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Firma++ wersja 3.71 

1. Nowości 

1.1. Zmiany w obsłudze odwrotnego obciążenia 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 poszerza listę towarów objętych 

odwrotnym obciążeniem o towary, dla których mechanizm ten będzie można stosować po przekroczeniu 

kwoty limitu 20 000 PLN w ramach jednolitej gospodarczo transakcji. 

W związku z nowymi przepisami w programie wprowadzono zmiany, aby usprawnić obsługę tego procesu. 

1.1.1. Karta towaru 

Na karcie towaru dla parametru odwrotne obciążenie dodano opcję Limit, którą można wybrać po 

ustawieniu się w polu odwrotne obciążenie i wciśnięciu klawisza TAB. Należy ją ustawić dla tych towarów, 

które będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia po przekroczeniu limitu określonego ustawą. 

1.1.2. Wystawianie dokumentów na towary z zaznaczoną opcją Limit 

Podczas wystawiania dokumentów FA, WZ, FPF, ZO, PZ oraz ZD na towary, które na karcie mają ustawiony 

parametr odwrotne obciążenie - Limit, operator musi określić, czy dana transakcja będzie podlegała 

mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Działanie programu jest zależne od statusu kontrahenta, dla 

którego wystawiany jest dokument. 

� Kontrahent o statusie podmiotu gospodarczego (F) 

Podczas dodawania pierwszego towaru z ustawionym parametrem odwrotne obciążenie - Limit dla 

kontrahenta, który na karcie ma zaznaczony status Firma lub ? w programie wyświetli się komunikat: 

Na dokument został dodany towar podlegający odwrotnemu obciążeniu powyżej limitu. 

Czy transakcja podlega odwrotnemu obciążeniu? 

ESC – Nie ENTER – Tak, ustaw stawkę NP dla towaru 

Po wciśnięciu klawisza ESC, stawka zostanie pobrana z karty towaru. 

Po wciśnięciu klawisza ENTER, dla towaru zostanie ustawiona stawka n/p. 

Wybrana opcja jest zapamiętywana na wystawianym dokumencie i stosowana podczas dodawania 

kolejnych pozycji z limitem. 

� Kontrahent o statusie podmiotu gospodarczego (F) z domyślnie ustawionymi cenami detalicznymi 

Podczas dodawania pierwszego towaru z ustawionym parametrem odwrotne obciążenie - Limit dla 

kontrahenta o statusie podmiotu gospodarczego, który ma ustawione ceny detaliczne, pojawi się 

komunikat analogiczny jak dla kontrahenta z cenami hurtowymi. Po wciśnięciu klawisza ESC towar 

zostanie dodany z ceną detaliczną według stawki z karty towaru, natomiast po zatwierdzeniu komunikatu 

przyciskiem ENTER wyświetlony zostanie komunikat: 

Ustawiono stawkę n/p. 

Czy zachować niezmienione ceny brutto? 

ESC – Nie ENTER – Tak 

Wybrana opcja jest pamiętana na wystawianym dokumencie dla wszystkich pozycji, które na swojej karcie 

mają ustawiony parametr odwrotne obciążenie na Limit oraz Tak. 

� Kontrahent o statusie osoba fizyczna (O) 

Ponieważ mechanizm odwrotnego obciążenia nie dotyczy osób fizycznych, na dokumenty wystawiane dla 

kontrahenta o takim statusie towary z limitem dodawane są według stawki VAT z karty towaru. 

Seryjna zmiana stawki VAT na dokumencie 

Na formularzach dokumentów pod przyciskiem CTRL+V dostępna jest opcja zmiany stawki VAT dla pozycji 

dodanych na dokument. Dla kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi funkcjonalność została 

uzupełniona o parametr Tylko dla pozycji z opcją odwr. ob. limit. Po jego zaznaczeniu operacja zmiany 

stawki VAT będzie dotyczyła wyłącznie pozycji podlegających odwrotnemu obciążeniu powyżej limitu. 
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1.1.3. Karta kontrahenta 

W związku ze zmianami w przepisach w zakresie odwrotnego obciążenia, które od 1 lipca 2015 będzie 

dotyczyło wyłącznie kontrahentów będących czynnymi podatnikami VAT, w celu prawidłowego 

kwalifikowania danych w programach księgowych na karcie kontrahenta: 

� Uniezależniono parametr Podatnik VAT czynny od parametru Podatnikiem jest nabywca. Obecnie 

możliwe jest zaznaczenie obu parametrów jednocześnie. 

� Umożliwiono zaznaczenie parametru Podatnik VAT czynny dla kontrahentów o statusie Export oraz 

UE. 

Zmodyfikowane zostało działanie seryjnego zaznaczania parametru Podatnik VAT czynny, dostępnego 

z poziomu Funkcji Specjalnych po wciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL+M. Wywołana funkcja zostanie 

zastosowana również dla tych kontrahentów, którzy mają zaznaczony parametr Podatnikiem jest 

nabywca. 

 

 

Uwaga: Comarch ERP Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych 

Windows 

 

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich 

Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach 

w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. 

http://www.comarch.pl/erp 

 

 


