
Wykaz zmian wydanych w wersji iFK 2021.2.03: 
 
1. Obsługa nowych formularzy CIT-8 (30) wraz z załącznikami. 
 
2. Udostępniono nowe wzory raportów dot. rejestrów VAT. 

Nowe wersje raportów są aktualnie udostępnione jako „pomocnicze” i wywoływane po 
kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie raportów (pojawia się opcja <NET>). Są to 
bardzo skomplikowane i ważne z punku podatkowego raporty, więc proponujemy zachowanie 
dwóch wariantów raportu przez okres przynajmniej miesiąca, aby było możliwe 
zweryfikowanie zgodności wszystkich danych przez nie zwracanych.  

 
Nowe raporty są napisane w nowej technologii i tym samym dają nam dużo większe 
możliwości zarówno pod kątem poprawnego drukowania ich na wszystkich drukarkach 
graficznych jak również zapisywania w np. w formacie PDF czy Excel. 
 
Nowy zbiorczy raport rejestrów zakupu został rozbudowany o: 
- kolumnę miesiąc ewidencji aby szczególnie w sekcję „FV zaewidencjonowane w następnych 
miesiącach” było widać w jakich miesiącach faktycznie te FV zostały zaewidencjonowane. 
- podsumowania miesięcy w sekcji „Faktury dotyczące poprzednich okresów VAT” 

  
 
3. Dodatkowe opcje w module „Dane dodatkowe dot. VAT” umożliwiające ręczne wprowadzeni 
zapisów związanych z korektą „ulga za złe długi” oraz zapłatami dot. rozwiązania korekty „ulgi za złe 
długi”  .  
 
4. Rozbudowano moduł „Noty korygujące” o możliwość przeglądania not wystawionych w innych 
MPK niż wynikający z aktualnego zalogowania się użytkownika. 
 
5. Dodano na formatce do weryfikacji rachunków kontrahenta kolumnę „Rachunek faktoringu” 
zawierającej dane ze słownika kontrahentów na tematy tupu rachunku. 
 
6. Dla wyróżników typu: „Zwrot paragonu (ZPA)” odblokowano możliwość uzupełniania pola 
„Korekta do”.    
 
7. Rozbudowano opcje importu rozrachunków z plików Excel z poziomu dokumentów typu: Bilans 
Otwarcia, Dokument Prosty o import flagi „SplitPayment” oraz import wyróżnika z kolumny w pliku. 
 
8. Rozbudowano komunikację z systemem iHurt w zakresie ustalania możliwości usuwania / 
modyfikacji zapisu typu (ZAZAL – Zapłata zaliczki). Jeżeli zapis ZAZAL jest pobrany do iHurt i 
wykorzystany/powiązany z dokumentem np. Faktura zaliczkowa to  możliwości usuwania / 
modyfikacji zapisu jest zablokowana.  
 
9. Rachunki bankowe kontrahenta (Słownik kontrahentów) – dodano możliwość wprowadzania 
zagranicznych rachunków walutowych. Dodano pole: „BIC banku (swift)” oraz sekcję "Dane 



kontrahenta" z opcją wybór kodu kraju kontrahenta. Dodatkowe pola są wykorzystywane przy 
definiowany dedykowanych dla poszczególnych firm i obsługujących je banków formatów plików do 
realizacji przelewów walutowych.  
Przy dodawaniu nowego rachunku zastosowana została następująca logika: 
Jeżeli w rachunku bankowym jest podany na początku dwu literowy prefix i ma on wartość różną od 
„PL” to rachunek należy traktować jako rachunek walutowy.  
W związku z tym: 
- nie należy sprawdzać zgodności podanego rachunku z algorytmem NRB 
- wymuszać uzupełnienie pola „BIC (kod SWIFT)” 
- wymuszać uzupełnienie pola „Kod kraju” w sekcji „Dane kontrahenta” 
 
Wdrożenie wymiany przelewów walutowych wymaga oddzielnego skonfigurowania formatów 
przelewów do obsługi przelewów walutowych w danym banku.  
 


