jest wyszczególniony. 
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Ponadto w opcji Dane o urlopach program także pokazuje wykorzystanie urlopu w godzinach. 

 

Polski Ład a algorytmy wynagrodzeń (Gr, mGr) 

Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy Polskiego Ładu w zakresie wyliczania 

wynagrodzeń. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć zmiany wysokości progów podatkowych, 

wzrost kwoty wolnej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz tzw. ulgę dla 

klasy średniej. Niezbędne zmiany w algorytmach wyliczania wynagrodzeń zostaną 

zaimplementowane w Gratyfikancie GT i mikroGratyfikancie. 
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Podatki i koszty 

W celu możliwości poprawnego naliczania wynagrodzeń zmieniono i zaktualizowano parametry 

Podatki i koszty. 
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W przypadku wyliczeń, miesięcznej, ulgi dla klasy średniej, stosowane są pomniejszenia dochodu 

wyliczone według następujących wzorów: 

• dla przychodu miesięcznego wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 

8 549 zł  

𝐾𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑙𝑔𝑖 =
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎó𝑑 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑧𝑛𝑦 ∗ 6,68% − 380,50 𝑧ł

0,17
 

 

• dla przychodu miesięcznego wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł 

𝐾𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑙𝑔𝑖 =
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎó𝑑 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑧𝑛𝑦 ∗ (−7,35%) + 819,08 𝑧ł

0,17
 

 

Umowa o pracę 

W umowach o pracę, w zakładce Dodatkowe, znajduje się pole Ulga dla klasy średniej. Pole to ma 

wpływ na sposób wyliczania danej wypłaty w programie i domyślnie przyjmuje wartość Naliczać. 

Jeżeli zachodzi jednak taka potrzeba, można zadecydować, aby ulga nie była naliczana. 
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Umowa cywilnoprawna 

W umowach cywilnoprawnych, w zakładce Rachunki, dostępne jest pole Zaliczka na podatek. Pole 

to domyślnie przypisaną ma wartość naliczać. Pogram jednak pozwala ustawić, aby zaliczki dla 

danego pracownika nie naliczać wcale. 
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Definicja listy płac 

W formularzu Definicji listy płac zmianie uległ termin związany z Datą przekazania składek. Teraz 

podpowiadany domyślnie jest 20 dzień następnego miesiąca. 
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Składniki płacowe 

W definicji składnika płacowego, w zakładce Dane podstawowe, dodano pole Ulga dla klasy 

średniej. Jest ono domyślnie zaznaczone we wszystkich składnikach rodzaju naliczenie, które są 

opodatkowane i płatne przez pracodawcę. W przypadku odznaczenia pola, wartość składnika 

zostanie pominięta podczas obliczania ulgi dla klasy średniej. 
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Wynagrodzenia 

Wypłaty w Gratyfikancie GT wyliczane od pierwszego stycznia 2022 roku uwzględniają przepisy 

wdrożone przez „Polski ład”. 

Składka zdrowotna 

Jednym z aspektów jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co widoczne jest 

już w zakładce Brutto. 
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Wartość składki zdrowotnej nieodliczanej od podatku widoczna jest także w zakładce Do wypłaty. 
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Wartość składki zdrowotnej można także zweryfikować w opcji Przeglądaj (F9). 

Należy zwrócić uwagę, że przy niskim wynagrodzeniu, składka zdrowotna jest ograniczana do kwoty 

podatku liczonego według ustawy o PIT w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Ulga dla klasy średniej 

Pole Ulga dla klasy średniej znajduje się w zakładce Netto. 
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O wypełnianiu przez program pola Ulga dla klasy średniej decyduje parametr w umowie o pracę 

(Ulga dla klasy średnie - naliczać). 

Wartość w tym polu jest uzależniona od miesięcznych zarobków pracownika.  

I tak, dla wynagrodzenia do 5700 zł ulga nie zostanie wyliczona, ze względu na wartość pierwszego 

miesięcznego progu, który wynosi 5701.  

Zmiana wynagrodzenia na większą wartość spowoduje uzupełnienie pola, zgodnie ze wzorem 

podanym wcześniej.  
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Kolejna zmiana wynagrodzenia na wyższe niż 11141, spowoduje przekroczenie progu i 

wyzerowanie pola ulga dla klasy średniej.  

mikroGratyfikant 

W mikroGratyfikancie wprowadzono znacznik Ulga dla klasy średniej w składnikach płacowych. 

Domyślnie ulga jest naliczana dla składników płatnych przez pracodawcę. We własnych składnikach 

można ją zaznaczyć – będzie wówczas uwzględniana w naliczanej wypłacie. 
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Na umowie o pracę znacznik Ulga dla klasy średniej (zakładka Inne) jest domyślnie zaznaczony. 

 

Na wypłatach kontrolowane są wcześniej wspomniane limity (dostępne w Parametrach - Podatki i 

koszty). Jeśli więc wartość brutto wypłaty jest wyższa niż 5701 zł i niższa niż 11141 zł, program 

uwzględni w niej ulgę dla klasy średniej. Jej wartość prezentowana jest szczegółach wyliczanej 

zaliczki na podatek. 
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W umowach cywilnoprawnych, w zakładce Inne, dostępne jest pole Naliczaj zaliczkę na podatek. 

Jest ono domyślnie zaznaczone. Można je odznaczyć, aby program nie naliczał zaliczki na podatek 

w rachunkach wystawionych do tej umowy.  
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Raport (PPK) Zakończenie zatrudnienia 

W module Deklaracje PPK dodany został nowy raport zawierający osoby, którym ustało 

zatrudnienie. Raport zawiera możliwość eksportu do instytucji PPK. 

 

 

 

Po kliknięciu hiperlinka Popraw dostępne są bardziej szczegółowe dane. 
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Nowe oznaczenia JPK w ewidencjach VAT 

Dodano nowe znaczniki: 

• WSTO_EE - Sprzedaż towarów na odległość oraz usługi telekomunikacyjne i nadawcze (UE). 

"Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich 

wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz 

podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub 

miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju" 

• IED - Dostawa dokonana przez operatora interfejsu elektronicznego. 

"Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonana przez podatnika 

ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII 

w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy 

jest terytorium kraju" 
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Zapis VAT sprzedaży: 

Nowe oznaczenia (obowiązujące od stycznia 2022) zostały dodane na początku listy w zakładce 

JPK_VAT. Stare oznaczenia (EE i SW) zostały przesunięte na koniec listy. 

 

Najważniejsze cechy nowych oznaczeń: 

• Zaznaczenie nowych znaczników w Słownikach lub na Kontrahencie jest przenoszone 

automatycznie do zapisu VAT. 

• Nowe oznaczenia na dokumencie w Ewidencji VAT sprzedaży powinny się wyświetlać w 

kolumnie OP-Oznaczenie procedur JPK_VAT. 

 

• Program komunikuje, gdy nowe oznaczenie zostanie zastosowane na zapisie z datą sprzed 

stycznia 2022. Stosowny komunikat jest także wyświetlany, gdy stare oznaczenia (EE, SW) 

stosowane są na zapisach z 2022 roku.  
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Nowe stawki ryczałtu od 2022 r. - 12% i 14% 

W słowniku Stawki ryczałtu dodano nowe stawki 12% i 14%. Aby wykorzystać nowe stawki na 

zapisach w wersji 1.69, należy je aktywować w słowniku. 

 

Podatki i koszty – aktualizacja 

Zmienione zostało okno Parametry Podatki i Koszty. Okno zostanie rozbite na 6 zakładek 

• Podatek PIT, 

• Płace, 

• Ulga dla klasy średniej, 

• Degresywna kwota wolna od podatku, 

• Podatek CIT, inne, 

• Archiwalne. 

Na zakładkach dostępna jest kontrolka Stan na dzień z linkiem pokaż, który odświeża wartości w 

poszczególnych polach. 

Najważniejsze dane związane z tzw. Polskim Ładem: 

• Nowa ulga podatkowa od 2022 roku. 
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• Ulga dla klasy średniej 

 

Dodanie nowej wartości do parametru Dzień przekazania składek ZUS 

W polu Dzień przekazania składek ZUS dodano nowy termin wynikający z przepisów Polskiego 

Ładu.   
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Wersja 1.70 

Mechanizm odraczania poboru zaliczek na podstawie rozporządzenia MF z 

7.01.2022 r. [Gr, mGr]  

W tej wersji Gratyfikanta GT wprowadzono obsługę mechanizmu odraczania poboru zaliczek na 

podstawie rozporządzenia MF z dnia 07.01.2022 roku. Rozporządzenie dotyczy zarówno 

pracowników i zleceniobiorców osiągających przychody w wysokości nieprzekraczającej 12 800zł. 

Jednak należy pamiętać, że powyższy limit ma zastosowanie oddzielnie dla każdego źródła 

przychodu, czyli osobno z etatu, umowy zlecenia itp. 

Umowy 

W umowach o pracę i w umowach cywilnoprawnych dodano nowe pole Stosuj odraczanie poboru 

zaliczek. Pole to domyślnie jest zaznaczone, niemniej można je ręcznie odznaczyć.  

 

W umowach cywilnoprawnych nowe pole dostępne jest w zakładce Rachunki – sekcja Podatek i 

koszty uzyskania przychodów. 
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 Wynagrodzenia 

Zgodnie z rozporządzeniem zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 roku należy 

obliczyć tak naprawdę dwa razy, a mianowicie zgodnie z tzw. Polskim Ładem (brak możliwości 

odliczenia składki zdrowotnej, ulga dla klasy średniej, ulga podatkowa 425zł itp.) oraz zgodnie z 

przepisami obowiązującymi na dzień 31.12.2021 r. (odliczana składka zdrowotna, inne wartości 

progów oraz ulgi podatkowej). 

Żeby ustalić odroczenie powyższe obliczenia należy porównać i rozpatrywać w następującym 

zakresie (przyjmując X->obliczona zaliczka 2021; Y-> obliczona zaliczka 2022): 
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• Jeśli X < Y, to pobierana jest tylko zaliczka w kwocie X, a reszta (Y - X), to tzw. zaliczka 

odroczona. Jej kwota zapisywana jest na wynagrodzeniu. 

• Jeśli X = Y, to nic się nie dzieje. 

• Jeśli X > Y, to pobierana jest zaliczka w kwocie Y + suma zaliczek odroczonych z poprzednich 

wynagrodzeń w tym roku. Sumarycznie zaliczka nie może przekroczyć kwoty X, więc może zdarzyć 

się, że w danym wynagrodzeniu rozliczona będzie tylko część zaliczek odroczonych. 

Mechanizm odraczania poboru zaliczki jest wprowadzony do Gratyfikanta GT i oczywiście ma swoje 

odzwierciedlenie w naliczanych wynagrodzeniach. W mechanizmie odroczenia zaliczki działa 

uwzględnianie wielu wypłat w miesiącu (limit 12800 zł dotyczy wszystkich wynagrodzeń w miesiącu, 

ale osobno wypłat i osobno umów cywilnoprawnych). 

W naliczonej wypłacie, w wersji 1.70, widoczna jest wartość zaliczki wyliczona zgodnie z zasadami 

z 2021 roku (gdyż ta wartość zaliczki była korzystniejsza dla pracownika). W kolejnej wersji pojawią 

się są nowe pola, dzięki którym możliwe będzie sprawdzenie wartości zaliczki odroczonej i 

pozostającej do spłaty. 
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Nowa schema JPK_VAT (Su)  

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowa struktura pliku JPK_VAT:  

• JPK_V7M (2)  

• JPK_V7K (2)  



Zmiany w InsERT GT 

396 
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Schema ta obsługuje już nowe znaczniki związane z transakcjami WSTO, mianowicie WSTO_EE i 

IED. 
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Kreator zmiany stawek VAT (Su) 

W związku z obniżką stawki podatku VAT na artykuły żywnościowe, paliwa, energię wprowadzony 

został do programu kreator, który umożliwia zmianę stawki w towarach. Kreator może być 

uruchamiany wielokrotnie, dzięki czemu użytkownik ma możliwość wykonania prac etapowo, np. w 

podziale na poszczególne grupy towarowe lub w podziale zależnym od zmienianej przepisami stawki 

VAT. Kreator dostępny jest w górnym menu Narzędzia. 
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Kreator udostępnia kilka kroków. W pierwszym omówione jest działanie kreatora. W dolnej części 

okna można kliknąć i przejść do artykułu strony e-pomocy.  

 

W kroku Towary należy wybrać zbiór towarów, dla których chcemy zmieniać stawki podatku VAT. 

Można tego dokonać poprzez dodanie konkretnych kartotek towarowych do listy lub w sposób 

zbiorczy, przy wykorzystaniu filtrów związanych m.in. z grupą, cechą, rodzajem kartoteki towarowej, 

kodem CN, kodem PKWiU lub obecną stawką podatku VAT.  
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W trakcie definiowania listy zmienianego asortymentu, możemy także usuwać z niej wybrane 

pozycje. Operacja usuwania może być przydatna np. w przypadku, gdy w przepisach definiujących 

zakres towarów i usług, dla których należy zmienić stawkę VAT, dla określonej grupy towarów, 

ustawodawca stosował wykluczenia lub wyjątki.  

W trakcie filtrowania listy towarowej, w celu odszukania właściwych produktów możemy posługiwać 

się m.in. kodem CN. Filtr ten poza intuicyjną opcją wskazania zakresu kodów CN, umożliwia także 

wybór elementów poprzez użycie bardziej zaawansowanych masek. Oto przykłady ich użycia: 

• "%" lub "*" - dowolny ciąg o długości zero lub więcej znaków, np. 02% znajdzie wszystkie 

towary z kodem CN zaczynającym się od wartości „02” np. „0201 10 00” lub „0201 20” i 

pozostałe. 

• "_" (podkreślnik) - dowolny pojedynczy znak, np. 040_ znajdzie wszystkie towary z kodem, 

który zaczyna się na 040 i ma długość 4 znaków.  

• [] - dowolny znak wewnątrz zadanego zakresu lub zestawu, np. dla zakresu 040[1-2] % 

znajdzie towary z kodami CN, które na pierwszych trzech pozycjach mają znaki 040 a na 

czwartej pozycji mają cyfrę 1 lub 2. 

• [^] - negacja, jak wyżej z tym, że znalezione zostaną te kody CN, które nie spełniają tego 

warunku, np. 040[^1-2] % - znajdzie wszystkie ciągi znaków, które zaczynają się na 040 i nie 

mają 1 lub 2 na czwartej pozycji. 
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Po zdefiniowaniu asortymentu, któremu chcemy zmienić stawkę podatku, możemy przejść do 

kolejnego kroku kreatora.  

Uwaga! Przy jednokrotnym przejściu kreatora, możemy określić tylko jedną nową, docelową 

stawkę VAT. Przy definiowaniu listy towarowej podlegającej zmianom, należy zatem zawęzić ją do 

towarów, z tą samą stawką VAT. Jeśli zmiany prawne definiują konieczność przypisania różnych 

nowych stawek vat np. stawki 0% dla żywności oraz 8% dla benzyn silnikowych, kreator należy 

przejść dwukrotnie, w pierwszym przejściu zmienić stawkę dla produktów żywnościowych, w drugim 

dla paliwa.  

W kroku Zmiana stawek VAT należy określić nową stawkę podatku VAT oraz sposób wyliczania 

cen w kartotekach towarowych. W tym miejscu możemy zdecydować, czy po zmianie stawki VAT w 

asortymencie, program powinien wyliczyć nowe ceny netto (z zachowaniem cen brutto) czy też 

dostosować ceny brutto bez zmieniania cen netto. 
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Pierwszy sposób polegający na zachowaniu ceny brutto, oraz wyliczeniu nowej ceny netto, 

spowoduje, że nie zmienią się ceny brutto towarów, które zazwyczaj prezentowane są na etykietach 

towarowych, cennikach czy też półkach sklepowych. Sposób ten uchroni nas przed koniecznością 

„przemetkowania” towarów będących na stanie w magazynie, zmianą cen w kasach fiskalnych oraz 

wagach etykietujących, ale jednocześnie spowoduje, iż to sprzedawca poniesie koszty (lub uzyska 

zysk w przypadku obniżenia stawki) podwyższenia podatku VAT.  

Drugi sposób oznacza zachowanie dotychczasowej ceny netto i na jej podstawie wyliczenie nowej 

ceny brutto. Oznaczać to będzie, iż koszt lub zysk wynikający ze zmiany stawki VAT w cenie zostanie 

przeniesiony na klienta. W tym przypadku jednak, użytkownik musi liczyć się z koniecznością 

aktualizacji cen w miejscach, których nie musiał tego robić korzystając z pierwszego sposobu. 

Przeliczenie cen zostanie wykonane dla wszystkich zdefiniowanych w systemie poziomów cen.  

Po ustawieniu nowej stawki podatku i określeniu sposobu przeliczania cen, użytkownikowi zostanie 

zaprezentowany wynik kalkulacji w kolumnach Nowa cena netto i Nowa cena brutto. Sam zapis 

zmian w kartotekach towarowych zostanie jednak wykonany dopiero po kliknięciu na przycisk 

Wykonaj. Zapisanych zmian nie będzie można anulować.  

Kliknięcie w Wykonaj, w przypadku powodzenia aktualizacji stawek i cen, wyświetli status OK w 

kolumnie Z – Stan zapisu. 
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Kliknięcie w przycisk Zakończ spowoduje zamknięcie okna kreatora. 

Przecena 

Zmiany cen brutto lub netto towarów, które wynikają z konieczności aktualizacji stawki VAT, mogą 

powodować nie tylko wzrost lub obniżkę cen dla klientów końcowych, ale także utratę ich zaokrągleń 

do formatów typu 0,99 (np. 2,99 zł) czy 0,90 (np. 3,90 zł). W celu przywrócenia zaokrągleń cen, lub 

korekty ceny o określony procent w górę lub dół, użytkownik może skorzystać z narzędzia Przeceny.  

Od wersji 1.70 narzędzie to zostało wzbogacone o możliwość wyfiltrowania towarów, w których w 

określonym okresie nastąpiła ostatnia zmiana stawki VAT sprzedaży. Dzięki temu, po wykonaniu 

kreatora, możemy w łatwy sposób skorygować ceny tylko tych towarów, którym zmieniliśmy stawkę 

podatku. Operacja Przecena jest dostępna w menu Narzędzia. 
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Urządzenia fiskalne 

Należy także pamiętać, iż po zmianach stawek VAT, niektóre nazwy towarów mogą zostać 

zablokowane w drukarkach fiskalnych. Aby można było je nadal fiskalizować, może okazać się 

konieczna zmiana ich nazw. W tym celu należy posłużyć się mechanizmem automatycznego 

nadawania nazw towarom, który dostępny jest w Kasiarzu GT (menu główne „Narzędzia”, opcja 

„Nadaj nazwy towarom”). Podobnie jak okno przecen, także ta operacja w wersji 1.70 została 
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wzbogacona o możliwość wyfiltrowania towarów, w których w określonym okresie nastąpiła ostatnia 

zmiana stawki VAT sprzedaży. Dzięki temu, po wykonaniu kreatora, możemy w łatwy sposób 

skorygować nazwy tylko tych towarów, którym zmieniliśmy stawkę podatku. 

 

Dodatkowo, narzędzie te zostało wzbogacone o cztery funkcje służące do modyfikacji nazw dla 

urządzeń fiskalnych: 

• Usuń ciąg znaków z początku - użytkownik może wpisać jaki fragment znaków chce usunąć 

z nazwy. Np. po wpisaniu. „05_”, jeśli taki ciąg wystąpi na początku nazwy, zostanie z niej 

skasowany. 

• Dodaj stawkę vat na początek - zaznaczenie tego checkboxa spowoduje, że przed aktualną 

nazwą dodane zostaną dwa pierwsze znaki z symbolu stawki VAT przypisanej do towaru. Np. 

dla stawki 5% program doda znaki „05_”, a dla stawki 23% fragment „23_”. 

• Usuń ciąg znaków z końca - użytkownik może wpisać jaki fragment znaków chce usunąć z 

nazwy. Np. po wpisaniu. „_05”, jeśli taki ciąg wystąpi na końcu nazwy, zostanie z niej 

skasowany. 

• Dodaj stawkę vat na koniec - zaznaczenie tego checkboxa spowoduje, że do nazwy dodane 

zostaną dwa pierwsze znaki z symbolu stawki VAT przypisanej do towaru. Np. dla stawki 5% 

program doda znaki „_05”, a dla stawki 23% fragment „_23”. 
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Jeśli użytkownik użyje tych operacji jednocześnie, najpierw wykonane zostaną operacje związane z 

usuwaniem znaków, potem te z dodawaniem.  

Dzięki omówionym wyżej opcjom możliwa jest ochrona przed wystąpieniem tzw. schodka 

podatkowego, poprzez dodanie do każdej nazwy symbolu stawki VAT. Wówczas nigdy towar się nie 

zablokuje, bo w różnych stawkach ma różną nazwę dla urządzenia fiskalnego. Jeśli zmiana stawki 

vat jest czasowa (np. gdy obniżona stawka VAT obowiązuje tylko w określonym okresie) możliwy 

jest łatwy powrót do nazwy związanej z poprzednią stawką VAT poprzez jednoczesne użycie 

operacji do usunięcia określonego ciągu znaków i dodania stawki VAT. 

Faktury zaliczkowe w okresie przejściowym 

W przypadku zmiany stawek VAT dla towarów, które występują na fakturach zaliczkowych warto 

zapoznać się z poniższym tematem e-pomocy. 

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/9233.html  
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Wersja 1.70 SP1 

Deklaracje skarbowe i zaliczki (Ra Re) 

W wersji 1.70 SP1 dodano następujące deklaracje/zaliczki PIT: 

• PIT-28(24) 

• Zaliczki PIT od ryczałtu 

• Zaliczki PIT dla skali podatkowej 

• Zaliczki PIT dla podatku liniowego 

Ewidencja przychodów – nowe stawki oraz wydruk Ewidencji (Ra) 

Dodany został nowy wzór wydruku Ewidencji Przychodów uwzględniający nowe stawki ryczałtu. 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wspólników/właścicieli wg Polskiego 

Ładu (Ra Re) 

W związku z przepisami Polskiego Ładu zaimplementowano nowe algorytmy wyliczania składki 

zdrowotnej wspólnika/właściciela firmy dla: 

• podatku ryczałtowego, 

• podatku liniowego, 

• skali podatkowej. 

W programach pojawiły się m.in. dedykowane raporty wspomagające wyliczenie składki zdrowotnej. 

Uwzględniana jest także ulga dla klasy średniej w przypadku skali podatkowej.  

Wyznaczanie składki zdrowotnej właściciela/wspólnika dla ryczałtu 

Podstawowe informacje dotyczące składki zdrowotnej: 

• 9% od podstawy 

• Brak części odliczanej od podatku – od 2022 roku składka zdrowotna w całości nie podlega 

odliczeniu od podatku. 

• Podstawa składki zdrowotnej jest określana przez przychód (ryczałt). Na jego podstawie 

określany jest procent przeciętnego wynagrodzenia, który stanie się podstawą do wyliczenia 

składki zdrowotnej. 
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o Przychód do 60 tys. zł –> podstawa = 60% przeciętnego wynagrodzenia 

o Przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł –> podstawa = 100% przeciętnego wynagrodzenia 

o Przychód powyżej 300 tys. zł –> podstawa = 180% przeciętnego wynagrodzenia 

• Roczny przychód do wyznaczenia podstawy może być: 

o Liczony na bieżąco – narastająco w ciągu roku 

o Wyznaczony z poprzedniego roku (składka uproszczona) – dla podatników, którzy prowadzili 

działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok (zarówno na ryczałcie, jak i skali lub podatku 

liniowym).    

Do określenia podstawy przyjmowany jest przychód z roku poprzedniego pomniejszony o 

kwotę opłaconych w poprzednim roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub 

odliczone od dochodu). 

Składka zdrowotna w Rachmistrzu GT 

W kartotece Wspólnika, w definicji Sposobu rozliczania składek ZUS (zakładka Składki), 

wprowadzono nową sekcję Składka zdrowotna. Można w niej określić metodę naliczania składki 

zdrowotnej dla danego wspólnika. Dostępne wartości to: 

• Na podstawie bieżącego roku – opcja domyślna, program wyznacza podstawę do wyliczenia 

składki zdrowotnej w oparciu o przychód z bieżącego roku (narastająco). 

 

• Na podstawie poprzedniego roku – w polu poniżej udostępniane jest pole służące do 

wprowadzenia przychodu z poprzedniego roku. Należy go ręcznie wpisać, a na jego podstawie 

wyznaczana jest podstawa w polu poniżej. Oczywiście program kontroluje wspomniane limity i 
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wyznacza odpowiednia podstawę (60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia w danym 

kwartale). 

 

• Zwolnienie ze składki zdrowotnej – opcja pozwala wyłączyć naliczanie składki zdrowotnej dla 

wspólnika w programie.  

Naliczanie składek ZUS wspólnika/właściciela na podstawie bieżącego przychodu  

Od stycznia 2022 roku naliczenie składek ZUS odbywa się na podstawie specjalnej deklaracji 

„Podstawa składki zdrowotnej”, którą należy uprzednio wyliczyć w module Deklaracje skarbowe. 

Próba naliczenia składek ZUS (bez wyliczonego wcześniej raportu) skutkuje następującym 

komunikatem: 

 

Należy zatem przejść do modułu Deklaracje skarbowe i naliczyć deklarację Podstawa składki 

zdrowotnej za dany miesiąc. 
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W wyliczonej deklaracji, na podstawie przychodu z działalności, wyznaczana jest podstawa do 

naliczenia składki zdrowotnej: 

 

Po wyznaczeniu tych danych można już standardowo naliczyć składki ZUS wspólnika. 
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Kliknięcie w Popraw na naliczonej pozycji (przykładowo składki ZUS ze stycznia 2022 roku), 

powoduje otwarcie okna Edycja naliczenia, gdzie widać wszystkie dane dotyczące naliczeń z 

danego miesiąca. 

 

W kolejnych miesiącach należy postępować tak samo. W deklaracji Podstawa do zdrowotnego 

program kontroluje przychody narastająco i pomniejsza je o zapłacone składki na ubezpieczenia 

społeczne.  

UWAGA! Zaliczka na podatek dla ryczałtu bierze pod uwagę przychód z danego miesiąca stąd 

właśnie różnica w traktowaniu przychodu do ustalenia podatku za dany okres oraz podstawy do 

naliczenia ubezpieczenia zdrowotnego.  

Gdy przychody pomniejszone o składki społeczne przekroczą wspomniany wcześniej próg 60 tys. 

zł w ciągu roku, program automatycznie określi nową podstawę i zgodnie z nią wyliczy składkę 

zdrowotną wspólnika za dany miesiąc. 
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Podobnie stanie się po przekroczeniu kolejnego progu, tj. 300 tys. zł, kiedy to podstawa zostanie 

zwiększona do 180% przeciętnego wynagrodzenia. 

Naliczanie składek ZUS wspólnika/właściciela na podstawie przychodu z poprzedniego roku 

W celu skorzystania z możliwości określenia podstawy do zdrowotnego w oparciu o zeszłoroczny 

przychód należy wybrać odpowiednią opcję w definicji naliczeń ZUS, w kartotece wspólnika.  

Po wybraniu opcji Na podstawie poprzedniego roku, w polu poniżej należy ręcznie wprowadzić 

przychód z poprzedniego roku, a w oparciu o tą wartość wyznaczana jest podstawa miesięczna do 

wyliczenia składki zdrowotnej.  
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Od tego momentu przez cały rok program będzie wykorzystywał tą podstawę do wyliczeń składki 

zdrowotnej w kolejnych miesiącach.  

 

 

Wyznaczanie składki zdrowotnej właściciela/wspólnika dla skali podatkowej oraz podatku 

liniowego  

Podstawowe informacje dotyczące składki zdrowotnej: 

• 9% od podstawy dla skali podatkowej 

• 4,9% od podstawy dla podatku liniowego 

• Brak części odliczanej od podatku – od 2022 roku składka zdrowotna w całości nie podlega 

odliczeniu od podatku. 
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• Podstawa składki zdrowotnej: 

o Za styczeń 2022 na starych zasadach – 9% z 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

(wg danych z 1-go kwartału 2022, składka zdrowotna za styczeń wyniesie 419,92 zł); 

o Od lutego 2022 – podstawą jest dochód z poprzedniego miesiąca. 

• Wprowadzone jest pojęcie roku składkowego od lutego 2022 do stycznia 2023. Suma składek w 

tym okresie powinna być równa dochodowi za 2022 rok pomnożonemu przez stawkę. 

• Składka minimalna wynosi 9% z minimalnego wynagrodzenia. Dla minimalnego 3010zł, składka 

wynosi 270,90zł. 

Składka zdrowotna oraz ulga dla klasy średniej w InsERT GT dla skali podatkowej 

W programie dla skali podatkowej składki ZUS są naliczane wg ustawień w kartotece wspólnika. 

Oczywiście nie ma możliwości księgowania składki zdrowotnej, jak również nie jest ona już odliczana 

od podatku. 

 

Warto wspomnieć, że w definicji sposobu rozliczania PIT (zakładka Podatek) pojawiła się możliwość 

wyłączenia uwzględniania ulgi dla klasy średniej w zaliczkach – wystarczy odznaczyć pole. 
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Jak wspomniano wcześniej, składka zdrowotna za styczeń 2022 roku jest liczona według zasad 

obowiązujących w grudniu 2021. Wystarczy ją zatem standardowo naliczyć w ewidencji składek 

wspólników. 

 

W sekcji Dodatkowe informacje dotyczące składki zdrowotnej w zaliczkach styczniowych 

widoczny jest następujący komunikat mówiący o wykorzystaniu tej sekcji od lutego 2022.  

 



Zmiany w InsERT GT 

416 

Deklaracja/Raport Podatek PIT (skala) – zaliczka i skł. zdrowotna wyliczona za styczeń nie zawiera 

podstawy do zdrowotnego, bo ta, jak wspomniano, jest wyznaczana dopiero od lutego 2022. Warto 

jednak zwrócić uwagę na nowe sekcje deklaracji m.in. Ulga dla klasy średniej, której wartość 

wyliczana jest na podstawie przychodu pomniejszonego o koszty z wyłączeniem składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

 

Od lutego 2022 składka zdrowotna jest już liczona według nowych zasad, tzw. Polskiego ładu 

(dochód z poprzedniego miesiąca pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne). 

Przed naliczeniem składek należy wyliczyć nową deklarację/zaliczkę PIT w module Deklaracje 

skarbowe – Podatek PIT (skala) – zaliczka i skł. zdrowotna. Jest to konieczne, gdyż bez niej 

program nie będzie w stanie wyznaczyć składki zdrowotnej i będzie ona wówczas zerowa. 

 

Na deklaracji za luty 2022 wyznaczana jest podstawa składki zdrowotnej. W tym przypadku 

podstawą jest minimalne wynagrodzenie, gdyż dochód za poprzedni miesiąc pomniejszony o składki 

społeczne nie przekroczył 3010 zł (tj. obowiązującego minimalnego wynagrodzenia). 

Warto zwrócić uwagę, że w tym momencie ulga dla klasy średniej jest zerowa, gdyż nie osiągnięto 

jeszcze limitu 68 412,00 zł rocznego dochodu. 
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Wyznaczona w ten sposób podstawa do zdrowotnego jest wykorzystywana w naliczeniach składek 

ZUS za luty 2022. W oknie Edycja naliczenia ZUS wykazywany jest również dochód z poprzedniego 

miesiąca, który zostanie pobrany do deklaracji ZUS. 
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W miesiącu, w którym dochód przekroczy próg 68 412,00 zł, w zaliczce zostanie uwzględniona ulga 

dla klasy średniej. W poniższym przykładzie miesiącem tym jest marzec. 

 

Składka zdrowotna w InsERT GT dla podatku liniowego 

Naliczanie składki zdrowotnej dla podatku liniowego jest niemal identyczne, jak dla skali 

podatkowej. Należy jednak pamiętać, że dla podatku liniowego nie obowiązuje ulga dla klasy 

średniej. 

 

Tak jak w przypadku skali podatkowej, w styczniu 2021 podstawa jest wyznaczana na zasadach 

obowiązujących w grudniu 2021 (składka zdrowotna w styczniu 2022 wynosi 419,92 zł). Nowe 
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zasady (Polski Ład) obowiązują od lutego 2022 roku. Jeżeli wspólnik rozlicza się z podatku liniowo, 

składka wynosi 4,9% a podstawą do jej obliczenia jest jego dochód pomniejszony o składki na 

ubezpieczenie społeczne. Jeżeli jednak dochód ten będzie na tyle niski, że naliczona składka nie 

przekroczy 9% z minimalnego wynagrodzenia, ustalana jest minimalna składka zdrowotna na dany 

okres, tj. właśnie 9% minimalnego wynagrodzenia w danym okresie (270,90 zł). 

Podobnie jak w przypadku metody progresywnej, aby prawidłowo naliczyć składki ZUS od lutego 

2022, należy wprowadzić deklarację/zaliczkę w module Deklaracje skarbowe – Podatek PIT 

(liniowy) – zaliczka i skł. zdrowotna. 

 

Dzięki niej znana jest prawidłowo wyliczona podstawa dla składki zdrowotnej. W poniższym 

przykładzie podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie, gdyż składka wyliczona na podstawie 

dochodu nie przekroczyłaby wartości minimalnej, tj. 270,90 zł.  

 

Składki za luty 2022 (w szczególności zdrowotna) będą więc wyglądały następująco. 
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Kreator korekt zaliczki (na podatek dochodowy) (Gr) 

7 stycznia 2022 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 

przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych. 

Na podstawie paragrafu 4. tego rozporządzenia, jeśli płatnik podatku (pracodawca) pobrał z 

wyliczonego w styczniu wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną według zasad 

obowiązujących od 1 stycznia 2022 w kwocie wyższej niż nakazuje to obliczać wspomniane 

rozporządzenie, musi tę nadwyżkę niezwłocznie zwrócić pracownikowi. O ile nie odprowadził jej 

jeszcze do urzędu skarbowego. 

Jeśli zaliczka została już przekazana, nie ma potrzeby wykonywania korekty – rozliczenie nastąpi w 

deklaracji rocznej pracownika. 

Po zainstalowaniu wersji 1.70 SP1 Gratyfikanta GT i uruchomieniu programu, wyświetlane jest okno 

umożliwiające uruchomienie kreatora naliczającego zwrot nadpłaconej zaliczki na podatek. W oknie 

zawarto wyjaśnienia, a oprócz uruchomienia można także użyć przycisków Nie przypominaj (okno 

nie będzie się już pojawiać) lub Przypomnij później (można odłożyć wyświetlenie okna w okresie). 
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Kreator dostępny jest także w górnym menu Narzędzia. 

 

Po kliknięciu Uruchom kreator program wyświetli początkowe okno Kreatora korekt zaliczki. 
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Po kliknięciu Dalej należy podać podstawowe informacje dotyczące tworzonej w kreatorze listy płac. 

 

W ostatnim kroku kreatora pojawią się naliczone przez program wypłaty, które będą zawierać kwotę 

zwrotu (wynikającą z nadpłaconej zaliczki). 



Zmiany w InsERT GT 

423 

 

 

Warto wiedzieć, że wsparcie w zakresie korekt zaliczki na podatek ma zastosowanie tylko do wypłat. 

Zmiany w deklaracjach ZUS (Ra Re Gr) 

Zniesiony został obowiązek przygotowywania deklaracji RZA. W związku z czym zmieniono opis 

RZA na RZA do 2021 roku/RCA od 2022 roku. Dotyczy to umów oraz wspólnika. Generując 

deklarację od 2022 roku zamiast RZA generowane będzie RCA. 
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W wersji 1.70 SP1 umożliwiono współpracę z nową wersją Płatnika KEDU 5.4.0. Współpracę z nową 

wersją Płatnika można ustawić ręcznie w Ubezpieczenia i fundusze ZUS. 

 

Deklaracja rozliczeniowa RZA została zastąpiona deklaracją RCA. 

W Gratyfikancie GT w wersji 1.70 SP1, w deklaracjach rozliczeniowych RCA i DRA dodano dwie 

nowe sekcje dotyczące składki zdrowotnej dla wspólników (aktualnie wypełniana jest tylko pierwsza 

z nich). W RCA są to III.E i III.F, a w DRA XI i XII. Sekcje są takie same, a to która deklaracja się 

generuje zależy od typu deklaracji wskazanego w danych wspólnika. 

Dane do nowych sekcji w RCA i DRA pobierane są z danych wspólnika i z ewidencji składek ZUS. 

Przykładowo, jeśli wybrano formę opodatkowania ryczałt, to w danych wspólnika w zakładce Składki, 

w danym wpisie odnośnie rozliczania ZUS można wybrać w sekcji Składka zdrowotna Metodę 

naliczania Na podstawie poprzedniego roku, gdzie należy podać kwotę Przychodów z 

poprzedniego roku. 
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Dane te są przenoszone do sekcja XI w deklaracji DRA. Pole 14 w deklaracji DRA jest zaznaczone 

(wartość true), a kwota przychodu trafia do pola 15. W polach 16 i 17 widoczne są odpowiednio 

podstawa składki zdrowotnej i wartość składki. 
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W danych wspólnika można także wybrać, w zakresie Składki zdrowotnej, Metodę naliczania Na 

podstawie bieżącego roku. 
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Wtedy, podczas naliczania składek ZUS wspólnika, dla wybranej formy podatku ryczałt, dostępne 

jest pole Suma przychodów (dla innych form opodatkowania będzie to Dochód od początku roku), 

gdzie program wylicza aktualną wartość przychodów od początku roku. 
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Wartość z tego pola pojawia się w deklaracji DRA w sekcji XI w polu 13. 
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Dla innych form opodatkowania wartość z naliczeń składek ZUS pojawi się zgodnie ze specyfikacją 

odpowiedniej deklaracji (przykładowo dla deklaracji DRA dla formy progresywnej wartość dochodu 

z poprzedniego roku pojawi się w sekcji XI w polu 2). 

e-DD – elektroniczny dokument dostawy (Su, Ge) 

Elektroniczny dokument dostawy e-DD to rozwiązanie zastępujące dotychczasowe papierowe 

dokumenty związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych. Za pomocą e-DD - obowiązkowo 

od 01.02.2022 r. - monitoruje się m.in. sprzedaż wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie końcowemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący 

podmiot węglowy. Program został dostosowany do obsługi komunikatów e-DD typu DD815C, 

przeznaczonych dla wyrobów węglowych. 

Podmioty prowadzące sprzedaż wyrobów węglowych w ilościach przekraczających 30 mln kg w 

ciągu roku zobowiązane są do wystawiania dokumentów e-DD i wysyłania ich w postaci 

elektronicznej do serwisu PUESC. W tym celu powstał moduł e-Dokumenty Dostawy (e-DD). Moduł 

e-DD, dla wyrobów węglowych, oferuje możliwość gromadzenia dodatkowych danych na 

dokumentach WZ, generowania na ich podstawie komunikatów DD815C, podpisywania i ich wysyłki 

mailem. Podstawowe opcje modułu: 

• Generowanie dokumentów e-DD na podstawie dokumentów WZ; 

• Poprawianie dokumentów e-DD (a w przypadku poprawy po wysyłce (poprzez e-mail), 

program zapyta o zmianę statusu, do powtórnej wysyłki); 

• Usuwanie dokumentów e-DD (o ile nie zostały wysłane poprzez e-mail); 

• Podpisywanie (podpisem elektronicznym) i wysyłanie elektronicznie (poprzez e-mail); 

• Wyświetlanie informacji o statusie e-DD. 

Wykorzystanie nowego modułu i obsługa dokumentu e-DD związane jest z koniecznością 

posiadania aktywnego abonamentu na ulepszenia, zielonego Plusa dla InsERT GT.  Dodatkowo 

dla podmiotów korzystających z poczty elektronicznej Gestora GT dodano możliwość 

automatycznego ustawiania statusów potwierdzeń wysyłki dokumentów e-DD na podstawie analizy 

odebranych od PUESC wiadomości e-mail (licencja Gestora jest wymagana do obsługi potwierdzeń 

e-DD, w przypadku ręcznej zmiany statusów można korzystać z nowego modułu bez licencji 

Gestora). 
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W pierwszej części opracowania zostały omówione miejsca, w których można skonfigurować 

program do pracy w zakresie e-DD, a pod koniec omówiony został dokument e-DD wraz ze 

wskazaniem, w jaki sposób uzupełniane są pola w nim zawarte. 

Dane podmiotu 

W danych podmiotu dodano nowe pola pozwalające na automatyczne uzupełnienie dokumentu e-

DD. 
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Pole Numer akcyzowy podmiotu wykorzystywane jest do wystawienia elektronicznego dokumentu 

dostawy (e-DD). Jeśli nie został nadany, a istnieje potrzeba wystawiania dokumentów e-DD można 

zaznaczyć znacznik Wstawiaj NIP w dokumentach e-DD. 

Wstawiaj NIP w dokumentach e-DD należy zaznaczyć, jeśli podmiot nie posiada numeru 

akcyzowego i jest zobowiązany do wystawiania e-DD. 

Pole Typ podmiotu akcyzowego umożliwia wybranie typu podmiotu zobowiązanego do 

wystawiania dokumentów e-DD. Należy wybrać pole 9 – pośredniczący podmiot węglowy. Wybór 

pola 9 wynika z tego, że program obsługuje tylko dokument e-DD typu DD815C, dedykowany dla 

wyrobów węglowych i pośredniczących podmiotów węglowych, stąd ograniczenie w tym polu (do 

pola 9). Komunikat 815C wymaga podania takiego typu podmiotu akcyzowego.  

Pole Numer urzędu umożliwia wpisanie numeru urzędu o określonym schemacie, to jest numeru 

urzędu właściwego do wykonywania zadań w zakresie akcyzy. Przykładowo: PL143844. Lista 

urzędów dostępna jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/media/4442/kody-

urz%C4%99d%C3%B3w-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9B%C4%87-

urz%C4%99d%C3%B3w.pdf   

Należy pamiętać, że numer ten nie jest tożsamy z polem Kod US dostępnym w kartotece instytucji 

rodzaju Urząd Skarbowy. 

Dane Magazynu 

W danych magazynu dodano nowe pole Nr urzędu, które przenoszone jest do dokumentu e-DD. 

Dokument e-DD wymaga wskazania Nr urzędu właściwego dla miejsca wysyłki. Jeśli lokalizacja 

składów (magazynów) jest inna niż główna siedziba firmy, może zajść potrzeba wskazywania 

różnych urzędów w zależności od lokalizacji magazynu, z którego wysyłana jest dostawa wyrobów 

akcyzowych. Dlatego też, w danych magazynu dodano pole Nr urzędu. Do dokumentu e-DD 

przenoszone są także dane z zakładki Adres, w związku z czym należy je uzupełnić. 

https://www.podatki.gov.pl/media/4442/kody-urz%C4%99d%C3%B3w-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9B%C4%87-urz%C4%99d%C3%B3w.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/4442/kody-urz%C4%99d%C3%B3w-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9B%C4%87-urz%C4%99d%C3%B3w.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/4442/kody-urz%C4%99d%C3%B3w-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9B%C4%87-urz%C4%99d%C3%B3w.pdf
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Parametry elektronicznego dokumentu e-DD 

W module Parametry dostępne są Parametry elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. 

Umożliwiają one zdefiniowanie danych wykorzystywanych podczas generowania dokumentu e-DD. 

 

W oknie parametrów dostępne są dwie zakładki Ogólne i Komunikacja. 



Zmiany w InsERT GT 

433 

W zakładce Ogólne widoczna jest sekcja Numeracja, w której domyślnie przygotowane są formaty 

numeracji, niemniej można zdefiniować własne i na nich oprzeć numerowanie. Numery są 

przenoszone do dokumentu e-DD. 

Format identyfikatora wiadomości 

Domyślnie dostępny jest jeden format, który jest poprawnym formatem wymaganym przez system 

e-DD. Istnieje możliwość dodania własnych formatów poprzez wybranie klawisza plus. Wówczas 

program otworzy okno słownika formatów numeracji.  

Format numeru LNR (lokalny numer referencyjny)  

Domyślnie dostępny jest jeden format, który jest poprawnym formatem wymaganym przez system 

e-DD. Istnieje możliwość dodania własnych formatów poprzez wybranie klawisza plus. Wówczas 

program otworzy okno słownika formatów numeracji. 

Ponadto w zakładce Ogólne dostępny jest parametr umożlwiający wybranie, z którego miejsca 

program ma pobierać pola Miejsce wysyłki i kod urzędu do dokumentu e-DD. Można je pobierać 

z danych magazynu (ustawienie domyślne) lub z danych podmiotu. 

Formaty numeracji 

W słowniku Formaty numeracji domyślnie dostępne są dwa wpisy dotyczące dokumentów e-DD: 

e-DD Numer LNR i e-DD Identyfikator wiadomości. 

 

e-DD Numer LNR 

W zawartości tego formatu zostały wykorzystane następujące Typy elementu: 
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Numer akcyzowy – działa on dwojako, pobiera albo numer akcyzowy (jeśli podano) albo numer 

NIP. Format LNR zadziała poprawnie tylko w przypadku, gdy w Danych podmiotu (omówiono 

wcześniej), określono co ma być numerem akcyzowym (czy NIP, czy numer), bo to jest jedyna rzecz, 

która nie jest ustawiona po założeniu podmiotu. Dla numeru akcyzowego pobierane jest 11 ostatnich 

znaków, a dla NIP pobierany jest numer i dodawana na początku jest litera N albo A (reprezentuje 

to NIP lub numer akcyzowy) + licznik + na końcu rok.  

 

 

e-DD Identyfikator wiadomości 

W tym przypadku format numeracji jest skonstruowany dużo prościej. Wystarczy jedynie podać tekst 

jaki ma się pojawić w numerze i ponadto program wstawi jeszcze licznik i rok. 
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Kartoteka towaru 

W kartotece towaru dodano (jako ostatnią) nową zakładkę Akcyza, na którą przeniesione zostały 

pola z zakładki Inne (z nowymi opisami). Dodano także nowe pole Kod wyrobu akcyzowego. 

Komunikat e-DD 815C wymaga ustawienia (w polu od wyrobu akcyzowego) pozycji C100 – wyroby 

węglowe. 
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Zakładka Akcyza 

Towar podlega akcyzie - zakreślenie tego znacznika uaktywnia pozostałe pola związane z 

naliczaniem akcyzy oraz powoduje, że towar jest uwzględniany w zestawieniu Akcyza wg 

asortymentu. 

Zaznaczaj "Podlega akcyzie” na dokumencie - zakreślenie znacznika spowoduje, że dla danego 

towaru akcyza będzie domyślnie naliczana. Natomiast naliczenie akcyzy odbywa się w dokumentach 

poprzez zakreślenie znacznika Podlega akcyzie na pozycji. W przypadku dokumentów e-DD, towar 

na dokumencie (WZ) nie powinien mieć naliczanej akcyzy (w związku z czym należy odpowiednio 

zdecydować na którym poziomie, kartoteki czy dokumentu) naliczanie akcyzy zostanie wyłączone.  

Kwota akcyzy na jednostkę podstawową - można tu wprowadzić domyślną kwotę akcyzy. 

Kod wyrobu akcyzowego - lista rozwijana, z której należy wybrać odpowiedni kod dla danego 

produktu akcyzowego. W programie obsługiwany jest kod C100 – wyroby węglowe. 
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 Zakładka Miary 

W zakładce Miary dodano nowe pola Masa brutto (w tym polu pojawi się wartość, która była wpisana 

w pole Masa w poprzednich wersjach programu), Masa netto (warto wiedzieć, że po konwersji pole 

to przyjmie wartość taką samą jak Masa brutto). 

 

 

Ze względu na to, że kwoty akcyzy na artykuły opałowe ustawowo są wykazywane dla 1 tony 

produktu, do prawidłowych wyliczeń niezbędne jest, aby podstawową jednostką była 1 tona. Jeżeli 

sprzedaż odbywa się na kilogramy lub w innych jednostkach miary (np. worki 25 kilogramowe), 

należy umieścić te jednostki jako dodatkowe, a jednostką podstawową musi pozostać tona. W 

przeciwnym razie wydruki dokumentu dostawy oraz zestawienie dokumentów dostawy nie będą 

działać prawidłowo! 
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Kartoteka kontrahenta 

W kartotece kontrahenta dodano (jako ostatnią) nową zakładkę Akcyza, na którą przeniesione 

zostały pola z zakładki Inne (z nowymi opisami). Dodano także nowe pola Numer akcyzowy i 

Numer urzędu.  

 

Mechanizm Zarządzania adresami dostaw został rozbudowany i teraz po otwarciu okna Adresu 

dostawy także będzie możliwe wypełnienie pola Numer urzędu. Jeśli odbiór towaru jest w miejscu 

innym niż główna siedziba firmy, może zajść potrzeba wskazywania różnych urzędów w zależności 

od lokalizacji miejsca odbioru. Dlatego też, w danych Adresu dostawy dodano pole Nr urzędu. W 

przeciwieństwie do urzędu wysyłki (omówione przy magazynie) numer urzędu odbioru nie jest 

wymagany przez komunikat 815C. 
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Dokumenty 

W celu poprawnego obsłużenia generowania dokumentów e-DD dodano w programie w 

dokumentach nowe pola. Nowe pola dotyczą następujących dokumentów: 

• Okno Faktura VAT sprzedaży 

• Okno Paragon imienny 

• Okno Rachunek sprzedaży 

• Okno Wydanie zewnętrzne związane ze sprzedażą 

• Okno Wydanie zewnętrzne 

Nowe pola znajdują się w zakładce Akcyza (dokumentu) w nowej sekcji Dokument e-DD. 
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W celu poprawnego wygenerowania dokumentu e-DD należy uzupełnić pola: 

• Kod rodzaju transportu – lista rozwijana, z której należy wybrać rodzaj transportu. 

Przykładowo: Transport drogowy; 

Dodatkowe info – pole edycyjne, w którym należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące 

transportu. Powinno być uzupełnione tylko, gdy wybrano kod rodzaju transportu ‘0 – inne’. 

• Czas wysyłki – pole edycyjne, w którym należy wpisać czas rozpoczęcia  

przemieszczenia. Czas wysyłki należy podać w formacie HH:mm. Przykładowo: 14:20  

• Czas przewozu – pole edycyjne, w którym należy wpisać normalny okres czasu  

konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość. Czas przewozu 

wyrażony jest w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę. 

Przykładowo: H12 lub D02  

Moduł e-Dokumenty Dostawy (e-DD) 

Moduł e-Dokumenty Dostawy (e-DD) dostępny jest w węźle Ewidencje.  

W module widoczne są wystawione dokumenty e-DD. Z tego modułu można wystawiać e-DD, 

poprawiać je, podpisać elektronicznie i wysyłać e-mailem.  
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 Warto zwrócić uwagę na następujące kolumny widoczne w module: 

• identyfikator wiadomości (cyfry, litery, znaki), 

• lokalny numer referencyjny e-DD (cyfry, litery), 

• data wystawienia e-DD, 

• data wysyłki e-DD, 

• status e-DD, 

• Nr DDARC (cyfry, litery) - numer referencyjny nadany przez Urząd e-DD (uzupełniany 

automatycznie, jeśli wysyłka została wykonana e-mailem, w przeciwnym wypadku wartość tego 

pola można podać ręcznie – służy do tego opcja w górnym menu modułu). 

Dokument e-DD  

W module e-Dokumentu dostawy (e-DD), dostępny jest hiperlink Generuj e-DD, dzięki któremu 

można generować dokumenty e-DD. 

 

Po jego kliknięciu wyświetla się okno, w którym widoczne są dokumenty WZ, na podstawie których 

można wygenerować e-DD.  
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Widoczne są tu dokumenty, do których wystawiono już fakturę sprzedaży oraz te bez faktury. 

Możliwe jest skorzystanie z filtrów celem wybrania tylko pożądanych dokumentów. Kliknięcie 

przycisku Generuj spowoduje utworzenie dokumentów e-DD. Jeśli zaznaczono jeden dokument to 

powstanie tylko jeden dokument e-DD (pojawi się on w trybie edycji). Jeśli dokumenty e-DD mają 

powstać do wszystkich wyfiltrowanych dokumentów WZ, należy je zaznaczyć (np. Ctrl+A) i wtedy 

wcisnąć przycisk Generuj (dokumenty pojawią się w module). 

 

e-Dokumenty dostawy można otworzyć do edycji – służy do tego przycisk Edytuj e-DD. Z lewej 

strony e-DD dostępne są zakładki, w których umieszczone zostały, wymagane specyfikacją, różne 

sekcje i pola. 
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Budowa e-DD 

Zakładka Nagłówki 

Numer akcyzowy/NIP nadawcy – pole uzupełniane z danych podmiotu (nr akcyzowy, a jeśli nie 

istnieje to NIP). 

Identyfikator wiadomości – pole uzupełniane zgodnie z wybranym formatem numeracji (format 

identyfikatora wiadomości) zdefiniowanym w parametrach elektronicznego dokumentu dostawy e-

DD. Unikalny dla każdego komunikatu/wiadomości do PUESC. 

pole 1a. Lokalny numer referencyjny – pole uzupełniane zgodnie z wybranym formatem numeracji 

(format numer LNR) zdefiniowanym w parametrach elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. 

Unikalny dla komunikatów DD815C (węglowych). 
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pole 1b. Tryb dostawy – w liście rozwijalnej w Subiekcie GT dostępne tylko pola 5 - dostawa 

wyrobów węglowych i 6 - zwrot wyrobów węglowych. Obsługiwane w programie jest tylko pole 5 - 

dostawa wyrobów węglowych (zwroty nie są obsłużone). 

pole 1c. w tym polu program domyślnie ustawia 1 – towary zwolnione z akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. 

pole 1d. Tryb odroczony – dostępne tak lub nie. 

pole 1e. Numer faktury – zawsze na podstawie WZ, a numer faktury wpisywany jest wtedy, gdy 

WZ ma powiązaną fakturę. 

pole 1f. Data faktury – a dokładnie data dokumentu wyszczególnionego w polu 1e. 

pole 1g. Data wysyłki – wstawiana jest bieżąca data. 

pole 1h. Czas wysyłki – należy wpisać godzinę w określonym formacie (H:M:S) lub pole to może 

się uzupełnić na podstawie dokumentu z zakładki Akcyza (jeśli w nim został podany czas wysyłki), 

w przypadku faktury zbiorczej pola te pobierane są z dokumentów WZ. 

pole 1i. Czas przewozu – należy podać szacowany czas przewozu (lub pole to może się uzupełnić 

na podstawie dokumentu z zakładki Akcyza (jeśli w nim został podany czas przewozu), w przypadku 

faktury zbiorczej pola te pobierane są z dokumentów WZ. 

pole 1j. Tryb zakończenia dostawy – należy pozostawić ustawione domyślnie dla wyrobów 

węglowych pole 3 – zakończenie na podstawie deklaracji e-DD. 

Zakładka Wysyłający 

2. Podmiot wysyłający 

pola od 2a do 2f – pola uzupełniane są z danych podmiotu.  

pole 2h. Typ podmiotu – jest uzupełniany z danych podmiotu. 

3. Miejsce wysyłki 

Sekcja nie jest obowiązkowa 

Sekcja uzupełnia się, gdy adres wysyłki jest inny niż adres siedziby (z pola 2. Podmiot wysyłający). 

Domyślnie z danych magazynu (lub tak jak to zostało ustawione w parametrach elektronicznego 

dokumentu dostawy e-DD, czyli opcjonalnie z danych podmiotu). Dane z magazynu są pobierane 

tylko wówczas, gdy jego adres faktycznie różni się od adresu siedziby z danych podmiotu. 

4. Urząd właściwy w miejscu wysyłki  
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pole 4a. pole domyślnie jest pobierane z danych magazynu (lub z danych podmiotu, jeśli tak zostało 

ustawione to w parametrach elektronicznego dokumentu dostawy e-DD). 

Zakładka Odbiorca 

5. Podmiot odbierający 

Pola uzupełniane są z odbiorcy z dokumentu 

pole 5a. Do pola pobierane są dane zgodnie z kolejnością w nawiasach, jeśli nie został określony 

numer akcyzowy to pobierany jest NIP, a jeśli brak NIP to PESEL. 

6.Miejsce odbioru  

Sekcja ta nie jest obowiązkowa do uzupełnienia. 

Dane pobierane są z danych kontrahenta (odbiorcy) z zakładki Akcyza – pola Numer akcyzowy i 

Numer urzędu. 

Sekcja jest też uzupełniania, jeśli użyty zostanie adres dostawy (mechanizm zarządzania adresami 

dostaw - z kontrahenta). Wtedy do tej sekcji zostaną pobrane dane z adresu dostawy. 

7. Urząd miejsca odbioru  

pole 7a. uzupełniane jest zgodnie z uzupełnieniem sekcji 6. Miejsce odbioru. Pole nie jest 

obowiązkowe. 

Zakładka Transport 

pole 10a. Kod rodzaju transportu – uzupełniane jest na podstawie informacji wpisanych w 

dokumencie w zakładce Akcyza. 

pole 10b. Dodatkowe informacje – uzupełniane jest na podstawie informacji wpisanych w 

dokumencie w zakładce Akcyza. Pole uzupełniane jest tylko w przypadku wybrania 0 – inne (w 

dokumencie i tym samym w polu 10a). W przypadku, gdy w dokumencie wybrany jest inny kod 

rodzaju transportu (tym samym przeniesiony jest on do dokumentu e-DD) i uzupełnione jest pole 

Dodatkowe informacje w dokumencie, to program nie będzie ich pobierać do e-DD. W przeciwnym 

wypadku dokument nie spełniłby kryteriów wysyłki.  

Zakładka Towary 

12.Towary 

12b. Kod wyrobu akcyzowego – obsługiwany jest tylko C100. Kod wyrobu akcyzowego jest 

pobierany z kartoteki towarowej z zakładki Akcyza z pola o takiej samej nazwie. 



Zmiany w InsERT GT 

446 

12c. Kod CN – wymagane 8 cyfr, jak jest mniej (w kodzie CN) to dopisywane są zera na końcu (tylko 

na poziomie wystawianego dokumentu e-DD, nie w kartotece towaru). 

pola 12d – 12g – uzupełniane są na podstawie danych wpisanych w kartotece towaru. Opis 

handlowy to Nazwa towaru. 

Wysyłka dokumentów 

Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy możliwe jest przy wykorzystaniu systemu EMCSPL 2 udostępnionego na 

platformie PUESC (link do https://puesc.gov.pl).  

Aby działać jako użytkownik systemu EMCS PL2 i móc poprawnie wysyłać dokumenty e-DD, 

konieczna jest m.in. rejestracja podmiotu na portalu PUESC (więcej informacji na 

https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_

p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplf

ptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=620611812).  

W trakcie rejestracji każdy pomiot powinien wybrać (spośród dostępnych możliwości), w jaki sposób 

będzie kontaktować się z systemem EMCS PL 2 (e-mail, webservice, portal PUESC). Programy z 

linii InsERT GT wspierają komunikację kanałem typu e-mail. 

Subiekt GT umożliwia cyfrowe podpisanie dokumentu e-DD podpisem kwalifikowanym oraz 

jego wysłanie do systemu EMCS PL 2 za pomocą poczty elektronicznej. 

Podpisywanie dokumentu obywa się automatycznie przed jego wysłaniem. Domyślnie do podpisu 

e-DD program używa certyfikatu ustawionego w Parametrach Subiekta na zakładce Podpis 

elektroniczny. Jeśli we wskazanym miejscu nie ma wybranego certyfikatu, użytkownikowi zostanie 

zaprezentowana lista certyfikatów zainstalowanych w systemie. Wówczas użytkownik będzie musiał 

wskazać certyfikat przed każdą wysyłką dokumentów e-DD. 

Wysyłka e-DD, podobnie jak wysyłka np. faktur sprzedaży, może obywać się za pośrednictwem 

poczty Gestora GT lub domyślnego klienta pocztowego systemu operacyjnego. Decyduje o tym 

ustawienie parametru Domyślny klient pocztowy w Ustawieniach wiadomości.  

Przed wykonaniem wysyłki pierwszego dokumentu, należy w parametrach Elektroniczny 

dokument dostawy e-DD wskazać adres skrzynki e-mail przeznaczonej do odbioru dokumentów 

e-DD na platformie PUESC. 

https://puesc.gov.pl/
https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=620611812
https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=620611812
https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=620611812
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Warunkiem koniecznym do prawidłowego wysłania dokumentu do systemu EMCS PL2 jest, aby 

adres nadawcy odpowiadał adresowi e-mail użytkownika zarejestrowanego w systemie 

PUESC. Niezbędne jest zatem podłączenie (w Gestorze GT lub kliencie systemowym) konta 

pocztowego wskazanego we wniosku rejestracyjnym na Platformie Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych. 

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentów z niezarejestrowanego adresu e-mail lub konta 

użytkownika nieposiadającego uprawnień do wysyłki komunikatów w imieniu podmiotu, w 

wiadomościach zwrotnych możemy otrzymać następujące komunikaty: 

• „Nieudana weryfikacja reprezentacji SISC checkSystemRight w PDR.” 

• „Wystąpił problem podczas przetwarzania dokumentów wysłanych za pomocą kanału email. 

Problem z załącznikiem DD815.xml - brak identyfikatora SISC w podpisie dokumentu.” 

• „brak danych użytkownika w systemie PUESC dla identyfikatora SISC użytego do podpisu 

dokumentu” 

Odbiór wyżej wymienionych komunikatów może świadczyć o nieprawidłowej rejestracji użytkownika 

wysyłającego komunikaty w imieniu podmiotu na platformie PUESC. 

Ze względu na specyfikę komunikacji z platformą ministerstwa, zalecane jest utworzenie konta 

pocztowego przeznaczonego tylko do wysyłki e-DD. Po dodaniu takiego konta w Gestorze GT, 

można je wskazać jako konto domyślne dla dokumentów dostawy (w parametrach Elektroniczny 

dokument dostawy). Dzięki temu możliwe jest operowanie przez jednego użytkownika systemu na 

dwóch różnych kontach, osobnych do np. wysyłki dokumentów sprzedaży i dokumentów e-DD oraz 

współdzielenie konta przeznaczonego do obsługi dokumentów e-DD. 
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Odbiór potwierdzeń 

Po wysłaniu dokumentu e-DD do platformy PUESC, zwrotnie na adres e-mail, za pomocą którego 

został wysłany formularz, odsyłane są wiadomości techniczne informujące o powodzeniu lub 

niepowodzeniu odebrania dokumentów przez system EMCS PL2. Wiadomości te mogą zawierać 

następujące załączniki: 

• NPP – Poświadczenie Nieprzedłożenia Dokumentu. Komunikat wysyłany jest przez system 

w sytuacji, kiedy Podmiot wysłał do systemu PUESC dokument, który w trakcie walidacji został 

uznany za nieprawidłowy (niezgodny z odpowiednim schematem XSD lub niepodpisany). 

• UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Załącznik wysyłany przez system PUESC 

do systemu zewnętrznego jako poświadczenie przedłożenia dokumentu. 

• DDPZ – Potwierdzenie zarejestrowania.  

• DD704 – Komunikat informujący o błędach walidacji. Załącznik oznacza, że dokument e-DD 

mimo zgodności ze schemą zawiera błędy wewnętrzne.  

• DD801C – Zawiera numer DDARC nadany przez System EMCS PL 2. Świadczy o 

prawidłowym złożeniu dokumentu e-DD.  

W przypadku podmiotów korzystających z poczty elektronicznej Gestora GT istnieje możliwość 

automatycznego sprawdzenia statusów potwierdzeń wysłanych dokumentów e-DD na podstawie 

analizy odebranych od PUESC wiadomości e-mail.  

Ponieważ analiza ta wiąże się z odczytywaniem załączników wiadomości, może być ona 

długotrwała. W celu przyśpieszenia tego procesu, użytkownik może wskazać adres, z którego 

odbierane są potwierdzenia, wówczas program nie będzie analizował wszystkich odebranych maili, 

a jedynie te pochodzące z PUESC. Zgodnie z obecnymi informacjami dotyczącymi specyfikacji 

komunikacji z systemem EMCS PL 2, odpowiedzi dla kanału e-mail mogą pochodzić z różnych 

adresów, dlatego adres odbioru potwierdzeń może być wskazany w postaci maski zgodnej ze 

specyfikacja języka SQL. Wprowadzenie np. %@mf.gov.pl spowoduje analizowanie wiadomości 

pochodzących z adresów zaczynających się od dowolnych wartości i kończących na „@mf.gov.pl”. 

Do sprawdzania statusów służy operacja Sprawdź statusu odbioru.  
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Operacja ta działa zbiorczo dla wszystkich zaznaczonych dokumentów e-DD. Po jej uruchomieniu, 

program sprawdza zawartość skrzynki odbiorczej (wskazanej w parametrach skrzynki domyślnej do 

wysyłki e-DD, lub wszystkich kont pocztowych utworzonych w systemie) w celu odszukania 

wiadomości zawierających określone załączniki. Po znalezieniu odpowiednich plików ustawiane są 

następujące statusy: 

• NPP.xml – wysłany, odrzucony 

• UPP.xml – wysłany, odebrany 

• DDPZ.xml – wysłany, częściowo potwierdzony 

• DD704.xml - wysłany, odebrany z błędem 

• DD801C.xml – wysłany, potwierdzony 

Uwaga! W przypadku prawidłowego wysłanie dokumentu e-DD, zwrotnie powinniśmy otrzymać aż 

trzy wiadomości e-mail z następującymi załącznikami: UPP.xml, DDPZ.xml, DD801C.xml.  

Odebranie dokumentu DD801C ustawia także w systemie numer referencyjny DDARC. 

Wiadomości powiązane z danym dokumentem e-DD można podejrzeć za pomocą polecenia Pokaż 

powiązane wiadomości. 
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W przypadku korzystania z systemowego klienta poczty elektronicznej, statusy wysyłki dokumentów 

e-DD oraz numery DDARC można uzupełniać samodzielnie za pomocą operacji Ustaw status i 

Ustaw DDARC. 

Wersja 1.71 

JPK_FA (4) 

Dodano obsługę nowej struktury pliku kontrolnego JPK_FA (4). Opublikowana przez Ministerstwo 

Finansów struktura zacznie obowiązywać od 01.04.2022 roku.  



Zmiany w InsERT GT 

451 

 

Korekta danych nabywcy  

W module Korekty sprzedaży dodano możliwość korygowania danych adresowych nabywcy 

umieszonych na fakturze. W tym celu dodano m.in. polecenie Dodaj korektę danych nabywcy oraz 

zmodyfikowano wydruk KFS standard, który został wzbogacony o możliwość wydruk danych 

nabywcy przed i po korekcie.  

Opcja Koryguj dane nabywcy dostępna jest module Korekty sprzedaży. 

 

Po jej wybraniu pojawia się okno z dokumentami, które można skorygować. 
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Po wybraniu dokumentu i wciśnięciu przycisku OK pojawia się informacja mówiąca co należy zaraz 

wykonać. 

 

Wciśnięcie OK spowoduje otwarcie okna danych kontrahenta, w którym można dokonać zmian. NIP 

jest nieedycyjny.  
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Można też zamknąć okno i powrócić do niego już bezpośrednio z korekty faktury. W tym celu w 

menu kontrahenta należy wybrać operację Koryguj dane nabywcy. 
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Po dokonaniu zmian w kartotece kontrahenta pojawi się dokument korekty. Jest on oznaczony jako 

korekta danych nabywcy (w górnej belce dokumentu). W korekcie widoczna jest też zmiana adresu. 

 

Należy zapisać korektę. W oknie wydruku można wybrać opcję Podgląd i sprawdzić skorygowane 

dane na podglądzie wydruku. Wydruk KFS standard, który został wzbogacony o możliwość wydruku 

danych nabywcy przed i po korekcie. 
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Kolejna korekta, gdy korygowana jest powtórnie ta sama faktura sprzedaży, pokazuje poprawione 

dane kontrahenta. 

Korekta danych poprawia i zapisuje jako najnowsze dane nabywcy w kartotece kontrahenta (jego 

główny adres). 

Oprócz powyżej opisanego ręcznego sposobu korygowania danych nabywcy program wpiera 

użytkownika także w sposób automatyczny. W przypadku wystawienia faktury sprzedaży, kolejno 

poprawienia danych w kartotece klienta i skorygowania faktury sprzedaży, w module Sprzedaż, 

program wyświetla dodatkowe okno. Można w nim zdecydować jakie dane zostaną wstawione do 

dokumentu korekty.  

 

Opcje możliwe do wyboru to: 

• Ustaw aktualne dane – na korekcie zostaną wykazane dane kontrahenta, bez jawnego 

oznaczania dokumentu jako korekta danych nabywcy; 

• Koryguj dane kontrahenta – na korekcie zostaną wykazane dane kontrahenta i jawnie 

oznaczone jako korekta danych nabywcy, także na wydruku dokumentu. Oznaczenie jest 

widoczne w belce korekty sprzedaży; 
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• Wystaw dokument na dane z faktury sprzedaży – dane nabywcy zostaną przepisane z 

dokumentu faktury i niezmienione. 

BDO, KRS i EORI 

W wersji 1.71 dodano obsługę numerów BDO, KRS i EORI.  

Numer BDO jest związany z rejestracją przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami. Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy 

przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają 

na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub 

akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkują lub importują opakowania albo kupują je 

w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.  

Posiadanie numeru EORI, czyli numeru w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów 

Gospodarczych jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać lub 

kupować towary spoza Unii Europejskiej. 

Numery BDO, KRS i EORI można wprowadzić w parametrach Dane podmiotu. Numer EORI można 

także wprowadzić w kartotece klienta. 
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Numery BDO, KRS i EORI mogą być drukowane m.in. na fakturach oraz paragonach (należy 

powielić wzorzec i zaznaczyć wydruk nowych pól). W przyszłości będą one również umieszczane w 

e-Fakturze wysyłanej do KSeF-u (Krajowego Systemu e-Faktur).  
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Kolumnę Wartość w walucie (Su) 

W modułach faktur i korekt sprzedaży i zakupu oraz w modułach z zamówieniami od klientów dodano 

kolumnę Wartość w walucie. Kolumna domyślnie jest ukryta. 
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e-DD – nowe parametry domyślne 

W parametrach elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) dodano parametr umożliwiający 

określenie, czy w dokumencie e-DD powinno być wypełniane miejsce odbioru na podstawie użytego 

na wydaniu zewnętrznym adresu dostawy. Dostępne też są parametry domyślnie uzupełniające 

dane w dokumentach dotyczące Transportu oraz Trybu dostawy i odroczonego. 

 

Deklaracja VIU-DO (Ra, Re) 

Dodano nową deklarację VIU-DO (1) dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej. 

Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną. Skorzystanie z deklaracji wymaga posiadania 

aktywnego abonamentu. 

Deklaracja VIU-DO jest dostępna w module Deklaracje skarbowe. 
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Wybranie przycisku OK spowoduje wyliczenie deklaracji i zaprezentowanie jej w formie graficznej. 

Niektóre pola deklaracji należy uzupełnić ręcznie, np. pole 7 Cel złożenia deklaracji. 

 

Potwierdzenie sald (Re) 

Przy drukowaniu potwierdzenia sald w oknie Drukuj dodano możliwość podania danych 

wystawiającego, które pojawią się na wydruku oraz poprawiono wygląd wydruku potwierdzenia sald. 
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Wspólnicy – zmiana w zakładce Składki (Ra, Re) 

Wprowadzono uproszczenia w listach rozwijalnych w kartotece Wspólników w zakładce Składki w 

sekcji Księgowanie składek na ubezpieczenie. 
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Dla KPiR i ryczałtu, dla wszystkich wpisów, można wybrać z dwóch pozycji: nie pobieraj oraz pobieraj 

z naliczeń wg daty zapłaty. 

 

Dla Rewizora KR można wybierać z pozycji: nie pobieraj, pobieraj z definicji deklaracji oraz pobieraj 

z naliczeń wg daty zapłaty. 
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Dla Rewizora EUPiK, dla wszystkich wpisów, można wybrać z dwóch pozycji: nie pobieraj oraz 

pobieraj z naliczeń wg daty zapłaty. 

Opcje pobieraj z naliczeń i pobieraj z naliczeń z poprzedniego miesiąca - zostają zastąpione przez 

opcję pobieraj z naliczeń wg daty zapłaty.  

Działanie opcji: nie pobieraj, pobieraj z naliczeń wg daty zapłaty i pobieraj z definicji deklaracji 

działają tak jak dotychczas. 

Wspólnicy – zakładka Składki – ostrzeżenie dla KPiR (Ra)  

W module Wspólnicy w oknie Wspólnika dodano ostrzeżenie przed podwójnym ujęciem składek. Od 

wersji 1.71 program informuje o błędzie, a użytkownik powinien zdecydować, czy księguje składki 

czy uwzględnia je w zaliczki PIT. 
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Analogiczne ostrzeżenie pojawia się w oknie Ewidencji składek po wybraniu opcji Księguj. 

 

Księgowanie składek ZUS wg daty zapłaty KPiR (Ra) 

Wprowadzono możliwość ustawienia daty zapłaty dla naliczenia danego miesiąca u wszystkich 

wspólników, u których nie zaznaczono, że składka jest już zapłacona. Daty zapłaty ustawione 

wcześniej nie zostaną zmienione. Nowy checkbox znajduje się w oknie widocznym po kliknięciu w 

hiperlink Księguj. 



Zmiany w InsERT GT 

466 

 

Księgowanie składek naliczonych dla danego miesiąca może być wykonywane tylko dla pozycji, 

które posiadają status zapłacone. Składki, które nie zostały zapłacone nie zostaną zaksięgowane w 

KPiR. W związku z czym data księgowania składek w KPiR będzie zawsze datą zapłaty. 

Ryczałt – usprawnienia w wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej w module 

Wspólnicy (Ra) 

W przypadku podatku zryczałtowanego, w module Wspólnicy zastąpiono funkcję Wylicz PIT 

rozwijanym menu Wylicz, które zawiera dwie opcje do wyboru: PIT i Podst. skł. zdr.  

 

Nowa opcja Wylicz Podst. skł. zdr. otwiera okno zdefiniowanych domyślnie parametrów, tj. 

deklaracji, okresu, wersji i wspólnika. 
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Ewidencja składek – odliczenie/obniżka (Ra) 

W przypadku podatku zryczałtowanego, w module Wspólnicy w Ewidencji składek dokonano zmian 

w oknie wywoływanym po wybraniu funkcji Odliczenie/obniżka. Wprowadzono możliwość ustawienia 

daty zapłaty dla naliczenia danego miesiąca u wszystkich wspólników, u których nie zaznaczono, że 

składka jest już zapłacona. Daty zapłaty ustawione wcześniej nie zostaną zmienione. 
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Ukrycie starych deklaracji typu zaliczka (Ra, Re) 

Dla nowych i konwertowanych podmiotów prowadzących ewidencję w formie KPiR w Rachmistrzu i 

KR i UEPiK w Rewizorze okno Wylicz deklarację nie wyświetla już na liście Deklaracja 

pozycji: Zaliczka miesięczna PIT, Zaliczka kwartalna PIT, Zaliczka miesięczna liniowa PIT i Zaliczka 

kwartalna liniowa PIT. 

 

Źródło dla podstawy składki zdrowotnej (Ra, Re) 

W momencie naliczania składki za dany miesiąc, np. luty, w Ewidencji składek po użyciu funkcji 

Nalicz, program weryfikuje czy istnieje deklaracja Podatek PIT (skala) - zaliczka i skł. zdrowotna za 

miesiąc składki i wtedy za podstawę składki zdrowotnej przyjmuje poz. 27. Podstawa składki 

zdrowotnej. Jeśli nie ma, to program weryfikuje czy jest deklaracja Podatek PIT (skala) - zaliczka i 

skł. zdrowotna za miesiąc wcześniejszy i wtedy za podstawę składki zdrowotnej przyjmuje poz. 25. 

Dochód za miesiąc. 

Obsługa ulg – dla rodzin 4+, dla seniorów i osób powracających z zagranicy 

(Gr) 

W kartotece pracownika dodana została tabela umożliwiająca wskazanie przysługujących 

pracownikowi ulg. Dostępna jest ona w nowej zakładce Podatkowe. W tabeli można wpisać 

następujące ulgi: 

• Ulga dla seniora; 

• Ulga dla powracającego z zagranicy; 

• Ulga dla rodziny 4+. 
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Wpisy można dodawać po kliknięciu hiperlinka Dodaj. 
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Do nowej zakładki przeniesione zostały istniejące już opcje: Nie ograniczaj kosztów z praw 

autorskich (od stycznia 2013) oraz Rezygnuj ze zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat. 

W składniku płacowym zmieniono nazwę znacznika dotyczącego zwolnienia z podatku dla młodych 

na Zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat, rodzin 4+, powracających oraz seniorów. 
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Analogiczna zmiana została zrealizowano w danych umowy cywilnoprawnej. 
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Po naliczeniu wypłaty oraz rachunku zwolnienie widoczne jest w nowym polu Kwota zwolniona z 

podatku (dane zwolnienie, w tym przypadku Ulga na powrót). 
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Analogicznie dane są prezentowane w Rachunku. 
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mikroGratyfikant GT 

W mikroGratyfikancie GT także wprowadzono obsługę ulg podatkowych dla rodzin 4+, seniorów i 

osób powracających z zagranicy.  

W kartotece pracownika, w zakładce Dane rozliczeniowe, dodane zostały znaczniki umożliwiające 

wskazanie przysługujących pracownikowi ulg.  
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Po naliczeniu wypłaty zwolnienie widoczne jest nowym w polu. 
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Analogiczna zmiana została zrealizowana w danych umowy cywilnoprawnej. 

Zmieniono nazwę znacznika w umowie, a w naliczonym rachunku do umowy widoczne jest nowe 

pole z tytułem zwolnienia. 
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Wsparcie dla tzw. pakietu mobilności dla kierowców (Gr) 

Umożliwiono ręczne wprowadzanie zwolnień z podatku i wyłączeń ze składek ZUS w naliczonej 

wypłacie. Poniżej pola Kwota zwolniona z podatku (do 26 lat) dodano pole Inne zwolnienia. Kwota 

tam wpisana powoduje obniżenie podstawy opodatkowania. To samo pole widoczne też jest w 

zakładce Netto przed podstawą opodatkowania. 

Poniżej pola Brutto małe dodano pole Kwota wyłączenia ze składek ZUS, dostępne także na 

górze w zakładce ZUS. Kwota tam wpisana powoduje zmniejszenie podstaw składek ZUS. 
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Wersja 1.72 

Zmiany we wspólnikach i osobach współpracujących 

W module Wspólnicy zmieniono podejście w zakresie obsługi wspólników i osób współpracujących. 

Po instalacji wersji 1.72 i wejściu do modułu Wspólnicy program wyświetla informacje o konieczności 

powiązania osób współpracujących ze wspólnikami. 
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Po wciśnięciu przycisku OK pojawia się okno Osoby współpracującej, w której należy w pierwszej 

kolejności wybrać w polu Wspólnik wspólnika. W polu Rodzaj osoby program sam wykrywa osobę 

współpracującą. Ponadto zmieniono umiejscowienie już istniejących pól w celu poprawy ergonomii 

pracy. Data urodzenia jest uzupełniania na podstawie PESEL. Jeśli istnieje więcej niż jedna osoba 

współpracująca to program po kolei będzie wyświetlał okna poszczególnych osób współpracujących 

(w celu zapisaniu ich danych tak jak to zostało opisane dalej). 
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Po wybraniu wspólnika program wyświetla kolejne okno informacyjne związane z podstawą składki 

zdrowotnej dla osób współpracujących. W komunikacie należy wybrać przycisk Tak.  

 

Po wybraniu opcji Tak, program przełącza zakładkę na Podstawy i wyświetla okno z podstawami. 

Należy wybrać podstawę i wcisnąć przycisk Zamknij.  

 



Zmiany w InsERT GT 

484 

 

Program zapisze nową podstawę. 
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Dla Osoby współpracującej nie można określić udziału w firmie, czy też danych dotyczących 

rozliczania podatku (zakładka Podatek) – dane te uzupełnianie są na podstawie danych Wspólnika. 
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W zakładce Deklaracje, dla osób współpracujących wprowadzonych przed wersją 1.72, dodano 

mechanizm przenoszenia ustawień dotyczących generowanej deklaracji. W przypadku, gdy 

wybrana była opcja tylko DRA, program po konwersji ustawi opcję żadną (należy ręcznie ustawić 

rodzaj generowanej deklaracji). Dla pozostałych opcji (żadną, RCA, RZA do 2021/RCA od 2022) 

program po konwersji przeniesie dotychczasowe ustawienia. 

Zapisanie danych Osoby współpracującej skutkuje wyświetleniem kolejnego komunikatu. Jest to 

informacja o automatycznym przypisaniu wspólnika do naliczonych składek osoby współpracującej 

(w opcji Ewidencja składek). Dodatkowo, jeśli wcześniej osoba współpracująca była powiązana z 

innym wspólnikiem to tę sytuację należy obsłużyć ręcznie (poprzez edycję naliczonej składki i ręczną 

zmianę wspólnika). Kliknięcie OK zapisuje dane osoby współpracującej. 

 

Po wejściu do opcji Ewidencja składek i poprawieniu wpisu (tu za czerwiec) można sprawdzić 

automatyczne przypisanie wspólnika (lub ręcznie je zmienić na innego). 
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W oknie Ewidencja składek dostępne są kolumny i filtry pozwalające na analizowanie naliczonych 

składek. Warto zwrócić uwagę na kolumny Rodzaj osoby, Osoba (wskazująca kogo dotyczą 

naliczone składki) i Wspólnik. 

 

W module Wspólnicy dodano kolumnę Rodzaj osoby. Pozwala ona na jasne rozróżnianie 

wspólników i osób współpracujących już po wejściu do modułu. Kolumna Rodzaj osoby, w nowych 

podmiotach widoczne jest po kolumnie Status aktywności, a dla konwertowanych pojawia się na 

końcu. 
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Obsługa naliczania Funduszu Pracy  

W wersji 1.72 dodano mechanizm automatycznie sprawdzający czy istnieje konieczność naliczania 

Funduszu Pracy dla wspólnika. Odpowiednie parametry znajdują się w module Administracja – 

Ubezpieczenie i fundusze ZUS w zakładce Pozostałe. Parametr jest domyślnie zaznaczony. 

 

Wiek i płeć wspólnika rozpoznawany jest po PESEL. W przypadku, kiedy w programie zaznaczono 

chęć sprawdzania potrzeby naliczana FP, to PESEL w danych wspólnika jest wymagany.  
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Podczas naliczania składek w oknie Ewidencja składek program poinformuje o przysługującej 

możliwości nienaliczania Funduszy Pracy ze względu na osiągnięcie odpowiedniego wieku. 

Dodatkowo program może automatycznie dodać nowy sposób rozliczania ZUS – bez składek na 

FP. Zaznaczenie checkboxa Nie pokazuj więcej tego komunikatu działa tylko w zakresie danego 

wspólnika (jeśli jest ich więcej to dla każdego komunikat pojawi się osobno). 

 

W przypadku wybrania przycisku Tak, program doda nowy sposób i poinformuje o tym użytkownika. 

Jeśli jednak w kartotece wspólnika istnieje późniejsze rozliczenie niż przysługujące prawo do 

zwolnienia z FP to program nie będzie w stanie dodać nowego rozliczenia i nienaliczanie FP należy 

zmienić ręcznie. 

 

W kartotece Wspólnika można sprawdzić nowododany sposób rozliczania (już bez FP) w zakładce 

Składki. 
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Odliczanie składki zdrowotnej od przychodu dla ryczałtu 

Przepisy pozwalają na odliczenie 50% zapłaconej składki zdrowotnej podatnika i jego osób 

współpracujących, począwszy od 1 stycznia 2022 roku. 

Samo wejście w ewidencję składek (po konwersji do 1.72) powoduje wyświetlenie komunikatu 

mówiącego o możliwości odliczenia 50% zapłaconych do tej pory składek od przychodu. 

 

W ewidencji składek pojawiły się nowe kolumny (zdrowotna odliczana od przychodu), a także 

zmieniono nagłówki (zdrowotna odliczana od podatku oraz zdrowotna nieodliczana). Akcja 
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naprawcza wywoływana zatwierdzeniem powyższego komunikatu (kliknięcie TAK) spowoduje 

przeliczenie dotychczasowych składek w taki sposób, aby 50% dotychczas zapłaconych (w 2022 

roku) składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć od przychodu. 

Dla każdej dotychczasowej składki wyświetlane jest okienko dodawania odliczenia – kliknięcie OK 

powoduje zapisanie wspomnianego przeliczenia 50/50.  

 

Osobne odliczenia powstają dla zapłaconych składek społecznych oraz składek zdrowotnych. 

Odrębnie dla wspólnika i osób współpracujących. 

 

Kolejne naliczenia płatne w 2022 roku będą już automatycznie rozbijane 50/50 na odliczane i 

nieodliczane od przychodu. Trzeba wtedy wykonać odliczenie tych składek (klikając w opcję 

Odliczenie/obniżka w ewidencji składek).  
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Wspomniane odliczenia zostaną wykazane w zaliczce PIT dla ryczałtu w sekcji E – pola 82 i 83, do 

wysokości przychodów. 

 

Odliczanie składki zdrowotnej od dochodu dla podatku liniowego  

Składki zdrowotne zaliczamy w koszty lub odliczamy od dochodu do limitu 8700 zł (wspólny dla 

wspólnika i os. współpracujących).  

Po konwersji podmiotu do 1.72 i przejściu do modułu Wspólnicy, program wyświetla informację 

mówiącą o tym, że w kartotekach wspólników, dla których do tej pory nie była pobierana składka 

zdrowotna do zaliczki PIT, należy teraz ustawić księgowanie lub pobieranie wartości naliczonych 

składek zdrowotnych.  

 

W przypadku KPiR udostępniono możliwość księgowania bądź nie składki zdrowotnej wspólnika. 

Obie metody, tj. księgowanie lub uwzględnianie w zaliczce składek zdrowotnych pozwalają 

prawidłowo odliczyć ich wartość od dochodu do wspomnianego limitu. 
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Po dokonaniu niezbędnych ustawień we wspólnikach i wejściu do ewidencji składek ZUS, program 

wyświetla komunikat proponujący odliczenie dotychczas zapłaconych (w 2022 roku) składek do 

wysokości 8700 zł. Poniższy komunikat pojawi się w przypadku, gdy w ewidencji Wspólników 

znajdują się osoby, dla których ustawione jest pobieranie składki zdrowotnej z naliczeń wg daty 

zapłaty. 

 

Po kliknięciu Tak program przeliczy zapłacone od początku roku składki zdrowotne i odliczy je do 

wysokości wspomnianego limitu. W momencie, gdy limit zostanie osiągnięty, cała składka zdrowotna 

będzie wykazywana jako nieodliczana.  

 

Jeśli w ewidencji wspólników są osoby, którym zaznaczono księgowanie składki zdrowotnej w 

koszty, po dokonaniu odliczeń pojawi się kolejny komunikat proponujący zaksięgowanie składek 

zdrowotnych tych osób, zapłaconych od stycznia 2022 roku. Należy wówczas podać datę 

księgowania i kliknąć Tak.  

 

Program po kolei wyświetli okienko księgowania składek zdrowotnych, z każdego zapłaconego  

miesiąca.  
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Po wykonaniu tej operacji (zatwierdzeniu kolejnych okienek) w KPiR powstają zapisy/wydatki 

wynikające z zapłaconych (odliczonych) składek. 

 

Jeżeli użytkownik zrezygnuje z uruchomienia mechanizmów automatycznego odliczania składek 

zdrowotnych, program zaproponuje akcję naprawczą przy kolejnym otwarciu ewidencji składek. 

Można też uruchomić je ręcznie korzystając z hiperlinków umieszczonych z lewej części okna.  

 

Po zatwierdzeniu program przeliczy wszystkie składki do limitu tak, jak to omówiono powyżej. 
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Ulgi w ramach PIT-0 

Uwzględniane są następujące ulgi: 

• Dla seniora 

• Dla rodzin 4+ 

• Dla powracających z zagranicy 

 

Rachmistrz GT 

Zgodnie z przepisami, jeśli podatnik prowadzi jednoosobową działalność (KPiR/ryczałt) to przychody 

zwolnione powinny być prowadzone w dodatkowej ewidencji. W przypadku programu właściciel 

powinien zatem ręcznie wprowadzać przychody zwolnione do zaliczki generowanej w programie. 

Dopiero po przekroczeniu rocznego limitu przychodu zwolnionego (85 528 zł), podatnik powinien 

rozpocząć księgowanie przychodów opodatkowanych już w KPiR. 

W przypadku spółek, gdzie tylko wspólnik może skorzystać z ulgi (nie spółka), przychód 

poszczególnych osób jest wyodrębniany na etapie wyliczania zaliczki - wg udziału. Z tej wartości 

wyodrębniany jest przychód zwolniony do wysokości limitu, tj. 85 528 zł.  

W kartotece wspólnika/os. współpracującej (zakładka Podatek) pojawiła się nowa sekcja – Ulgi w 

ramach PIT-0.  
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Podczas dodawania wpisu (ulg) należy określić moment, od którego ulga będzie uwzględniana w 

zaliczce. Można od razu określić też końcową datę obowiązywania, lub zaznaczyć pole mówiące o 

tym, że data końcowa nie jest znana (przykładowo ulga 4+ obowiązywać będzie przez wiele lat więc 

nie ma konieczności jej wprowadzania co rok). W polu PIT-0 należy zaznaczyć obowiązujące ulgi.  
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W dolnej części definicji ulgi dostępne jest pole typu combo, które decyduje o tym, czy wprowadzane 

w programie (księgowane) przychody w EP oraz w KPiR są zwolnione, czy nie. Należy wybrać Tak 

lub Nie. 

  

• Ustawienie TAK mówi o tym, że podmiot jest spółką i księguje przychody zwolnione z podatku 

do ewidencji w programie. System automatycznie wyodrębni przychód zwolniony wspólnika 

według jego udziałów w spółce. W przypadku KPiR pobierany będzie przychód z kolumny 7 lub 

8 (zwolniony). 

o W zaliczce dla ryczałtu udostępnione są dwie pozycje w sekcji Przychody zwolnione. Gdy 

przychód zwolniony wspólnika jest określany na podstawie udziałów w spółce – pola są 

uzupełniane automatycznie. W takiej sytuacji, do osiągnięcia limitu przychody są wykazywane 

jako zwolnione. Po przekroczeniu przychody wpadają w sekcję dotyczącą prowadzonej 

działalności. 
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o W zaliczce dla KPiR wykazane będą przychody zaksięgowane w KPiR. Należy pamiętać, że 

program nie pobierze wartości z innych pól, przykładowo z pola Uwagi lub kolumny 15. 

 

 

• Ustawienie NIE oznacza, że przychody zwolnione będą prowadzone w odrębnej ewidencji i 

wpisywane ręcznie w zaliczce (działalność jednoosobowa).   

Wyliczenie zaliczki dla takiego wspólnika spowoduje, że cały przychód (zaksięgowany w 

programie) zostanie wykazany jako przychód podlegający opodatkowaniu, a ewentualny 

przychód zwolniony należy wprowadzić ręcznie. Program kontroluje limit i komunikuje o jego 

przekroczeniu. 
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Rewizor GT 

W Rewizorze GT, w definicji Ulgi w ramach PIT-0, nie ma pola dotyczącego księgowania 

przychodów zwolnionych. W pełnej księgowości z definicji księgowane jest wszystko (przychody 

podatkowe i niepodatkowe) tylko na różnych kontach księgowych.  

 

W przypadku jednoosobowej działalności należy zadbać o to, aby konto z przychodem zwolnionym 

zostało dodane do przychodów w definicji deklaracji (Definicja deklaracji PIT).  

 

W takiej sytuacji do ustalonego limitu system wyodrębni przychód zwolniony a pozostały przychód 

będzie już opodatkowany. 
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W przypadku spółki wszystkie przychody są podatkowe, a przychód zwolniony zostaje wyodrębniony 

z dla wspólnika dopiero na etapie zaliczki, wg jego udziału w firmie.  

Nowe deklaracje - zaliczki PIT / podstawa zdrowotnego 

1. Ryczałt 

a. Od wersji 1.72 dostępny jest jeden wspólny raport Zaliczka ryczałtowa PIT. Nie ma już 

podziału na miesięczną i kwartalną. Program wylicza odpowiednią zaliczkę na podstawie 

ustawień w kartotece wspólnika.  

 

W zaliczce pojawiły się nowe pola: 

• Sekcja przychodów zwolnionych – sekcja C, tutaj należy wprowadzać przychód zwolniony 

miesięcznie/kwartalnie, który jest zliczany w polu niżej (narastająco od początku roku). 

Wprowadzane w zaliczkach przychody zwolnione będą uwzględniane w deklaracji 

rocznej. 

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne w sekcji odliczenia od przychodów – wykazywane 

są wartości odliczeń wynikających z nowych przepisów obowiązujących od 01.07.2022 

(możliwość odliczenia 50% składki zdrowotnej od przychodu – od początku 2022 roku). 

W deklaracji są dwie daty dotyczące: okresu (miesiąca / kwartału) oraz roku. 

 

b. W raporcie Podstawa składki zdrowotnej doszło pole 109 „Zwiększenie przychodów o 

przychody nieujęte w ewidencji”, gdzie wykazuje się przychody nieujęte w ewidencji (PIT-0 w 

przypadku jednoosobowej działalności). Jeśli przychody zwolnione są dodawane ręcznie to 

trzeba je też w tym polu uzupełnić ręcznie. Jeśli są w ewidencji to zostaną wczytane 

automatycznie. 



Zmiany w InsERT GT 

501 

 

 

2. Skala podatkowa 

a. Z zaliczki zniknęła sekcja Ulga dla klasy średniej (nie obowiązuje od lipca 2022), jak również 

sekcja Podstawa składki zdrowotnej (została wyodrębniona jako osobny raport do wyliczenia 

w module Deklaracje Skarbowe). Podobnie, jak dla ryczałtu jest jeden raport generujący dane 

miesięczne lub kwartalne – w zależności od ustawień w kartotece wspólnika.  

 

b. Uwzględniana jest nowa stawka podatku dla pierwszego progu wg skali – 12% (pobierane z 

parametrów). Nowe zaliczki mogą być wygenerowane: 

• Od II kwartału 2022 – zaliczkę kwartalną 

• Od czerwca 2022 – zaliczkę miesięczną 

Jak wspomniano wcześniej – pojawiła się sekcja przychodów zwolnionych (PIT-0).  

 

c. Wyodrębniony został osobny raport wyznaczający podstawę dla składki zdrowotnej.  
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3. Podatek liniowy 

a. Zniknęła sekcja podstawa składki zdrowotnej.  

b. Dodane zostało pole z odliczeniem składki zdrowotnej od dochodu (sekcja E). 

c. Wyodrębniony zostaje raport dla podstawy składki zdrowotnej, tak jak dla skali podatkowej. 

  

4. Zaliczki uproszczone 

Mogą być stosowane w podatku liniowym i skali ale tylko przy rozliczaniu miesięcznym (nie ma 

możliwości stosowania zaliczek uproszczonych przy rozliczaniu kwartalnym). W definicji sposobu 

rozliczania PIT (zakładka Podatki we wspólniku) dostępny jest znacznik Zaliczka uproszczona, 

który aktywuje nową (dodatkową) sekcję w zaliczce. 

Zaliczka uproszczona pozwala naliczyć 1/12 podatku wykazanego w zeznaniu rocznym z roku 

poprzedniego.  

Dla podatku liniowego można dodatkowo zaznaczyć odliczanie składki zdrowotnej od podatku, 

ponieważ wg nowych przepisów (od 01.07), od kwoty 1/12 podatku można odliczyć 19% 

zapłaconej składki zdrowotnej. Limit odliczenia wynosi 19% z 8700 zł. 

 

Jeśli podatnik korzystał z zaliczek uproszczonych od początku 2022 to mógł edytować ręcznie 

wyliczoną zaliczkę (nie było w programie dedykowanego raportu). W tej chwili (po konwersji do 

1.72) można edytować okres rozliczenia. Nie trzeba więc usuwać poprzednich zaliczek. 
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• W przypadku skali podatkowej - po włączeniu zaliczki uproszczonej, należy naliczyć 

standardową zaliczkę PIT, w której pojawi się sekcja zaliczka uproszczona (sekcja L). 

Należy ją uzupełnić – wartość zostanie przepisana do podatku do zapłaty. W kolejnych 

zaliczkach wartość 1/12 podatku będzie uzupełniana automatycznie. 

• Dla podatku liniowego – po włączeniu zaliczek uproszczonych odblokowana zostaje 

sekcja K – zaliczka uproszczona do wpisania 1/12 podatku. Składka zdrowotna jest 

uzupełniana i pomniejsza podatek (jeśli zaznaczone jest pomniejszanie we wspólniku – 

drugi znacznik w definicji okresu podatkowego). Wartość 1/12 podatku uzupełniana jest 

automatycznie w kolejnych zaliczkach. 

Nowe kwoty w dekretacji składek w Rewizorze 

W schemacie importu jest nowe kwoty związane ze składką zdrowotną odliczaną oraz nieodliczana 

od dochodu. 
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Podstawa składki zdrowotnej – nowy raport dla skali i podatku liniowego 

Jak wspomniano wcześniej – dla KPiR (podatek liniowy i skala podatkowa), od wersji 1.72 został 

wyodrębniony raport Podstawa składki zdrowotnej, którego naliczenie jest konieczne przed 

wyliczeniem składek ZUS wspólników. Program komunikuje o tym fakcie podczas próby naliczenia 

składek. 

 

W raporcie dla większej przejrzystości, prezentowane są dwie daty: 

• Okres rozliczeniowy – tj. miesiąc, za który naliczamy składkę zdrowotną (wyznaczamy 

podstawę).  

• Miesiąc poprzedzający okres rozliczeniowy – tj. miesiąc, z którego pobierane są dane do 

wyznaczenia podstawy dla składki zdrowotnej. W rzeczywistości miesiąc kończący okres, z 

którego pobierany jest dochód do wyznaczenia składki zdrowotnej, gdyż ten jest liczony 

narastająco.   

 

Raport zawiera wszystkie dane do prawidłowego wyznaczenia podstawy składki zdrowotnej. 

Dostępne są m.in. pola pozwalające na obsłużenie okresów zawieszenia działalności oraz 

zwolnienia z opłacania składek. Zmniejszenie przychodów i kosztów poniesionych w okresie 

zwolnienia z opłacania składek jest uzupełniane na podstawie danych znajdujących się w programie. 

Chodzi o okres, w którym wspólnik nie ma naliczanej składki zdrowotnej (wynika z jego ustawień w 

kartotece).  
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Do kosztów są też doliczane odpisy amortyzacyjne sprzed 2022 roku, jeżeli sprzedaż środka 

trwałego nastąpiła w okresie zawieszenia działalności.   

W raporcie znajdują się też wartości składek społecznych, które nie są ujęte w kosztach – dla 

wspólników i osób współpracujących. Pobierane są z ewidencji składek ZUS. 

Raport pozwala także wprowadzać przychody z innych działalności (na potrzeby wyliczenia składki 

zdrowotnej). Należy wprowadzać kolejne wpisy w sekcji F – generują się wówczas kolejne podsekcje 

F.1, F.2, itd. Dane te uzupełnia się ręcznie. Są przenoszone do kolejnych raportów (w kolejnych 

miesiącach). 

Zmiana formy opodatkowania (Ra) 

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0, przepisy umożliwiają, w konkretnych sytuacjach 

zmianę formy opodatkowania. W wersji 1.72 możliwe jest wykonanie operacji zmiany formy 

opodatkowania bezpośrednio w Rachmistrzu GT. W górnym menu Narzędzia znajduje się kreator 

Zmień formę opodatkowania.  

Na wersję 1.72 wspieranymi przypadkami zmiany formy opodatkowania są: przejście z ryczałtu na 

skalę podatkową (np. KPiR) od 1 lipca 2022 roku (przepisy Polskiego Ładu 2.0) oraz utrata prawa 

do ryczałtu (i przejście na skalę podatkową). W pierwszym przypadku podatnik, w okresie od 1 

stycznia do 30 czerwca rozliczał się na zasadach ryczałtu i w związku z tym, za ten okres 

zobowiązany będzie do złożenia deklaracji PIT-28. Natomiast za okres począwszy od 1 lipca 2022 

roku (do grudnia) obowiązany jest prowadzić KPiR i za ten okres złożyć deklarację PIT-36. 

 

Uruchomienie kreatora na podmiocie z inną formą opodatkowania niż podatek zryczałtowany 

skutkuje wyświetleniem komunikatu, którego treść odnosi się do możliwości jego użycia (opisane 

wcześniej).  
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Uruchomienie kreatora na podmiocie z formą opodatkowania podatek zryczałtowany skutkuje jego 

uruchomieniem bez dodatkowych komunikatów.  

W pierwszym korku należy zapoznać się z opisem i wyjaśnieniami działania kreatora. Przed zmianą 

formy opodatkowania, konieczne jest wykonanie archiwizacji (w celach bezpieczeństwa), stąd w 

kreatorze należy odpowiedzieć na pytanie odnośnie jej wykonania.  W tym miejscu należy także 

podać nazwę nowego podmiotu, który będzie utworzony już z formą opodatkowania KPiR. 

Domyślnie program dodaje do nazwy podmiotu na końcu dopisek _KPiR. Należy pamiętać o jak 

najpełniejszym rozliczeniu czerwca, tak by dane zgromadzone w programie były aktualne (warto 

naliczyć składki ZUS, amortyzacje środków trwałych za ostatni okres na ryczałcie). 

 

W drugim kroku, w wersji 1.72, można wybrać powód zmiany formy opodatkowania, mianowicie 

Rezygnacja z ryczałtu i przejście na skalę do 1 lipca 2022 roku lub Utratę prawa do ryczałtu w 

trakcie roku i przejście na skalę podatkową. Pierwsza z opcji związana jest z przepisami 

wprowadzonymi w tak zwanym Nowym Polskim Ładzie. Działanie pozostałych dwóch zostanie 
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wprowadzone w kolejnych wersjach programu (z uwagi na fakt ich przydatności dopiero na 

przełomie roku).  

 

W kolejnym kroku kreator wyświetla jaki okres obrachunkowy zostanie stworzony – jest to rok 2022 

oraz oferuje możliwość zdecydowania w jaki sposób numerować i sumować zapisy w KPiR.  

 

Kolejno wyświetlone zostaje Podsumowanie i można wykonać kreator. 
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Informacja o powielonym numerze (Ra, Re) 

Rozszerzono działanie mechanizmu informującego o możliwości powielenia dokumentu podczas 

wprowadzania wydatku oraz dekretu. Program od wersji 1.72 poinformuje o powieleniu także w 

przypadku różnych lat. Informacja wyświetlana jest w przypadku, gdy spełnione są następujące 

warunki: 

• Ten sam Numer dokumentu 

• Ten sam Kontrahent 

• Data wystawiania – dla Rachmistrza jest to data zdarzenia gospodarczego, dla Rewizora data 

z dnia. 

Komunikat w Rachmistrzu GT jest wyświetlany podczas zapisu dokumentu. 
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W przypadku Rewizora GT komunikat jest wyświetlany po wprowadzeniu kontrahenta. 

 

Zmiany w ewidencji VAT OSS – korekty (Ra, Re) 

W ewidencji VAT OSS umożliwiono wpisywanie korekt. Sama deklaracja VIU-DO nie posiada 

możliwości korygowania (nie ma deklaracji korygującej), a zapisy (korekty) powinny być 

uwzględnianie w bieżących deklaracjach. Na potrzeby określania dokumentów jako korygujących 

dodano w zapisie checkbox Korekta okresu wraz z możliwością wskazania okresu, którego dotyczy 

korekta, w postaci wyboru kwartału. Program w polu wyboru kwartału podpowiada kwartał 

poprzedzający obecny kwartał. 
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Należy przy tym pamiętać, że to miesiąc naliczenia decyduje, do której deklaracji trafi dokument. 

Po zapisaniu dokumentu widoczny jest on w module, a dodatkowo w kolumnie korekta pojawia się 

informacja o tym, że dokument jest korektą. Do dyspozycji dostępne są też odpowiednie filtry. 

 

Po naliczeniu deklaracji VIU-DO korekty trafiają do sekcji C5. Prezentowane są w podziale na 

okresy, których dotyczą korekty. Kwoty prezentowane w tej sekcji to tylko kwoty podatku VAT. Kwoty 

podatku to sumy ze wszystkich stawek VAT (bez podziału) występujących na dokumentach 

dotyczących tego samego okresu. 
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W zestawieniu Podsumowanie Ewidencji VAT OSS dodano nowe kolumny informujące o korektach 

wraz z podaniem okresu korekty. Nie są podawane stawki VAT, ponieważ wartości są sumowane z 

różnych stawek VAT. 

 

Deklaracja VIU-DO – podatek VAT 

W związku z różnymi interpretacjami dodano możliwość określenia, w jaki sposób należy sumować 

podatek VAT w deklaracji VIU-DO. Parametry dostępne są w Parametrach deklaracji. Powstały 

one z rozdzielenia w wersji 1.72 parametrów Parametry deklaracji i JPK. Domyślną z metod 

wyliczania kwot VAT jest Wylicz kwotę VAT od wartości netto na deklaracji. 
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Deklaracje skarbowe - sumowanie pola Do zapłaty 

W module Deklaracje skarbowe umożliwiono włączenie opcji Multiwybór oraz Sumowanie 

zaznaczonych pozycji.  
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Zmiany związane Nowym Polskim Ładem (Gr, mikroGr) 

Obniżenie stawki podatku do 12% 

W wypłatach naliczanych począwszy od lipca 2022 roku program stosuje stawkę podatku 12%. 

 

Aktualna stawka została dodana w parametrach Podatki i koszty. 



Zmiany w InsERT GT 

516 

 

Parametry umów cywilnoprawnych (Gr, mGr) 

Zmianie uległy też parametry umów cywilnoprawnych zarówno w Gratyfikancie GT i 

mikroGratyfikancie GT w zakresie stawki podatku zryczałtowanego. 
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Zasiłek macierzyński uwzględniany w ulgach 

W danych domyślnych składnika płacowego Zasiłek macierzyński zmieniono ustawienie znacznika 

wchodzenia do zwolnienia z podatku dla składnika Zasiłek Macierzyński. Od teraz będzie on 

wliczany do Zwolnienia z podatku dla młodych, seniorów, rodzin 4+ i powracających (od 

01.07.2022). Przy liczeniu wynagrodzeń wypłaconych do 30.06.2022 zasiłek macierzyński nie 

wchodzi do zwolnienia z podatku.  
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Likwidacja ulgi dla klasy średniej 

Od 1.07.2022 roku przestanie obowiązywać konieczność naliczania ulgi dla klasy średniej. W 

związku z tym na wynagrodzeniach w Gratyfikancie GT i mikroGratyfikancie GT ukryte zostało 

pole z ulgą i nie będzie liczona ulga dla klasy średniej, jeśli data wypłaty jest późniejsza niż 

30.06.2022 (i oczywiście wcześniejsza niż 1.01.2022). 
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Likwidacja mechanizmu odraczania zaliczki na podatek 

Od 1.07.2022 roku przestaje obowiązywać konieczność odraczania zaliczki na podatek, w 

związku z czym na wypłatach i rachunkach, w Gratyfikancie GT i mikroGratyfikancie GT nie będą 

one wyliczane.  

Dane wdrożeniowe - ulgi w podziale na wypłaty i rachunki (Gr, mGr) 

Rozszerzono dane wdrożeniowe w zakresie zwolnień z podatku dla seniorów, powracających i 

rodzin 4+ o pola związane z wypłatami i rachunkami. 
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Analogiczne zmiany zostały wykonane w mikroGratyfiknacie GT. 
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Dyrektywa Omnibus - naklejki, zestawienie z cenami, promocje (Su) 

W wersji 1.72 dodano możliwość wydrukowania informacji o najniższych cenach na naklejkach. 

Dostępne są nowe autoteksty – rozpoczynające się od słowa Najniższa. 
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Dodano także zestawienie Historia cen towarów z ostatnich 30 dni. 

 

Zestawienie prezentuje informacje o cenach ofertowych towarów. Pozwala m.in. określić najniższą 

cenę z ostatnich 30 dni. Dane w nim zawarte są związane z trwającymi obecnie pracami nad zmianą 

ustawy o prawach konsumenta, mającymi na celu wprowadzenie w życie przepisów tzw. dyrektywy 
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Omnibus, która nakazuje przedsiębiorcą m.in., obok informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi, 

prezentować najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem 

obniżki. 

 

Po dodaniu promocji dodano wyświetlanie pytania o zapis cen ofertowych. Wybranie Tak – zapisze 

ceny (skorzystanie z tej opcji powinno nastąpić w przypadku gotowej do użycia promocji). Natomiast 

wybranie Nie – spowoduje brak zapisu cen (ta opcja powinna być wybrana, gdy promocja nie jest 

jeszcze gotowa). 

 

Wydania zewnętrzne w limitach kredytów kupieckich (Su) 

W Subiekcie uwzględnianie w limitach kredytów kupieckich wydań magazynowych. 
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Wartość wydań widoczna jest w dokumencie, w dymku, po wybraniu kontrahenta. 
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Wersja 1.73 

Kod kreskowy – kolumna na pozycji (Su) 

W specyfikacji towarowej na pozycjach dokumentów handlowych i magazynowych dodano kolumnę 

z podstawowym kodem kreskowym asortymentu. 
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Identyfikator płatność i identyfikator terminala (Su) 

W mechanizmach związanych z rejestracją płatności na terminalu płatniczym dodano zapisywanie 

w bazie danych, w tabeli nz__Finanse, obok identyfikatora płatności także identyfikatora samego 

terminala. Zmiana wymaga aktualizacji sterowników urządzeń fiskalnych do wersji 5.66.17. 

Status wydruku dokumentu (Su) 

Dodano mechanizm zapamiętywania statusu wydruku dokumentu.  

 

Jest on ustawiany w momencie wydruku dokumentu na drukarce, eksporcie do pliku pdf lub txt, jak 

i również w czasie wysyłki dokumentu za pomocą wiadomości e-mail.  



Zmiany w InsERT GT 

527 

 

W systemie dodano także uprawnienie Dokumenty - Edycja dokumentów z zaznaczonym 

znacznikiem 'Status wydruku'. Odebranie tego uprawnienia umożliwia zablokowanie użytkownikom 

systemu wprowadzania jakichkolwiek zmian na dokumentach, które zostały wydrukowane i tym 

samym zabezpieczyć program przed sytuacją, w której dokument przekazany w formie wydruku 

klientowi końcowemu jest inny niż zapisany w systemie. 

 

Blokada dla zapisów ewidencji Akordów, Prowizji, Naliczeń i potrąceń, 

Potrąceń komorniczych rozliczonych ręcznie (Gr) 

Dodano mechanizm blokowania usunięcia dla dokumentów rozliczonych ręcznie dla Akordu, 

Prowizji, Naliczeń i Potrąceń i Potrąceń komorniczych. Jeśli dany wpis jest rozliczony ręcznie, a 

wymaga usunięcia, to w pierwszej kolejności należy usunąć rozliczenie, a dopiero później dany wpis. 

W przeciwnym wypadku pojawi się poniższy komunikat. 
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OSS korekta w schematach importu (Ra, Re) 

W schematach importu w zakładce VAT-OSS dodano możliwość oznaczenia dokumentu jako 

korekta wcześniejszego kwartału. 

W zakładce VAT-OSS schematu dekretacji wprowadzony został znacznik Korekta wcześniejszego 

kwartału (dostępny dla wszystkich dokumentów, które można importować do VAT-OSS) wraz z 

polem wyboru korygowanego kwartału. Gdy znacznik zostanie zaznaczony, można wybrać 

korygowany kwartał spośród dostępnych opcji (domyślnie ustawiany jest Brak): 

 

 

Po zaimportowaniu faktury lub korekty faktury sprzedaży (schematem z zaznaczonym znacznikiem 

Korekta), finalny zapis w VAT-OSS jest oznaczany jako korekta. Kwartał korekty jest ustawiany 

według definicji w schemacie.  

W przypadku, gdy w schemacie kwartał ustawiony został na Brak – program zapisze VAT-OSS z 

nieuzupełnionym kwartałem w polu Korekta okresu. W takiej sytuacji użytkownik będzie zmuszony 

uzupełnić pola rok i kwartał dla danej pozycji w sekcji Korekty deklaracji VIU-DO. 
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Warto wspomnieć, że podczas importu, gdy data wybrana w polu Korygowany kwartał będzie równa 

lub późniejsza od kwartału z miesiąca naliczenia, program zgłosi błąd. Podobnie jak ma to miejsce 

podczas zapisywania VAT-OSS. 

 

VIU-DO słownik nr-ów identyfikacyjnych (Ra, Re) 

Dodano nowy słownik: Numery identyfikacji nadane w państwach UE. Służy on do zapisywania 

numerów nadanych w państwach, w których podmiot posiada stałe miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej. Dane te wykorzystywane są w deklaracji VIU-DO. 
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Po kliknięciu Dodaj pojawia się okienko nowego zapisu – identyfikatora, gdzie należy: 

- wybrać państwo miejsca prowadzenia działalności. Dostępne są tylko te państwa, które można 

wybrać w deklaracji VIU-DO. 

- wybrać rodzaj identyfikatora - Numer identyfikacyjny VAT lub Numer identyfikacji podatkowej 

- wpisać ręcznie numer. Liczba znaków jest ograniczona do 12. 

 

W sekcji C3 deklaracji VIU-DO – po rozwinięciu/dodaniu pozycji i wybraniu kraju UE – uzupełniany 

jest nr identyfikacyjny. 
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OSS - VIU-DO - komunikat o nieprzeliczonych pozycjach na EUR (Ra, Re) 

Przy generowaniu deklaracji VIU-DO wprowadzono mechanizm sprawdzający czy istnieją 

dokumenty nieprzeliczone na euro w Ewidencji VAT-OSS. 

 

Tak - generuje deklarację. 

Nie - anuluje generowanie. 

Możliwość dodawania Sprawozdań i Zestawień do Ulubionych (Re) 

Dodano możliwość oznaczania wybranych sprawozdań/zestawień jako ulubionych. Pozycja dodana 

do ulubionych jest wyróżniona kolorem (podświetleniem), który jest spójny z motywem danego 

programu.  

 

Jeśli sprawozdanie/zestawienie jest już dodane do ulubionych opcja 'Dodaj do ulubionych' zmienia 

się na 'Usuń z ulubionych', którego użycie usuwa sprawozdanie/zestawienie z ulubionych. 

Dodatkowo dodany został nowy filtr 'Ulubione'. 
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Sprawozdania - Bilans i RZS - kolejność kolumn (Re) 

W module Sprawozdania dodano możliwość zmiany kolejności kolumn. Funkcja dostępna w menu 

kontekstowym: Operacje na liście/Lista kolumn. 
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Zapisywanie stanu sprawozdania typu Bilans (Re) 

W Bilansie udostępniono opcję "Zapisz", dzięki której sprawozdanie zostaje zachowane w 

Zapisanych stanach sprawozdań, skąd może zostać wczytane do bilansu wyliczanego na kolejny 

okres sprawozdawczy.  

 

 

Aby funkcja wyboru zapisanego stanu w bilansie była widoczna, należy w parametrach lat 

obrotowych, w sekcji Okres porównawczy w Bilansie wybrać opcję "pobieraj wartości z Zapisanych 

stanów sprawozdań". 
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Automatyczne księgowanie wartości nieumorzonej z dokumentów LT i SP 

W menu kontekstowym (moduł Operacje na środkach trwałych) udostępniono opcję Księguj wartość 

nieumorzoną.  

 

Operacja księgowania polega na ujęciu kosztów wartości nieumorzonej środka trwałego w KPiR po 

jego sprzedaży lub likwidacji. 

W oknie księgowania można określić wszystkie dane, z jakimi dokument zostanie zapisany jako 

wydatek w KPiR.  
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Po wykonaniu tej operacji w księdze pojawi się jeden zapis o statusie powiązania Związany z 

likwidacją ze sprzedażą ŚT.  

 

Z kolei źródłowy dokument LT lub SP otrzyma status Zaksięgowany oraz zostanie zablokowany do 

edycji.  

 

 

Obszar roboczy w Rachmistrzu GT 

W wersji 1.73, w Rachmistrzu GT dodano obszar roboczy z kalendarzem oraz brudnopisem na 

drobne notatki. Znajduje się on w bocznym panelu, który można wysuwać lub przypiąć do widoku 

na stałe. Cały obszar roboczy można również ukryć w menu Widok/Paski. Brudnopis jest także 

dostępny w menu Narzędzia. 
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Wersja 1.74 

Inwentaryzacja cząstkowa – nowe opcje (Su) 

W module Inwentaryzacja dodano możliwość generowania raportu o pominiętych towarach na 

podstawie dokumentów inwentaryzacji cząstkowych. 

 

Raport na inwentaryzacji cząstkowej działa także zbiorczo - w oparciu o klika dokumentów IWc i ma 

takie same możliwości jak raport dostępny na IWz. Dostępne są operacje: Pokaż raport, Drukuj 

raport, Wystaw dokument cząstkowy. 
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W dokumentach Inwentaryzacja cząstkowa i Inwentaryzacja zbiorcza dodano obsługę terminu 

ważności. Termin ważności danego towaru można podać na pozycjach generujących przychód 

magazynowy. 

Kolumn Termin ważności domyślnie jest ukryta na liście kolumn.  

 

Kolumna Termin ważności dostępna jest także po użyciu opcji Rozdziel na dostawy (zarówno na 

IWc jak i IWz). 

 

W przeciwieństwie do np. faktury zakupu, na IWc, IWz i w oknie rozbicia, kolumna termin ważności 

nie jest wypełniana wartością domyślną wynikającą z liczby dni ważności przypisanych w towarze. 

Inwentaryzacja zbiorcza – filtrowanie po kodzie kreskowym (Su) 

W dokumencie Inwentaryzacja zbiorcza dodano możliwość sortowania pozycji według 

podstawowego kodu kreskowego towaru. 
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Identyfikator urządzenia fiskalnego i numeru paragonu (Su) 

W mechanizmach związanych z fiskalizacją dokumentu na drukarkach fiskalnych rozszerzono 

zakres pobieranych z urządzenia danych. Poza statusem fiskalizacji dodano także pobieranie i 

zapisywanie w bazie danych, w tabeli dok__Dokument informacji o dacie i godzinie fiskalizacji, 

identyfikatorze urządzenia fiskalnego oraz numerze dokumentu zarejestrowanego w drukarce 

fiskalnej. 

Dane te prezentowane są także w Subiekcie GT. 
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Polski Ład - przepisy wchodzące w życie 01.01.2023 (Gr, mikroGr) 

W wersji 1.74 Gratyfikanta GT wprowadzono zmiany wynikające z przepisów Polskiego Ładu 

wchodzących w życie 01.01.2023 roku.  

Dane pracownika 

W danych pracownika przebudowano zakładkę Podatkowe.  
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Oprócz wcześniej znajdujących się tam opcji dodano nową sekcję Zaliczka na podatek (PIT-2), w 

której znajdują się: 

• Ulga podatkowa – domyślny wpis w tej tabeli to Odliczaj 1/12. Można także wybrać 

spośród: Odliczaj 1/24, Odliczaj 1/36, Nie odliczaj wraz z możliwością podania Daty 

Od (czyli od jakiej daty będzie obowiązywać nowa wartość). 
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• Koszty uzyskania przychodu - domyślny wpis w tej tabeli to Odliczaj. Można także 

wybrać spośród: Nie odliczaj oraz Odliczaj powiększone. wraz z możliwością podania 

Daty Od (czyli do jakiej daty będzie obowiązywać nowa wartość). 

• Zaliczka na podatek - domyślny wpis w tej tabeli to Naliczaj. Można także wybrać Nie 

naliczaj wraz z możliwością podania Daty Od (czyli do jakiej daty będzie obowiązywać 

nowa wartość). 

• Rozliczenie ze współmałżonkiem/dzieckiem – domyślnie pole to nie jest uzupełnione. 

Dodanie wpisu w tej tabeli pozwala wybrać spośród Wspólnego rozliczenia: Z 

dzieckiem oraz Ze współmałżonkiem wraz z możliwością określenia czy Dochód 

przekroczy próg podatkowy. W zapisie podaje się także Datę Od (czyli od jakiej daty 

będzie obowiązywać nowa wartość). Jest to zalecany sposób uwzględniania wspólnego 

rozliczania (nie powinno się korzystać już z indywidualnej skali podatkowej). 
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Umowy o pracę i cywilnoprawne 

W umowach o pracę w zakładce Dodatkowe wprowadzono nową opcję wg ustawień pracownika. 

Jego ustawienie powoduje, że program pobiera dane z pól kartoteki pracownika z zakładki Podatki 

(które zostały wcześniej omówione). 

 

W umowach cywilnoprawnych dodano nowe pole Ulga podatkowa, które przyjmuje następujące 

wartości: wg ustawień pracownika, nie odliczać, 1/12, 1/24, 1/36. Domyślnie ustawiana jest 

wartość nie odliczać. 
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W polu Zaliczka na podatek można teraz także wybrać opcję wg ustawień pracownika. 

 

Rachunki 

W rachunku dodano obsługę nowego pola Miesięczna ulga podatkowa, które uzupełniane jest 

zgodnie z ustawieniami umowy lub pracownika. 



Zmiany w InsERT GT 

544 

 

mikroGratyfikant 

    W danych pracownika w zakładce Dane rozliczeniowe dodano nowe pole Ulga podatkowa, w 

którym można wybrać jedną z czterech opcji : 1/12, 1/24, 1/36 oraz Nie odliczaj (domyślnie 

ustawiona jest opcja Odliczaj 1/12). 

 

W umowie o pracę w zakładce Inne zmieniono pole "Odliczaj ustawową ulgę podatkową" na 

Ustawowa ulga podatkowa i umożliwiono skorzystanie z opcji: Według ustawień pracownika, 

nie odliczać, 1/12, 1/24, 1/36 (domyślnie wg ustawień pracownika). 
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  W umowach cywilnoprawnych w zakładce Inne dodano pole Ustawowa ulga podatkowa z 

możliwością wyboru: Według ustawień pracownika, nie odliczać, 1/12, 1/24, 1/36 (domyślnie nie 

odliczać). 

 

W rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano obsługę nowego pola Miesięczna ulga podatkowa. 
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Odblokowana została możliwość edycji zapłaconych składek ZUS w Ewidencji 

składek. 

Od teraz użytkownik ma możliwość ręcznej edycji daty zapłaty oraz znacznika zapłaty, a w 

przypadku wygenerowania zaliczki PIT także możliwość edycji składek. 

1) jeżeli składka została już zaksięgowana, podczas edycji składek ZUS pojawia się komunikat: 

"Naliczenie zostało przekazane do księgowości. Edycja składki możliwa jest w ograniczonym 

zakresie." 
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2) jeżeli składki nie są zaksięgowane, ale została wystawiona zaliczka PIT pojawia się komunikat: 

"Naliczenie jest powiązane z zaliczką PIT." 

 

Wysyłka mailem historii wypłaty bankowej 

W oknie Historia wpłaty bankowej (Historia rozliczenia dla wypłaty) dodano opcję wysyłania listy 

rozliczanych operacją rozrachunków mailem.  
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Wysyłka wezwań do zapłaty mailem 

Dodano możliwość wysłania wezwania do zapłaty mailem – bezpośrednio z okna wydruku. 

 

Kalkulator zmiany formy opodatkowania w 2022 roku 

W wersji 1.74 pojawił się kalkulator, który pomoże użytkownikom (podatnikom rozliczającym się 

ryczałtem lub liniowo) w ocenie opłacalności zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową w 

2022 roku. Przepisy tzw. Polskiego Ładu 2.0 pozwalają na wsteczną zmianę formy opodatkowania, 

a przedsiębiorcy podejmą ostateczną decyzję o stosowanej w 2022 roku formie opodatkowania 

składając zeznanie roczne – PIT-28, PIT-36L (jeśli nie zmieniają sposobu rozliczania) lub PIT-36 

(jeśli chcą rozliczyć się wg skali). 

Kalkulator opłacalności zmiany formy opodatkowania można uruchomić z górnego menu Narzędzia.  
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Ryczałt 

W pierwszej kolejności pojawia się okno z krótkim opisem działania kalkulatora oraz polem wyboru 

wspólnika, dla którego przeprowadzone zostaną wyliczenia. Tak jak podano w opisie – kalkulacja 

zostanie przeprowadzona w oparciu o dane z Ewidencji przychodów, a do symulacji kosztów 

zostaną przyjęte zapisy z ewidencji operacji na środkach trwałych, składek ZUS oraz VAT zakupu. 

Wpisy znajdujące się w eksploatacji pojazdów zostaną potraktowane (w uproszczeniu) jako wydatki 

na pojazd firmowy. 

 

Po dokonaniu wyboru wspólnika i kliknięciu klawisza OK, kalkulator zostaje uruchomiony w oknie 

domyślnej przeglądarki internetowej. 

Pierwsza część kalkulatora to zestawienie przychodów osiągniętych w 2022 roku, w podziale na 

poszczególne stawki ryczałtu. Zarówno w tym miejscu, jak i pozostałych sekcjach formularza, pola 

kwotowe można ręcznie edytować. Dostępne są także graficzne suwaki pozwalające zmieniać 

wartości w kolejnych polach. 
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Druga sekcja kalkulatora to Koszty w 2022 roku. Program zbiera w tym miejscu dane z ewidencji 

generujących koszty i na podstawie zapisów, które się w nim znajdują proponuje wartości, do ujęcia 

w Księdze przychodów i rozchodów (z uwzględnieniem udziału wspólnika w spółce). Dane pobierane 

są z: 

1. ewidencji VAT zakupu – kwoty netto zakupów (przemnożone przez udział wspólnika), nie są 

wliczane zakupy inwestycyjne, a także te związane z eksploatacja pojazdów, korektami i 

ponownymi zaliczeniami do VAT, a także zapisy związane z proporcją bazową. 

2. operacji na środkach trwałych, gdzie naliczone amortyzacje (od stycznia do grudnia 2022 roku) 

mogą zostać ujęte w kosztach. 

3. eksploatacji pojazdów – jeśli wprowadzone są zapisy z 2022 roku, wówczas zapisy są traktowane 

jako wydatki na pojazd firmowy, tj. suma wartości netto i połowy VATu z rachunku jest mnożona 

przez 75%, a następnie przez udział wspólnika. 

4. ewidencji składek – wszystkie składki na FP i FS zapłacone w 2022 roku trafiają do odrębnego 

pola kalkulatora, a składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone w 2022 roku do innego pola w 

kalkulatorze. 
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Pozostałe pola można oczywiście uzupełnić ręcznie.  

 

W sekcji Opcje można podać ilość posiadanych dzieci, a także zaznaczyć ewentualne rozliczanie 

ze współmałżonkiem i podać dochód współmałżonka. 

Na podstawie wartości z formularza, w sekcji Podsumowanie, program prezentuje przewidywany 

zysk lub stratę, jakie przyniosłaby zmiana formy opodatkowania w 2022 roku.  

Wyliczone wartości są jednak wyłącznie symulacją i należy je traktować wyłącznie informacyjnie. 
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Przy polach prezentujących wynik działania kalkulatora znajdują się ikony informacyjne. Po 

najechaniu lub kliknięciu w jedną z nich wyświetlany jest tooltip ze szczegółową informacją na temat 

wyliczenia wartości danego podsumowania. 

Przykładowa informacja przedstawia się następująco: 

 

Na samym dole formularza znajduje się opcja Skopiuj link do schowka/udostępnij, które pozwala 

przekazać innej osobie wyliczenia formularza w postaci linku dla przeglądarki internetowej. 
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Podatek liniowy 

Po wywołaniu kalkulatora z menu Narzędzia pojawia się okno wyboru wspólnika, dla którego 

przeprowadzona zostanie kalkulacja. W oknie dostępna jest krótka informacja mówiąca o tym, że 

dane do wyliczeń pobierane są z ostatniej zaliczki wyliczonej w programie lub deklaracji PIT-36 jeśli 

jest zapisana. 

 

Po dokonaniu wyboru wspólnika i kliknięciu klawisza OK, kalkulator zostaje uruchomiony w oknie 

domyślnej przeglądarki internetowej. 

W pierwszej sekcji widoczne są przychody osiągnięte w 2022 roku, w drugiej zaś koszty i składki 

ZUS na ubezpieczenia społeczne. 

W sekcji Opcje można wprowadzić ilość dzieci oraz ewentualny dochód małżonka po zaznaczeniu 

rozliczania z małżonkiem. 

W Podsumowaniu wyświetlone jest porównanie obciążeń przedsiębiorcy w przypadku zmiany formy 

opodatkowania oraz bez zmiany. Automatycznie wyliczany jest także przewidywalny zysk lub strata. 

Przy sumach obciążeń dostępne są ikony informacyjne, po kliknięciu których pojawia się dymek ze 

szczegółami wyliczeń. Na samy dole znajduje się opcja służąca do udostępnienia wyliczeń – kopiuje 

ona do schowka link do kalkulatora z danymi. 
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Zmiana formy opodatkowania - Rachmistrz GT 

W programie została dodana opcja Zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Operacja dostępna 

jest w menu Narzędzia dla podmiotów rozliczających się ryczałtem, a także tych na podatku 

liniowym. 

 

 

Przejście z ryczałtu na skalę podatkową 

W pierwszym kroku znajduje się opis działania kreatora, którego zadaniem jest utworzenie nowego 

podmiotu Rachmistrza GT oraz przeniesienie do niego danych z bieżącego podmiotu, tj.: Kartotek, 

Danych płacowych (umów i list płac oraz deklaracji), Deklaracji ZUS, Operacji na ŚT, Składek ZUS 

wspólników za 2022 rok, zapisów w ewidencjach VAT z miesiącem naliczenia/odliczenia w 2022 

roku, Parametrów i Słowników oraz ustawień programu. W nowym podmiocie będą także widoczne 

dokumenty pobrane z Portalu Biura lub Dokumentów Firmy (z 2022 roku). 

Kreator informuje także, że przeniesienie danych jest jednorazowe i po założeniu nowego podmiotu 

z formą KPiR nie będzie możliwości importowania do niego danych z podmiotu ryczałtowego, 

dlatego należy zadbać o kompletność danych w podmiocie źródłowym. 

Kreator przypomina także o wykonaniu kopii zapasowej podmiotu (należy potwierdzić utworzenie 

backupu). Na dole znajduje się pole z nazwą nowego podmiotu – domyślnie kreator doklei do nazwy 

podmiotu ryczałtowego ciąg „_KPIR”.  
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Po kliknięciu Dalej należy wybrać opcję zmiany formy opodatkowania. Oprócz dostępnych we 

wcześniejszej wersji Rachmistrza opcji zmiany formy opodatkowania w ciągu roku, aktywna jest 

opcja Rezygnacja z ryczałtu i wybór skali podatkowej za 2022 r. po zakończeniu roku. Należy 

ją zaznaczyć zapoznając się z jej opisem.  

Należy pamiętać, że kreator założy nowy podmiot z formą KPiR (skala podatkowa) i przeniesie do 

niego dane wymienione wcześniej. W nowym podmiocie będzie natomiast dostępna opcja 

pozwalająca zbiorczo zaimportować przychody z EP (o tym w dalszej części konspektu). Natomiast 

zaksięgowanie kosztów z poszczególnych ewidencji (jak VAT zakupu, amortyzacje itp.) do KPiR 

będzie trzeba zadbać we własnym zakresie.  

 

Następny krok pozwala wybrać sposób numeracji oraz metodą sumowania zapisów dla KPiR.  
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Ostatni krok pozwala zapoznać się z podsumowaniem ustawień i kliknąć w przycisk Wykonaj.  

 

Po chwili pojawia się komunikat o pomyślnym ukończeniu kreatora oraz założeniu nowego podmiotu 

o nazwie podanej w pierwszym kroku. Znajduje się w nim także informacja o dalszych krokach – 

należy uruchomić nowy podmiot (KPiR) i skorzystać w nim z opcji Importuj przychody za 2022 r. z 

EP do KPiR, która dostępna jest w menu Narzędzia. 
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Uruchomienie nowego podmiotu (KPiR) 

Należy więc przejść do nowego podmiotu i skorzystać ze wspomnianej opcji. 

 

Program proponuje wykonanie importu w momencie uruchomienia modułu KPiR. Można od razu 

zgodzić się na import lub zrezygnować i skorzystać z opcji w menu Narzędzia. 

 

W kreatorze importu dostępna jest szczegółowa informacja o tym, jakie kroki powinny zostać 

wykonane w celu właściwego wprowadzenia danych do KPiR. Kreator pozwala automatycznie 

zaksięgować przychody z EP, które nie są powiązane z VATem. Założenie bowiem jest takie, że 

zapisy z ewidencji VAT sprzedaży i zakupu użytkownik może samodzielnie zaksięgować 

bezpośrednio z ewidencji.  
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Ponadto instrukcja zakłada, że użytkownik samodzielnie zaksięguje kosztowe zapisy w pozostałych 

ewidencjach źródłowych, jak. Operacje na środkach trwałych (amortyzacje i  

 

Po kliknięciu Dalej wyświetlana jest lista zapisów w EP (podmiot źródłowy), które nie są powiązane 

z VATem. Domyślnie program proponuje księgowanie przychodów do kolumny 7 KPiR, jednak 

można to zmienić zaznaczając pozycję (lub kilka), a następnie wybierając opcję Zmień księgowanie 

do KPiR. Pojawia się wówczas okienko z możliwością wyboru innej kolumny przychodowej lub opcji 

nie księguj. Należy pamiętać, że kreator może być wykonywany wielokrotnie, można więc księgować 

dane wieloetapowo, np. za każdym razem przychody z jednego miesiąca. 

 

W efekcie w KPiR pojawiają się zaksięgowane przychody. Koszty natomiast (jak wspomniano 

wcześniej) należy zaksięgować samodzielnie. 
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Zmiana formy opodatkowania a składki ZUS 

Do podmiotu KPiR przenoszone są składki ZUS wspólników naliczone w 2022 roku, zarówno te 

zapłacone, jak i niezapłacone. 

 

Jeśli składka była wprowadzona do ewidencji odliczeń i doliczeń w ryczałcie, to status jest usuwany. 

Dzięki temu można składki zaksięgować w KPiR (oczywiście zgodnie z ustawieniami w kartotece 

wspólnika). Należy pamiętać o tym, aby w kartotekach wspólników zdecydować, czy składki będą 

księgowane czy odliczane w deklaracji.  

Rozliczenie roku 2022 (zaliczki i deklaracja roczna) 

Do nowego podmiotu (KPiR) przenoszone są zaliczki ryczałtowe naliczone dla wspólników w 

podmiocie źródłowym. Są one widoczne w module Deklaracje skarbowe. Zaliczki te są potrzebne 

do wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 (wartości są wykazywane w dedykowanej sekcji) i nie można 

ich usunąć. 
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Nie ma też możliwości edycji zaliczek ryczałtowych (w podmiocie KPiR). 

 

Jeżeli zajdzie potrzeba przeliczenia zaliczki ryczałtowej, np. w sytuacji, gdy użytkownik dopisze 

jeszcze jakiś przychód w grudniu 2022 do ryczałtu, w górnym menu Operacje dostępna jest opcja 

Importuj/aktualizuj zaliczkę ryczałtową. 

 

Należy więc w podmiocie EP dodać wymagane przychody i przeliczyć zaliczkę/zaliczki ryczałtowe, 

a następnie w podmiocie KPiR wywołać wspomnianą opcję. W oknie Importuj/aktualizuj zaliczkę 

ryczałtową należy wskazać konkretną zaliczkę i kliknąć w OK. 
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Po zaktualizowaniu danych na zaliczkach w programie będą znajdowały się prawidłowe informacje 

(zaliczki dla ryczałtu) do rozliczenia rocznego przy pomocy PIT-36(30). 

 

W deklaracji zaznaczany jest znacznik informujący urząd skarbowy o zmianie formy opodatkowania. 

W sekcji z zaliczkami automatycznie uzupełniane są wartości (zaliczki ryczałtowe z 2022 roku). 

Inaczej wyliczany jest także PIT-B - dane pobierane są bezpośrednio z KPiR (a nie z zaliczek PIT 

dla skali podatkowej).  

Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową 

Podobnie, jak dla ryczałtu uruchomienie kreatora zmiany formy opodatkowania z liniowego na skalę 

jest dostępne w górnym menu Narzędzia. 
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Wyświetlone zostaje okno powitalne, że wstępnymi informacjami na temat działania kreatora. 

Podatnik może zmienić formę opodatkowania z liniowego na skalę, jeżeli nie złożył jeszcze deklaracji 

PIT-36L za 2022 rok. Decyzję o zmianie podatnik ostatecznie wyraża składając PIT-36(30) za 2022 

rok. 

Ważny jest fakt, że przed uruchomieniem kreatora wybrany podatnik (liniowy) musi naliczyć zaliczkę 

PIT liniową za grudzień lub IV kwartał 2022 roku. 

Poniżej należy wybrać wspólników, dla których zostanie uruchomiony kreator, a poniżej dostępny 

jest checkbox Wyksięguj składki zdrowotne z KPiR zaksięgowane w ewidencji składek. 

Ponieważ dla skali nie można księgować składki zdrowotnej, należy zaznaczyć tą opcję – spowoduje 

to utworzenie zbiorczego zapisu w KPiR pomniejszającego koszty o zapłacone i zaksięgowane 

wcześniej składki zdrowotne, z datą 31.12.2022.  

Dodatkowo dolnej części okna znajduje się ważna uwaga mówiąca o tym, że decyzja o przejściu na 

podatek progresywny będzie mogła zostać odwrócona w programie do momentu wysłania deklaracji 

Pit-36. Ta operacja bowiem definitywnie zatwierdza wybór skali podatkowej, jako formy rozliczenia 

PIT za 2022 rok. 

  

Po kliknięciu w Wykonaj program wykonuje operacje niezbędne do przejścia na skalę. Na koniec 

wyświetlany jest raport z wykonanych operacji.  
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W efekcie, w kartotece wspólnika została zmieniona forma opodatkowania na 2022 rok.  

  

Jak wspomniano wcześniej – w KPiR zapisany został zapis korygujący zaksięgowane składki 

zdrowotne. Jeśli składka zdrowotna dla wspólnika nie była księgowana – wówczas wyksięgowanie 

nie jest tworzone.  
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Teraz można już wyliczyć PIT-36 za 2022 rok. Do PIT-36(30) pobrane zostaną wszystkie zaliczki za 

2022 rok. 

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na powrotną zmianę ze skali na podatek liniowy, program umożliwi 

mu taką operację ale przypomni jednocześnie o konieczności usunięcia wyksięgowanych uprzednio 

składek z KPiR. 

 

Zmiany w VAT OSS 

W wersji 1.74 umożliwiono zapisanie wielu deklaracji VIU-DO w wersji roboczej. Tworzenie kolejnych 

deklaracji odbywa się poprzez opcję Powiel. Jest komunikat o tym podczas wystawiania kolejnego 

VIU-DO za dany kwartał, standardowym sposobem.  
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Na liście kolumn pojawiła się kolumna Wersja robocza.  

Warto włączyć także kolumnę z datą aktualizacji deklaracji (z formatowaniem uwzględniającym 

godzinę). Pomoże to w analizie, która wersja robocza deklaracji za dany okres jest najnowsza. 

Na wersji ostatecznej VIU-DO nie jest dostępna już opcja Powiel. Można ją wysłać tylko raz. 

Nowy układ filtrów w ewidencjach VAT 

Aby rozpocząć pracę z nowym układem filtrów należy włączyć go w ewidencji.  

 

W nowym widoku filtrów dostępna jest opcja Lista filtrów, która pozwala sterować zawartością sekcji 

filtrów na liście.  
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Wersja 1.74 SP1 

Deklaracje skarbowe (Ra) 

Wysyłka deklaracji 

Została dodana możliwość wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-28 za 2022 rok. 

Nowe deklaracje 

Zaimplementowano nowe wzory deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych:  

• PIT-CSR(1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność 

sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym 

• PIT-RB(1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w roku 

podatkowym 

 
 

Deklaracje obsługują korektę oraz wysyłkę elektroniczną. 

Deklaracje skarbowe (Re) 

Wysyłka deklaracji 

Została dodana możliwość wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-36(30), PIT-36L(19), CIT-8(32). 

Nowe deklaracje  

Zaimplementowano nowe wzory deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych i 

prawnych:  

• CIT-CSR(1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność 

sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym 

• CIT-RB(1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za rok 

podatkowy 

• PIT-CSR(1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność 

sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym 
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• PIT-RB(1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w roku 

podatkowym 

Deklaracje obsługują korektę oraz wysyłkę elektroniczną. 

 

Został także dodany załącznik CIT/PD(1) Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i 

należnego podatku od przerzuconych dochodów oraz nowa wersja załącznika CIT/KW(3) do 

deklaracji CIT-8(32). 

 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - Nowy raport (Ra, Re) 

W module Deklaracje skarbowe wprowadzono nowy raport rozliczenia składki zdrowotnej – Roczne 

rozliczenie składki zdrowotnej. W kolejnych wersjach programu będzie on stanowił podstawę do 

wykonania odpowiedniego zapisu w Ewidencji składek, który następnie będzie pobierany do 

deklaracji ZUS za kwiecień 2023 r. 

 

Raport służy do wykazania nadpłaty lub niedopłaty składki zdrowotnej za 2022 rok.  
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Do prawidłowego wyliczenia formularza wymagane jest naliczenie raportu Podstawa składki 

zdrowotnej dla wszystkich miesięcy w roku składkowym. 

• W przypadku ryczałtu rok składkowy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym. 

• W przypadku skali i podatku liniowego rok składkowy jest przesunięty o miesiąc i obowiązuje od 

lutego 2022 do stycznia 2023.  

 

W przypadku, gdy przykładowo podstawa za styczeń 2023 (dla skali podatkowej) nie została 

wyliczona, program wyświetli ostrzeżenie.  

 

Wyliczony raport dla podatku zryczałtowanego (kwota do dopłaty): 
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Wyliczony raport dla skali podatkowej (kwota do zwrotu): 

 
 

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania od lipca 

2022 roku 

Dla podmiotów, które zmieniły formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową (w połowie 2022 

roku), w programie wprowadzona została opcja importu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej z 

podmiotu ryczałtowego. Opcja importu znajduje się w menu Operacje podmiotu KPiR. 

 

W jaki sposób korzystać z opcji importowania rozliczenia rocznego 

W przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę w połowie 2022 roku (od lipca 2022 

r.) użytkownik powinien wygenerować roczne rozliczenie w 2022 r. w podmiocie ryczałtowym i 

zaimportować je (korzystając w powyższej opcji) do podmiotu KPiR (tym, w którym rozlicza się na 

skali drugą połowę 2022 roku). Następnie w podmiocie KPiR powinien wygenerować rozliczenie 
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roczne w 2023 r., w którym ujęta zostanie 2-ga połowa 2022 roku, tj. okres od 07/2022 do 01/2023 

r. 

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania w całym 

2022 roku 

W przypadku zmiany formy opodatkowania po zakończeniu 2022 roku, użytkownik powinien 

wyliczyć tylko rozliczenie roczne w podmiocie KPiR. Dokonuje tego już w 2023 r. za cały okres 

składkowy, tj. 02/2022 - 01/2023 r. Nie ma wówczas potrzeby tworzenia rozliczenia rocznego składki 

zdrowotnej w podmiocie ryczałtowym. 

Należy jednocześnie pamiętać o tym, że do prawidłowego rozliczenia okresu składkowego w 

podmiocie KPiR, konieczne jest wyznaczenie podstaw składki zdrowotnej w kolejnych miesiącach 

2022 roku. Oznacza to, że należy wygenerować w podmiocie KPiR (skala) następujące raporty: 

• Podatek PIT (skala) - zaliczka i skł. zdrowotna – za okres 01/2022 – 05/2022. 

• Podstawa składki zdrowotnej (skala/liniowy) – za okres 06/2022 – 12/2022. 

W przeciwnym wypadku program nie będzie mógł wyliczyć prawidłowo dochodu za poprzednie 

okresy w styczniu 2023 roku.  

Po naliczeniu powyższych raportów, należy naliczyć podstawę składki zdrowotnej za styczeń 2023 

roku i utworzyć naliczenia w Ewidencji składek wspólników (za styczeń 2023). 

Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do naliczenia rocznego rozliczenia składki 

zdrowotnej.  

Ważne! 

W przypadku podatników rozliczających się na skali lub podatkiem liniowym, do utworzenia 

rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, muszą istnieć naliczenia w Ewidencji składek wspólników 

za cały rok składkowy, tj. od 02/2022 do 01/2023. 

Nowa wersja raportu: Zaliczka na podatek PIT (ryczałt) 

W nowej wersji zaliczki na podatek PIT dla ryczałtu wyodrębniono osobną sekcję odliczeń m.in. dla 

składki zdrowotnej oraz podzielono przychody zwolnione (ulga na powrót, dla rodzin 4+ i dla 

pracujących seniorów) na poszczególne pozycje, analogicznie, jak to jest zaprezentowane w 

deklaracji PIT-28(25). 
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Ryczałt od dochodów spółek (CIT estoński) – nowy raport za miesiąc (Re) 

W module Deklaracje skarbowe wprowadzono nowy raport, który będzie wspierał rozliczanie w 

trakcie roku dochodów uzyskanych z tytułu ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą oraz dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku. 

W przypadku okresu obrachunkowego, w którym ustawiono Sposób rozliczenia CIT na CIT-8E (CIT 

Estoński) w module Deklaracje skarbowe dostępny jest wspomniany raport miesięczny.  
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Aby wyliczał się on prawidłowo należy w module Sprawozdania finansowe wypełnić jego definicję, 

tzn. wskazać konta księgowe, z których będą pobierane dane do poszczególnych pól.  
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Zbiorcza wysyłka potwierdzenia sald (Re) 

W programie została dodana możliwość zbiorczej wysyłki potwierdzeń sald. Aby z niej skorzystać 

należy w oknie potwierdzenia sald zaznaczyć kontrahentów, do których ma zostać przesłane 

potwierdzenie i kliknąć opcję Wyślij e-mail. 
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W pojawiającym się oknie należy uzupełnić dane wystawiającego i datę na dokumencie, a także 

treść wiadomości, w której (jako załącznik) przesłane zostanie potwierdzenie sald do kontrahentów.  

 
 
Po kliknięciu OK wygenerowane zostają maile do poszczególnych klientów (na adresy z ich 

kartotek) w domyślnym programie pocztowym w systemie. Potwierdzenie sald dla każdego 

z kontrahentów zostaje załączone w postaci dwóch PDFów (część A i B). 
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Ostrzeżenie w przypadku zmiany etatu (Gr) 
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PIT-2 – obsługa zwolnienia z podatku dla podatników o przewidywanym 

dochodzie do 30.000 zł (Gr) 

W kartotece pracownika oraz w umowach o pracę i cywilnoprawnych dodano znacznik Zaliczka na 

podatek - nie naliczać do 30 tys., dzięki któremu program nie nalicza zaliczki na podatek dochodowy 

dla pracowników, których roczne dochody mieszczą się w limicie 30 000 zł. 

Ustawienia kartoteki pracownika. 

 

Ustawienia umowy o pracę. 
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Ustawienia umowy cywilnoprawnej. 

 

Naliczone wypłaty: za luty bez zaliczki, za marzec – po przekroczeniu 30 tys. Zł już z obliczoną 

zaliczką (powyżej limitu). 
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Wersja 1.75 SP1 

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (Ra, Re) 

Każdy przedsiębiorca, który opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 roku ma obowiązek 

złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Programy księgowe linii InsERT GT 

od 1.74 SP1 są sukcesywnie przygotowywane do kompleksowej obsługi tego rozliczenia.  

Proces rozliczenia rozpoczyna się od utworzenia raportu Roczne rozliczenie składki 

zdrowotnej w module Deklaracje skarbowe. Raport ten jest podstawą do utworzenia specjalnych 

(rocznych) naliczeń w ewidencji składek ZUS wspólników. W zapisach tych wykazywana jest 

ewentualna kwota do dopłaty lub do zwrotu z tytułu składek zdrowotnych opłaconych w 

rozliczanym okresie.  

Na podstawie tych naliczeń zostanie wygenerowana deklaracja ZUS DRA lub RCA za kwiecień 

2023, których wysyłka w maju 2023 zakończy cały proces rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.  

Gdy w rozliczeniu zostanie wykazana wartość do dopłaty – podatnik będzie zobowiązany zapłacić 

brakującą składkę. W przypadku nadpłaty (kwota do zwrotu) – podatnik będzie mógł wystąpić o jej 

zwrot, a gdy tego nie zrobi, nadpłata zostanie przekazana na poczet kolejnych składek w 2023 roku. 

Raport Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

W module Deklaracje skarbowe wprowadzono nowy raport rozliczenia składki zdrowotnej – 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Stanowi on podstawę do wykonania odpowiedniego 

zapisu w Ewidencji składek ZUS. 



Zmiany w InsERT GT 

581 

  

Raport służy do wykazania nadpłaty lub niedopłaty składki zdrowotnej za 2022 rok. Do jego 

prawidłowego wyliczenia wymagane jest naliczenie raportów Podstawa składki zdrowotnej dla 

wszystkich miesięcy w roku składkowym. 

• W przypadku ryczałtu, rok składkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dlatego raport należy 

wprowadzić, gdy w okresie obrachunkowym wybrany jest rok 2022. 

• W przypadku skali i podatku liniowego rok składkowy jest przesunięty o miesiąc i obowiązuje od 

lutego 2022 do stycznia 2023. Dlatego też raport należy dodać, gdy w okresie obrachunkowym 

wybrany jest rok 2023. 

W przypadku, gdy przykładowo podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2023 (dla skali podatkowej) 

nie zostanie wyliczona, program wyświetli ostrzeżenie.  

 

Wyliczony raport dla podatku zryczałtowanego (kwota do dopłaty): 

 

Wyliczony raport dla skali podatkowej (kwota do zwrotu): 
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Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową  

Zmiana od 1 lipca 2022 roku 

Dla podmiotów, które zmieniły formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową (w połowie 

2022 roku), w programie wprowadzona została opcja importu rozliczenia rocznego składki 

zdrowotnej z podmiotu ryczałtowego. Opcja importu znajduje się w menu Operacje podmiotu KPiR. 

Zadziała ona wyłącznie, gdy okres obrachunkowy ustawiony jest na 2022 rok. 

 

W przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę w połowie 2022 roku (od lipca 

2022 r.) użytkownik powinien wygenerować roczne rozliczenie w 2022 r. w podmiocie ryczałtowym 

i zaimportować je (korzystając z powyższej opcji z menu Operacje) do podmiotu KPiR (tego, w 

którym rozlicza na skali podatkowej drugą połowę 2022 roku).  

Po wywołaniu tej opcji należy wskazać podmiot źródłowy (ryczałt przed zmianą formy 

opodatkowania) 
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A następnie zapisane w nim rozliczenie roczne składki zdrowotnej dla wybranego wspólnika (jeśli 

jest więcej niż jeden wspólnik, operację należy powtórzyć dla kolejnych osób). 

 

Następnie w podmiocie KPiR użytkownik powinien wygenerować rozliczenie roczne w 2023 r., w 

którym ujęta zostanie 2-ga połowa 2022 roku, tj. okres od 07/2022 do 01/2023. 

Oba zapisane w podmiocie raporty zostaną ujęte w specjalnych rocznych naliczeniach, w 

ewidencji składek ZUS wspólników (za kwiecień 2023 roku). 

Zmiana od 1 stycznia 2022 roku 

W przypadku wstecznej zmiany formy opodatkowania po zakończeniu 2022 roku, użytkownik 

powinien wyliczyć tylko rozliczenie roczne w podmiocie KPiR. Dokonuje tego już w 2023 r. za cały 

okres składkowy, tj. 02/2022 - 01/2023 r. Nie ma wówczas potrzeby tworzenia rozliczenia rocznego 

składki zdrowotnej w podmiocie ryczałtowym. 

Należy jednocześnie pamiętać o tym, że do prawidłowego rozliczenia okresu składkowego w 

podmiocie KPiR, konieczne jest wyznaczenie podstaw składki zdrowotnej w kolejnych miesiącach 

2022 roku. Oznacza to, że należy wygenerować w podmiocie KPiR (skala) następujące raporty: 

• Podatek PIT (skala) - zaliczka i skł. zdrowotna – za okres 01/2022 – 05/2022. 

• Podstawa składki zdrowotnej (skala/liniowy) – za okres 06/2022 – 12/2022. 

W przeciwnym wypadku program nie będzie mógł wyliczyć prawidłowo dochodu za poprzednie 

okresy w styczniu 2023 roku.  

Po naliczeniu powyższych raportów, należy naliczyć podstawę składki zdrowotnej za styczeń 

2023 roku i utworzyć naliczenia w Ewidencji składek wspólników (za styczeń 2023). 

Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do naliczenia rocznego rozliczenia składki 

zdrowotnej.  
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Ważne! 

W przypadku podatników rozliczających się na skali lub podatkiem liniowym, do utworzenia 

rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, muszą istnieć naliczenia w Ewidencji składek wspólników 

za cały rok składkowy, tj. od 02/2022 do 01/2023. 

Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę 

W celu dokonania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, podatnicy, którzy w 2022 roku 

rozliczali się liniowo z PIT i już po jego zakończeniu zdecydowali się na wsteczną zmianę sposobu 

opodatkowania na skalę, postępują w programie tak jak podatnicy rozliczający się od początku 2022 

roku na skali.  

Należy więc dodać raport Rozliczenie roczne składki zdrowotnej (skala/liniowy) w module 

Deklaracje skarbowe (w okresie obrachunkowym wybrany mysi być rok 2023). Na jego podstawie 

zostanie utworzone odpowiednie naliczenie w ewidencji składek ZUS za kwiecień 2023 r. 

Ewidencja składek ZUS wspólników 

W Oknie Ewidencja składek dla wspólników dodano możliwość tworzenia dokumentów rocznych 

naliczeń za kwiecień 2023 r. Po wybraniu kwietnia w polu miesiąc, stają się aktywne pola w sekcji 

poniżej. Dzięki nim można wybrać, jakiego rodzaju rozliczenia powstaną w wyniku naliczenia 

składek. Domyślnie zaznaczone jest rozliczenie miesięczne – odpowiedzialne za standardowe 

naliczenie składek ZUS za kwiecień 2023. Drugie pole Roczne, należy zaznaczyć, jeżeli program 

ma wygenerować roczne naliczenie rozliczające składki zdrowotne zapłacone w 2022 roku (a ściślej 

w poprzednim roku składkowym).  

 

Istnieją dwa tryby tworzenia naliczeń rocznych – automatyczny (domyślny) oraz manualny.  

Automatyczny tryb oznacza pobranie do naliczeń danych z zapisanych raportów rocznych rozliczeń 

składki zdrowotnej. 
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Trybem manualnym (ręcznym) należy się posłużyć w sytuacji, gdy do rocznego naliczenia dane 

mają zostać wprowadzone ręcznie przez użytkownika, w podziale na poszczególne formy 

opodatkowania. Będzie to przydatne w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczyna pracę z programem od 

2023 roku i nie posiada w nim danych o podstawach i zapłaconych składkach zdrowotnych w 2022 

roku. Tryb ten może być przydatny także wówczas, gdy firma prowadzi odrębny podmiot Gratyfikanta 

GT, w którym dokonuje rozliczeń ZUS (także wspólników). Należy wówczas wprowadzić ręczne 

naliczenia roczne dla poszczególnych osób uzupełniając je danymi z podmiotu programu 

księgowego (Rachmistrza lub Rewizora GT). 

 

Podsumowując powyższe – w rozliczeniu za kwiecień 2023 można przykładowo utworzyć 

najpierw rozliczenie miesięczne, a następnie roczne, jak również utworzyć wszystkie naliczenia – 

zaznaczając jednocześnie znacznik miesięczne i roczne. 

Naliczenie roczne w trybie automatycznym 

 Jak wspomniano wyżej, tryb automatyczny wykorzystuje do naliczenia raporty rocznych rozliczeń 

składki zdrowotnej zapisane w module Deklaracje skarbowe. Oczywiście zadziała wyłącznie 

wówczas, gdy rozliczenia te są zapisane w programie. W przeciwnym razie program wyświetli 

komunikat. 

 

Gdy raporty rocznych rozliczeń dla wspólników są zapisane w programie, dla każdego tworzone 

jest roczne naliczenie kwiecień 2023 (roczne). 

 

Okno naliczenia rocznego prezentuje nieco inny zbiór danych niż standardowe okno składek 

miesięcznych. Przykładowe roczne naliczenie wspólnika rozliczającego się ryczałtem, 

zaprezentowano poniżej. W sekcji Informacje do rozliczenia wprowadzona jest forma 

opodatkowania, poniżej wykazane są kwoty przychodu, rocznej podstawy składki zdrowotnej, 
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a także suma zapłaconych składek oraz wartość składek należnych. Na podstawie dwóch 

ostatnich wartości program wylicza różnicę, która w kolejnej sekcji stanowi kwotę do dopłaty lub do 

zwrotu. W ostatniej sekcji wykazywane są wartości związane z odliczaniem składki zdrowotnej od 

dochodu/przychodu.  

 

Warto zwrócić uwagę na znacznik dostępny w górnej części okna, którego zaznaczenie 

potwierdza zapłatę brakującej składki bądź otrzymanie zwrotu nadpłaty w podanym niżej dniu.  

Ryczałt 

W sytuacji, gdy wykazana jest wartość w polu Kwota do dopłaty – zaznaczenie wspomnianego 

pola spowoduje automatyczne podzielenie dopłaconej kwoty zdrowotnego w stosunku 50/50 do pól 

w ostatniej sekcji. Spowodowane jest to faktem, że podatnikom ryczałtowym przysługuje prawo do 

odliczenia połowy zapłaconej składki zdrowotnej od przychodu.  
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W takiej sytuacji wartość z pola Zdrowotna odliczana od dochodu zostanie ujęta w zaliczce za 

miesiąc określony w polu Data zapłaty/zwrotu. Oczywiście stanie się tak, gdy zapis naliczenie 

roczne, zostanie ujęty w ewidencji Odliczeń i doliczeń. W tym celu, podczas dodawania odliczenia, 

należy w polu rodzaj naliczenia wskazać Roczne.  

 

Odwrotny wariant, tj. kwota do zwrotu wykazana w naliczeniu rocznym, powoduje, że w sekcji 

Odliczenie składki pojawiają się wartości ujemne. Zaznaczenie pola Zapłacone/zwrócone 
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powoduje rozbicie kwoty na pół z jednoczesnym wyświetleniem komunikatu informującego o tym, 

że ujemna wartość odliczenia nie będzie ujęta w zaliczce, gdyż powinna być wykazana w rozliczeniu 

rocznym za 2023 rok.  

 

 

Taki zapis (wartość ujemna) ujęty w ewidencji odliczeń i doliczeń nie zostanie pobrany do zaliczki. 

Program, zgodnie z objaśnieniami, wykaże go w zeznaniu rocznym za 2023 rok. 

 

 

Podatek liniowy 

W przypadku podatku liniowego, gdzie podatnicy mają prawo do odliczenia zapłaconych składek 

od dochodu (do określonego limitu), program wykazuje część odliczaną i nieodliczaną składki z tą 
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różnicą, że po zaznaczeniu pola zapłacone/zwrócone w polu Zdrowotna odliczana od dochodu 

pilnowany jest maksymalny limit odliczenia, który w 2023 roku wynosi 10200 zł.  

 

 

W sytuacji, gdy w naliczeniu rocznym (dla podatnika rozliczającego się liniowo) zostanie 

wykazana kwota do zwrotu, to w niektórych przypadkach podatnik może być zobowiązany do 

skorygowania kosztów lub odliczeń od dochodu, w momencie jej otrzymania. Stanie się tak w 

przypadku, gdy wartość zwrotu spowoduje pomniejszenie kwoty, którą w poprzednim okresie 

podatnik odliczył od dochodu lub ujął w kosztach (limit odliczenia/ujęcia w koszty w 2022 r. wynosi 

8700 zł). W takiej sytuacji w programie pojawi się wartość ze znakiem ujemnym w polu Zdrowotna 

odliczana od dochodu. 

Wówczas, w zależności od tego, czy składka zdrowotna wspólnika była księgowana czy 

pobierana z naliczeń (ustawienie w kartotece wspólnika na zakładce Składki), podatnik powinien 

odpowiednio zaksięgować kwotę z pola Zdrowotna odliczana od dochodu, korygując tym samym 

koszty uzyskania przychodów, lub doliczyć ją do dochodu w deklaracji PIT-36L za 2023 rok. 
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Naliczanie roczne w trybie manualnym 

Jak wspomniano wcześniej, tryb manualny przydatny jest w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczyna 

pracę w programem księgowym linii GT w 2023 roku lub prowadzi podmiot Gratyfikanta GT, gdzie 

rozlicza składki ZUS wspólników, nie posiadając jednak w podmiocie danych księgowych.  

W takich sytuacjach do naliczeń należy wprowadzić dane ręcznie, a po ich zapisaniu program 

będzie mógł wygenerować deklarację DRA/RCA za kwiecień 2023. 

Wprowadzając naliczenie składek za kwiecień 2023 użytkownik musi wówczas wskazać Rodzaj 

naliczenia – Roczne, manualne. 

 

W kolejnym oknie należy określić, dla jakiej formy opodatkowania (dla poszczególnych 

wspólników) zostaną wprowadzone naliczenia. Wyboru dokonuje się zaznaczając checkboxy. 
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Program umożliwia utworzenie maksymalnie trzech naliczeń dla każdej osoby (podatek liniowy, 

skala, ryczałt). 

 

Po kliknięciu OK program po kolei wyświetla okna naliczeń rocznych dla poszczególnych form 

opodatkowania. Rolą użytkownika jest uzupełnienie kwot rocznego dochodu, rocznej podstawy 

zdrowotnego, a także rocznej składki i sumy należnych miesięcznych składek. Na tej podstawie 

wyznaczana jest kwota do dopłaty lub do zwrotu. W efekcie, dla wybranego wspólnika powstają 

naliczenia, które zostaną wykazane w deklaracji ZUS DRA/RCA za kwiecień 2023. 

 

Warto wspomnieć, że w oknie Ewidencja składek wspólników dostępna jest kolumna (domyślnie 

ukryta) pokazująca formę opodatkowania wspólnika. Warto ją aktywować zwłaszcza w sytuacji, gdy 

w podmiocie rozliczanych jest kilku wspólników na różnych formach opodatkowania, a także 

wówczas, gdy jeden wspólnik posiada kilka naliczeń rocznych.  
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Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2023 roku 

W sytuacji, gdy podatnik zdecydował się na zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na 

skalę lub odwrotnie, od stycznia 2023 - zachodzi sytuacja, w której w ostatnim miesiącu tzw. roku 

składkowego (dla podatku liniowego i skali jest to 02.2022 – 01.2023) obowiązywała inna forma 

opodatkowania.  

Jeśli przykładowo wspólnik zmienił formę opodatkowania z podatku liniowego na skalę od 

01.2023, to w wyliczonym za styczeń 2023 raporcie Podstawa składki zdrowotnej nie zostanie 

uwzględniony dochód z grudnia 2022 (wtedy obowiązywał jeszcze podatek liniowy). Raport wykaże 

minimalną podstawę składki zdrowotnej 
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co przełoży się na minimalną składkę (270,90 zł) za styczeń 2023 w ewidencji składek ZUS 

wspólników.  

 

Gdy dla takiego wspólnika utworzone zostanie roczne naliczenie za kwiecień 2023, powstaną 

dwie pozycje w ewidencji składek: jedna dla skali podatkowej (02.2022-12.2022) oraz druga dla 

podatku liniowego (01.2023). Naliczenie dla skali podatkowej pobierze dane z raportu Roczne 

rozliczenie składki zdrowotnej (skala/liniowy), w którym rozliczony zostanie uzyskany w całym roku 

kalendarzowym 2022 dochód oraz wykazane będą naliczone składki z okresu 02.2022-12.2022. 

Naliczenie dla podatku liniowego wykaże zerowy dochód uzyskany w roku kalendarzowym 2022 w 

tej formie opodatkowania oraz należną składkę za 01.2023. 
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W ten sposób wykazane zostaną dane do zdrowotnego z całego okresu składkowego, a w 

deklaracji ZUS za kwiecień 2023 uwzględnione będą oba naliczenia. 

 

Praca zdalna i praca zdalna okazjonalna (Gr) 

W wersji 1.75 SP1 Gratyfikanta GT wprowadzono obsługę pracy zdalnej oraz zdalnej okazjonalnej 

pracowników. Program, dla każdego pracownika z osobna, może kontrolować limit 24 dni pracy 

zdalnej okazjonalnej w roku kalendarzowym. 

ECP 

W module Ewidencja czasu pracy w menu kontekstowym dostępna jest opcja Wprowadź pracę 

zdalną okazjonalną. 

 

Dzięki niej możliwe jest wprowadzenie pracy zdalnej w danym dniu lub zbiorczo dla wielu dni. 
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W module prezentowana jest informacja o wykonywaniu w danym dniu pracy zdalnej oraz pracy 

zdalnej okazjonalnej. Praca zdalna okazjonalna jest dodatkowo opisana w szczegółach dnia w dolnej 

części okna programu. 
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W przypadku wpisywania Pracy zdalnej okazjonalnej i wykryciu przez program przekroczenia limitu 

24 dni zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Wyświetlanie ostrzeżenia uzależnione jest od ustawień 

umowy (opisane w kolejnym rozdziale) 
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Dodatkowo, oprócz uzupełnienia ewidencji czasu pracy, podczas wprowadzania Wyjątku możliwe 

jest wskazanie Typ pracy – Praca zdalna. 

 

Zmiany w godzinach przepracowanych  

Podczas dodawania zmian w godzinach przepracowanych można wprowadzić (lub odznaczyć) 

pracę zdalną okazjonalną. Checkbox znajduje się w dolnej części okna. 
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Umowy o pracę – kontrola limitu 

W umowach o pracę w zakładce Czas pracy dostępny jest checkbox  Kontroluj limit pracy zdalnej 

okazjonalnej. Domyślnie jest on wyłączony. Jego zadaniem jest kontrolowanie limitu 24 dni pracy 

zdalnej okazjonalnej, zatem w przypadku chęci kontrolowania limitu należy go zaznaczyć. 
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Umożliwiono także zmianę zbiorczą tego znacznika. Odpowiednia opcja znajduje się w menu 

Operacji w Operacje zbiorcze – Zbiorcza zmiana kontroli limitu pracy zdalnej. 
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W pierwszym kroku kreatora należy wybrać umowy. 

 

W kolejnym należy wybrać opcję Kontroluj. 

 

Po kliknięciu w OK program dokona zmian w umowach. 

Kalendarze – Plan pracy 

W module Kalendarze, w Planie pracy w danym Dniu pracy, dodano pole Tryb pracy z wartościami 

Praca stacjonarna oraz Praca zdalna.  
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Oznaczenie danego dnia jako Praca zdalna skutkuje podświetleniem dnia w module Ewidencja 

czasu pracy.  
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Składniki definiowalne  

W definicjach składników płacowych dodano parametry związane z liczbą dni i godzin pracy zdalnej 

oraz pracy zdalnej okazjonalnej. Zmiany te ułatwią tworzenie własnych składników płacowych 

opartych o te parametry. 
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Koniec. 


