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Uwaga:  In formujemy,  że w najb l i ższym czas ie p lanowana jest  zmiana w 

obs łudze dzia łan ia bramki  e -Deklarac je.  W iąże s ię  ona z koniecznośc ią 
za insta lowania komponentu .NET 4.5.  n iedostępnego d la  systemu 
operacyjnego Microsof t  W indows XP.  W  związku z tym, przygotowan a wers ja  
Comarch ERP Klasyka FPP 3.90 to ostatn ia  wersja wspierająca system 
operacyjny Windows XP. Kole jne aktual i zac je Comarch ERP e -Deklarac je 

Klasyka będą wspierać systemy od W indows 7 wzwyż.  

1 Nowości 

 Konwersja kodów PKWiU 2008 do PKWiU 2015 1.1

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Do 31.12.2016 roku można jeszcze stosować obecną klasyfikację PKWiU 2008 (do celów statystycznych). 

Do 31.12.2017 roku można stosować obecną klasyfikację PKWiU 2008 (do celów podatkowych). 

Aby usprawnić pracę klientom, dodano konwerter (na podstawie dostępnych tabeli transkrypcji), który zamienia 
kody PKWiU 2008 na kody PKWiU 2015 zgodnie z kluczem powiązań. 

Informacje oraz tabele transkrypcji dostępne są na stronie: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/  

 

Konwersja kodów znajduje się w:  Funkcjach specjalnych/ PKWiU - konwersja. Działanie tej funkcji jest 

nieodwracalne, dlatego przed konwersją należy wykonać kopię bezpieczeństwa.  

 

 

 

Użytkownik ma możliwość wyboru zakresu towarów, których funkcja ma dotyczyć. 

Konwersja kodów może być wykonywana dla wszystkich pozycji cennika lub dla wybranej grupy towarów 
(zaznaczonych wcześniej na liście towarów). 

Jeśli Użytkownik zaznaczy opcję Drukuj raport konwersji: Tak, wówczas po zakończeniu działania funkcji 

zostanie wydrukowany raport konwersji. Na raporcie znajdują się: 

■ Pozycje cennika, dla których kod PKWiU nie został rozpoznany  (sekcja zawiera listę towarów 

wraz z symbolem PKWiU przed konwersją) – kod PKWiU jest niepoprawny lub nie został 
uwzględniony w kluczu powiązań, na podstawie którego wykonywana jest konwersja. 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/
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■ Pozycje cennika, dla których kod PKWiU musi być zweryfikowany  (sekcja zawiera listę 

towarów wraz z symbolem PKWiU przed i po konwersji) – kody, które w klasyfikacji PKWiU 2015 
oznaczone są gwiazdką oznaczającą, że w klasyfikacji 2008 istniał jeden kod, który w klasyfikacji 
2015 podzielono na kilka. Dlatego po konwersji użytkownik powinien zweryfikować przydzielony dla 
pozycji cennika kod. 

■ Pozycje cennika, dla których nie napotkano problemów podczas zmiany kodu PKWiU (sekcja 

zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji). 

 

Po wykonaniu funkcji wyświetlane jest podsumowanie zawierające informację ile pozycji zostało 
przekonwertowanych, ile z nich wymaga weryfikacji (ze względu na niejednoznaczność konwersji) oraz ile kodów 
nie zostało rozpoznanych. 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  Comarch ERP Klasyka n ie  dzia ła  na 64 -b i towych systemach 

operacyjnych W indows.   

 

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 
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