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Zmiany:
19.09.2019
Obowiązkowy MPP – nowe zasady fakturowania
Obowiązkową formę MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI będzie należało stosować co do zasady od 01 listopada 
2019 r.
Obowiązkowym MPP będą objęte płatności (za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) dotyczące 
faktur, których kwota należności ogółem wynosi co najmniej 15.000 zł. 

W związku z tym w programie dodano możliwość wyboru sposobu płatności MPP („mechanizm podzielonej płatności”).

Faktury korygujące
Dotychczas system dopuszczał do wystawienia tylko jednej faktury korygującej do faktury pierwotnej.
Teraz istnieje możliwość wystawienia kolejnych faktur korygujących.
Wchodząc do punktu Przegląd faktur wg odbiorcy należy wskazać wystawioną fakturę korygującą i wejść na jej szczegóły 
klawiszem Enter.
Za pomocą strzałki przejść na “dodatnią” pozycję tej faktury i zgodnie z podpowiedzią Enter-korekta pozycji faktury 
wykonać korektę i wykonać wydruk.
Tym sposobem system pozwoli wystawić kolejną fakturę korygującą do pozycji wcześniej już korygowanych.
Wszystkie inne możliwości pozostają bez zmian.

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 drukarkach fiskalnych.
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!
W punkcie KOMUNIKACJA Z DRUKARKĄ FISKALNĄ uruchamiamy STATUS DRUKARKI gdzie ustawiamy stawki we
właściwej kolejności.
Serwisant wykonuje również zmianę na drukarce fiskalnej.
Po wykonaniu tych czynności można rozpocząć sprzedaż zgodnie z Rozporządzeniem MF.

Aby wykonać tę zmianę, konieczne jest zastosowanie nowej wersji programu.
____________________________________________________________________________________________________
04.03.2019
PRZEGLĄD FAKTUR W OKRESIE I WG ODBIORCÓW 
Wchodząc do szczegółów Faktury korygującej dodano możliwość jej usunięcia (klawisz F2).
Jeśli jest to ostatnia faktura korygująca, system zmienia automatycznie numerecję. W numeracji pozostanie „dziura” jeśli 
będzie to faktura wcześniejsza.

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.
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Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2019 
instalatora programu pod nazwą Sprzed2019 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 _SPRZEDA.DBF lub _SPRZEDA.
Nie posiadając licencji na 2019 rok, program się nie uruchomi.
Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK, FAKTURY oraz VAT, ponieważ nie będzie 
możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.

Aktualizacja obejmuje między innymi:

-      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

-     W punkcie Znaczenia stawki zerowej, dodana została możliwość kolejnego wyboru "Dostawa towarów poza 
terytorium kraju”.
To wskazanie powoduje, że wystawione faktury ze stawką vat 0% będą miały zamiast stawki 0 opis NP i tym 
samym trafią do rejestru sprzedaży do kolumny z opisem WDTiU.
Generator JPK umieści taką sprzedaż w polu 11 deklaracji vat.

-    Rozszerzono Dodatkowe informacje na fakturach.
W związku z obowiązkiem informacyjnym RODO można wykorzystać tą część i wprowadzić takie informacje.

-    Dostosowano wydruk faktur RR w związku ze zmianami od 01.07.2018
Zmianie uległa ilość danych widniejących na wystawianej na fakturze VAT-RR (rolnik ryczałtowy). Nie ma już 
obowiązku umieszczania na fakturze danych dotyczących dokumentu identyfikującego dostawcę 
produktów rolnych. Nie ma już trzeby na niej podawać numeru dowodu osobistego rolnika (bądź innego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość rolnika) – gdy jest on osobą fizyczną, daty wydania tego 
dokumentu i nazwy organu, który wydał ten dokument. Ma być umieszczany na niej – numer NIP 
prowadzącego gospodarstwo.

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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