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Obowiązkowy split payment w podatku - mechanizm podzielonej płatności MPP
W programie podczas rejestracji faktury z automatycznym zapisem w programie FAKTURYdodano możliwość wyboru 
sposobu zapłaty MPP.

14.05.2019
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, 
konieczna jest zmiana kolejności stawek VAT na kasach.
Rozporządzenie narzuca zastosowanie przypisań stawek VAT do konkretnych liter, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku.
§ 59 Rozporządzenia określa termin dostosowania się do w/w oznaczeń i brzmi:
„Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 
lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od 
podatku przypisane do nazw towarów i usług.”

Procedura wykonania zamiany kolejności stawek VAT

Operacja podmiany stawek VAT jest możliwa tylko po raporcie fiskalnym na kasach i po wykonaniu 
zakończenia dnia w systemie DETAL, czyli od momentu zamknięcia sprzedaży na sklepie w danym dniu, do 
momentu rozpoczęcia sprzedaży w dniu kolejnym.
Przed operacją konieczna jest aktualizacja wersji systemu DETAL! 
Wersje systemu DETAL starsze niż z maja 2019 roku, nie obsługują poprawnie nowych przypisań stawek VAT.

1. Zmianę stawek można wykonać na konkretnym sklepie. W kolejnych sklepach tę operację można 
przeprowadzić w innym terminie

2. Zmiana może być wykonana po raporcie fiskalnym!
3. Po raporcie musi nastąpić odczyt sprzedaży (paragonów) i KONIECZNIE !! wykonać DZIENNY 

WYDRUK ZESTAWIENIA SPRZEDAŻY
4. Serwisant zmienia stawki vat na kasach
5. Uruchomiamy procedurę podmiany stawek VAT w systemie DETAL  (w konkretnym sklepie), 

uruchamiając punkt FUNKCJE SERWISOWE \ ZMIANA STAWEK VAT – ROZP. 29.04.2019. Punkt 
ten przygotuje wszystkie bazy danych wybranego sklepu do nowych przypisań stawek i zakończy się 
komunikatem o ilości kartotek przewidzianych do zmiany (tylko towary 5%, 0% i ZW) oraz 
konieczności wykonania Weryfikacji towarów na kasie.

6. Następnie uruchamiamy w punkcie KOMUNIKACJA Z KASAMI punkt WERYFIKACJA 
TOWARÓW. Proces weryfikacji może trwać długo (w zależności od łącza i ilości kartotek), nie 
wolno opuścić systemu DETAL przed jego zakończeniem.

Po operacji weryfikacji towarów można uruchomić kontrolnie odczyt wszystkich towarów z kas fiskalnych, w 
celu kontroli poprawności wykonania weryfikacji. Proces odczytu listy towarów jest czasochłonny i nie jest 
obowiązkowy, ale ma na celu tylko ewentualne skontrolowanie poprawności przebiegu podmiany stawek VAT 
na kasach.

W celu przyspieszenia przeprowadzenia tej operacji można zabrać komputer z danymi na sklep i tam 
bezpośrednio połączyć się z kasami, co znacznie usprawni wymianę informacji.

Po tych operacjach można rozpocząć sprzedaż na kasach w nowym dniu sprzedaży, wg nowych przypisań, 
zgodnych z nowym Rozporządzeniem.
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Ponadto w systemie w Paramterach systemu – PARAMETRY KOMUNIKACJI Z KASAMI uruchamiając F8 
korekta pozcji doszła możliwość połączenia z kasami po ŁĄCZU RS232/LAN
Dodano również obsługę nowej wagi EcoPrint (max 2 wagi)

____________________________________________________________________________________________________

04.02.2019
System dostosowano do zmian wprowadzonych na stronie MF, w związku z czym ponownie działa możliwość pobierania 
danych z GUS.

_________________________________________________________________________________________

          Dla użytkowników na 2019 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.
Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2019 
instalatora programu pod nazwą Detal2019 i zapisać na dysku, a następnie uruchomić go w celu aktualizacji do 
bieżącej wersji wskazując katalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu. 
Instalator dokona aktualizacji jedynie niezbędnych plików. Do programu z aktualizacją należy wkopiować plik 
licencji na 2019 rok o nazwie _SKLEPY.DBF lub _SKLEPY.
Nie posiadając licencji na 2019 rok, program się nie uruchomi.
Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FAKTURY, OFERTY i RAPORT, ponieważ nie 
będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.
Należy uruchomić każdy sklep i wykonać INDEKSOWANIE.
Proszę wykonać zapasową kopię danych, ponieważ będzie wykonywana konwersja baz danych.

Aktualizacja obejmuje między innymi:

- Rozszerzono funkcjonalność systemu
Jota E (20 tys. PLU) to nowa kasa fiskalna, z którą współpracuje system DETAL

- Przy wydruku faktur dla odbiorców dodano możliwość zarejestrowania dodatkowej informacji (5 linii). 
Włączenia tej funkcji dokonuje się w Parametrach pracy systemu – Dodatkowe informacje na fakturach. 
Dla każdego sklepu można definiować inne informacje.
Dodatkowe informacje można wykorzystać np. dla spełnienia obowiązku informacyjnego  RODO lub do innych 
celów.

- Podczas przyjęć z nośnika jest teraz możliwość importowania plików z nośnika lub z c:\dowody
sieciowo, na wielu stanowiskach jednocześnie, nawet od tego samego dostawcy.

- Podczas rejestracji nowego dostawcy, istnieje możliwość pobrania jego danych z GUS.
Funkcja dostępna w przychodach i rozchodach.

- PRZYCHODY – dodano możliwość KONTROLI STANÓW KOLEKTOREM
Działanie analogiczne jak w systemie SKLEP.

-      Usprawnienie stabilności oraz wydajności

-      Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows,  zarówno w wersji 
       32-u i 64-bitowej   

-     System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2019 rok

Nie udzielamy już wsparcia technicznego dla programów zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 
XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na 
Windows 7, 8, 8.1 lub 10.

Aby optymalnie wykorzystywać możliwości programu należy regularnie sprawdzać aktualizację 
oprogramowania na naszej stronie www.procomp.com.pl

W programie, w punkcie AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA można automatycznie pobrać aktualizację.
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