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SYSTEM FIRMA XBASE 

WERSJA 27.01 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 
27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 26.08. 

 

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

1. Cały SYSTEM 

• Wprowadzono możliwość ustawienia pliku konfiguracji drukarek GDI (domyślną lokalizacją plików 
konfiguracyjnych jest podkatalog DOSPRINT). Plik konfiguracyjny można ustawić w: 

- Parametrach wydruku w module NADZORCA (Parametry / Wydruku), 

- Danych operatora w module NADZORCA (Narzędzia / Lista operatorów), 

- Zmiennych środowiskowych w module NADZORCA (Parametry / Zmienne środowiskowe), 
jako zmienną eks_gdicfg, 

- Bezpośrednio przez wydrukiem w formatce wyboru drukarki. 

Priorytet poszczególnych ustawień jest następujący (rosnąco): globalne ustawienia wydruku, 
ustawienia operatora, ustawienia zmiennych środowiskowych, bezpośredni wybór przed 
wydrukiem. 

2. Moduł NADZORCA 

• Dodano nowy parametr „Katalog docelowy JPK” (Parametry / Systemu 2) określający lokalizację,  
w której tworzone będą pliki JPK. 

• Dodano nowy parametr „Plik konfiguracyjny wydruku na drukarce GDI” (Parametry / Wydruku). 
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• Dodano nowy parametr „Plik konfig. drukarki GDI” (Narzędzia / Lista operatorów). 

• Dodano nowy parametr "Stosowanie rygorystycznych haseł operatorów" (Parametry / Systemu 2). 
Ustawienie parametru na TAK, spowoduje, że hasło będzie musiało mieć odpowiednią długość, 
zawierać przynajmniej jedną małą i dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny. Nie będzie mogło 
zawierać nazwy operatora. 

• Dodano nowy parametr "Długość hasła operatora" (Parametry / Systemu 2). 

• W trakcie edycji danych kontrahenta wprowadzono możliwość wprowadzenia alternatywnej nazwy 
kontrahenta do korespondencji. 

• W danych dodatkowych kontrahenta dodano nowe pole: "Symbol sklepu". 

• Dodano nowy hash na formatach wydruku dokumentów: 

- #4a – nazwa alternatywna kontrahenta do korespondencji 

3. Moduł OBRÓT TOWAROWY 

• Wprowadzono możliwość eksportu danych do plików w formacie EDI++. 

• Dla plików JPK zmieniono schemat tworzenia nazw plików. W chwili obecnej nazwa generowanego 
pliku JPK zawiera skrót przedsiębiorstwa lub zakładu (w przypadku przedsiębiorstw 
wielozakładowych). 

• Dla dokumentów sprzedaży, w których zastosowano procedurę odwrotnego obciążenia 
(przypisanych do ewidencji Dostawa – nabywca podatnikiem), w trakcie przesyłu do modułu VAT 
umożliwiono wybór odpowiedniego statusu. 

• Dodano nowy hash na formatach wydruku dokumentów: 

- #4a – nazwa alternatywna kontrahenta do korespondencji 

• W trakcie edycji dokumentu sprzedaży – usuwania pozycji – poprawiono pozycjonowanie kursora 
po usunięciu pozycji. 

• Poprawiono działanie opcji usuwania emisji różnic inwentaryzacyjnych z aktualizacją stanów 
magazynowych. 

• Po ustawieniu w module Nadzorca parametru "Stosowanie rygorystycznych haseł operatorów" na 
TAK, hasło będzie musiało mieć odpowiednią długość, zawierać przynajmniej jedną małą i dużą 
literę, cyfrę oraz znak specjalny. Nie będzie mogło zawierać nazwy operatora. 

• W opcji eksportu danych do PSS Społem dodano możliwość definiowania symbolu sklepu 
w dodatkowych danych kontrahenta (do 8 znaków). Symbol wpisywany jest do pliku eksportu 
zamiast ciągu 'S12'. Jeżeli symbol jest niewypełniony, wówczas plik eksportu kopiowany jest do 
katalogu eksportu. Podanie symbolu sklepu skutkuje tym, że plik eksportu (DOWODY.TXT) 
kopiowany jest do podkatalogu w katalogu eksportu. Podkatalog ma nazwę taką samą jak symbol 
sklepu. 

• W parametrach eksportu plików do PSS Społem dodano Nazwę katalogu docelowego. 
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4. Moduł VAT 

• Wraz z wprowadzeniem JPK przebudowany został mechanizm korekt podatku wynikających  
z art.89b ustawy (w JPK odzwierciedlone muszą być wszystkie korekty, w tym również te 
wynikające z korekty „złych długów”). Aby zapewnić poprawne działanie systemu w tym zakresie 
konieczne jest utworzenie (w module NADZORCA) i odpowiednie przypisanie 4 rejestrów korekt 
(Narzędzia / Parametry / Korekt z tytułu art.89b).  

Dodatkowo należy ustawić parametr „Tworzenie dokumentów dla art.89b” (Narzędzia / Parametry / 
Korekt z tytułu art.89b). Ustawienie parametru ma ROZRACH skutkować będzie działaniem  
w znacznej mierze identycznym z dotychczasowym, tzn. w trakcie rozliczania deklaracji (poprzez 
opcję Wierzytelności + długi) sprawdzany będzie rejestr rozrachunków i na tej podstawie 
wyświetlane dokumenty zakwalifikowane przez program do korekty z tytułu „złych długów”. Na 
podstawie zaznaczonych pozycji stworzone zostaną automatycznie dokumenty korekty  
w odpowiednich rejestrach oraz odpowiednio skorygowane kwoty na deklaracji. Ustawienie 
parametru na VAT skutkować będzie koniecznością ręcznego wprowadzenia dokumentów korekt 
do odpowiednich rejestrów. Na podstawie tych zapisów, po rozliczeniu poprzez opcję 
Wierzytelności + długi, zostaną  odpowiednio skorygowane kwoty na deklaracji. 

• Wprowadzono obsługę wersji 2 plików JPK. W trakcie generowania pliku użytkownik ma możliwość 
wyboru jego wersji. 

• Dla plików JPK zmieniono schemat tworzenia nazw plików. W chwili obecnej nazwa generowanego 
pliku JPK zawiera skrót przedsiębiorstwa lub zakładu (w przypadku przedsiębiorstw 
wielozakładowych).  

• Dodano nowy parametr „NETTO zwolnione uwzględniać w nabyciach pozostałych” (Narzędzia / 
Parametry / Programu) określający, czy kwoty netto nabyć w stawce zw. będą wykazywane na 
deklaracji VAT-7/VAT-7K. Po zmianie parametru należy ponownie wykonać rozliczenie VAT. 

• Dodano nowy parametr „Zaokrąglanie kwot na oryg. deklar. VAT-7 i VAT-7K do 1 PLN” (Narzędzia 
/ Parametry / Wydruku VAT) określający, czy kwoty na deklaracjach (tylko w wersji oryginalnej! ) 
będą zaokrąglane. Po zmianie parametru należy ponownie wykonać rozliczenie VAT. 

• W trakcie wprowadzania dokumentów sprzedaży z uwzględnienie zasady odwrotnego obciążenia 
dotychczasowy status dokumentu „Dostawa towarów oraz świad. usług - nabywca podatnikiem” 
zastąpiono 2 nowymi: 

- „Dostawa towarów oraz świad. usług - nabywca podatnikiem (z VAT-27)” – dokumenty  
z tym statusem zostaną uwzględnione w odpowiednim polu na deklaracji VAT-7/VAT-7K 
oraz ujęte na deklaracji VAT-27, 

- „Dostawa towarów oraz świad. usług - nabywca podatnikiem (bez VAT-27)” - dokumenty  
z tym statusem zostaną uwzględnione w odpowiednim polu na deklaracji VAT-7/VAT-7K, 
nie zostaną ujęte na deklaracji VAT-27. 

• Zmieniono działanie statusu „Czy zaliczka?” dla dokumentu sprzedaży – ustawienie na TAK 
skutkuje tym, że w trakcie przesyłu dokumentu do modułu KSIĘGA można wybrać kolumnę 
dodatkową. 

• Na wydrukach oryginalnych deklaracji VAT-7(17) oraz VAT-7K(11) w pozycjach "Urząd skarbowy, 
do którego adresowana jest deklaracja" oraz "Nazwa pełna podatnika" wprowadzono zawijanie 
opcję automatycznej zmiany wielkości czcionki w przypadku "długich" danych. 
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• Na wydruku ewidencji nabyć uwzględniono współczynnik proporcji dla zakupów mieszanych. 

• Poprawiono generowanie e-deklaracji VAT-UE. W przypadku, gdy w sekcji B było więcej niż 64 
kontrahentów, wówczas dwóch ostatnich z 2 strony załącznika VAT-UE/C było pomijanych  
w e-deklaracji. 

5. Moduł KSI ĘGA 

• Wprowadzono obsługę wersji 2 plików JPK. W trakcie generowania pliku użytkownik ma 
możliwość wyboru jego wersji 

• Dla plików JPK zmieniono schemat tworzenia nazw plików. W chwili obecnej nazwa 
generowanego pliku JPK zawiera skrót przedsiębiorstwa lub zakładu (w przypadku 
przedsiębiorstw wielozakładowych). 

• W trakcie wprowadzania nowego dokumentu poprawiono podpowiedzi kolumn przy ustawieniu 
podpowiedzi poprzednich danych. 

6. Moduł F-K 

• Dla plików JPK zmieniono schemat tworzenia nazw plików. W chwili obecnej nazwa 
generowanego pliku JPK zawiera skrót przedsiębiorstwa lub zakładu (w przypadku 
przedsiębiorstw wielozakładowych). 

• W trakcie wprowadzania opisu pozycji dekretu wprowadzono możliwość skorzystania ze 
słownika (klawisz F2). 

• Poprawiono działanie opcji przenumerowania dziennika. 

• Poprawiono działanie opcji odtwarzania stanów kont analitycznych (Konta / Odtwarzanie / 
Stanów analityki). 

7. Moduł RYCZAŁT 

• Dla plików JPK zmieniono schemat tworzenia nazw plików. W chwili obecnej nazwa generowanego 
pliku JPK zawiera skrót przedsiębiorstwa lub zakładu (w przypadku przedsiębiorstw 
wielozakładowych).  

• Poprawiono wstępne ustawienie kolumn do wydruku w generatorach: Raporty / Miesięczne 
oraz Raporty / Roczne. 

8. Moduł ROZRACHUNKI 

• Dla plików JPK zmieniono schemat tworzenia nazw plików. W chwili obecnej nazwa generowanego 
pliku JPK zawiera skrót przedsiębiorstwa lub zakładu (w przypadku przedsiębiorstw 
wielozakładowych).  
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• Dodano parametr "Drukować zerowe potwierdzenia sald?" (Wydruki / Kontrahenci / Salda). 

 


