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Moduł Księgowość 

W module Księgowość możesz zaksięgować wszystkie wprowadzone faktury, wygenerować 

niezbędne ewidencje oraz sporządzić obowiązkowe deklaracje podatkowe. 

 

 Księgowanie dokumentów 

 

Ekran Księgowanie dokumentów przedstawia tabelę, która zawiera wszystkie dokumenty 

księgowe wprowadzone do systemu. Domyślnie prezentowane są dokumenty z bieżącego 

miesiąca księgowego. 
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Księgowanie szybkie 
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Księgowanie zaawansowane 

 

Odksięgowanie dokumentów 
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Zamknięcie miesiąca 

 

 

Dowody wewnętrzne 

 

Ewidencje 

Po zaksięgowaniu dokumentów system umożliwia pobranie w formacie .pdf oraz częściowo 

wysłanie na adres e-mail ewidencji, które zostały wskazane poniżej. 

 Ewidencja sprzedaży VAT 

 Ewidencja zakupu VAT 

 KPiR 

 Roczny raport KPiR 

 Raport dochodu w roku podatkowym 

 JPK_PKPiR 

Ewidencje można pobrać w zakładce Księgowość -> Księgowość -> Ewidencje. 
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Deklaracje i rozliczenia podatkowe 

Aby sporządzić obowiązkowe deklaracje należy wejść w moduł Księgowość, kolejno w zakładkę 

Podatki i ZUS, a następnie w sekcję Deklaracje i rozliczenia podatkowe.  

 

Tabela zawiera zakładkę rozliczeń rocznych oraz obowiązkowych deklaracji, koniecznych do 

rozliczenia danego miesiąca. Domyślny widok zawsze zawiera aktualny miesiąc księgowy. Status 

deklaracji zmienia się w momencie dokonania działania na konkretnym dokumencie. 
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Deklaracje VAT-7 

W zależności od skonfigurowanych ustawień można wygenerować deklarację VAT miesięczną lub 

kwartalną. Po ustawieniu określonego miesiąca księgowego należy przy wskazanej deklaracji 

kliknąć przycisk Utwórz. 

 

Deklarację VAT można utworzyć automatycznie lub wykorzystując formularz. 

 

Utworzoną deklarację VAT-7 można za pomocą systemu e-Księgowość wysłać lub w razie zmian 

pobrać ponownie. 
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Wygenerowana deklaracja VAT-7 może być podpisana za pomocą kwoty przychodu lub 

certyfikatem kwalifikowanym. 
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Po wybraniu pierwszej opcji należy wpisać kwotę przychodu za wskazany rok podatkowy  

i kliknąć przycisk Wyślij. 
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Po wysłaniu deklaracji VAT-7 status dokumentu zmieni się na Wysłany oczekuje. Następnie jeśli 

dokument zostanie przyjęty przez bramkę Ministerstwa Finansów, status zostanie zaktualizowany 

do Wysłany przyjęty. Aby pobrać UPO, należy kliknąć w przycisk Pobierz UPO. Jeśli dokument nie 

zostanie przyjęty przez bramki Ministerstwa Finansów status zmieni się na Wysłany odrzucony, 

w szczegółach można sprawdzić powód odrzucenia dokumentu. 
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Deklarację VAT-7 można podpisać również podpisem kwalifikowanym.  
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Deklarację należy pobrać w formacie XML, a następnie podpisać podpisem kwalifikowanym. Po 

podpisaniu dokumentu można go wczytać do systemu e-Księgowość i wysłać. 

Deklaracje VAT-UE 

Deklaracja VAT-UE składana jest zawsze w ujęciu miesięcznym i tylko wtedy, gdy w okresie 

rozliczeniowym występowały transakcje wewnątrzwspólnotowe.  

W celu utworzenia deklaracji VAT-UE należy przy danym dokumencie kliknąć przycisk Utwórz. 

 

Dalszy schemat działania jest analogiczny jak opisany w sekcji dotyczącej deklaracji VAT-7. 



15 
 

Plik JPK_VAT 

Utworzony plik JPK_VAT można pobrać z systemu e-Księgowość, poprzez kliknięcie w przycisk 

Utwórz, pojawi się wtedy okno do wyboru formy pobrania pliku. Kliknięcie w przycisk Szczegóły 

rozwinie opcje Podgląd zawartości lub Utwórz ponownie. 

 

 

Pobranie pliku JPK_VAT z metadanymi umożliwi podpisanie go za pomocą Profilu Zaufanego lub 

podpisu kwalifikowanego oraz wysyłkę przez system e-Księgowość. Pobranie pliku JPK_VAT 

w formacie XML powoduje wysyłkę pliku poza systemem e-Księgowość.  

Wybranie odpowiedniej opcji i kliknięcie w przycisk Pobierz, powoduje pobranie pliku na dysk 

twardy komputera.  
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Podpisanie pliku JPK_VAT z metadanymi Profilem Zaufanym 

Wygenerowany plik JPK_VAT z metadanymi można podpisać za pomocą Profilu Zaufanego,  

w tym celu należy zalogować się do Swojego Profilu zaufanego na stronie pz.gov.pl. 

 

Jeśli Profil Zaufany został założony za pośrednictwem banku PKO BP, można zalogować się do 

Profilu Zaufanego poprzez logowanie się na konto bankowe. 

  

Po zalogowaniu się do Profilu Zaufanego należy kliknąć przycisk Podpisz Profilem Zaufanym oraz 

kolejno Podpisz JPK_VAT. 
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Następnym krokiem jest kliknięcie w przycisk Wybierz plik z dysku i zaimportowanie pliku JPK_VAT 

z metadanymi oraz kliknięcie w przycisk Podpisz Profilem Zaufanym. Po autoryzacji kodem SMS, 

który należy wprowadzić w kolejnym kroku, podpisany plik JPK_VAT należy pobrać na dysk twardy 

komputera. 

Podpisanie pliku JPK_VAT z metadanymi podpisem kwalifikowanym 

W związku z dużą ilością programów udostępniających możliwość podpisywania plików JPK_VAT 

za pomocą podpisu kwalifikowanego, prosimy o korzystanie z instrukcji proponowanych przez 

dostawców oprogramowania. Ważne jest, aby podpisany plik JPK_VAT z metadanymi pobrać na 

dysk twardy komputera. 

Wysyłka pliku JPK_VAT z metadanymi 

Aby wysłać plik JPK_VAT z metadanymi z systemu e-Księgowość należy wejść w zakładkę 

Księgowość  Podatki i ZUS  Deklaracje i rozliczenia podatkowe. Następnie przy pliku JPK_VAT 

kliknąć przycisk Wyślij.  
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W pojawiającym się polu Przeciągnij i upuść plik z dokumentami tutaj należy przeciągnąć plik w 

to miejsce lub kliknąć w to pole i wybrać konkretny plik z dysku komputera. Istotne jest, aby nie 

dokonywać żadnych zmian w nazwie pliku. 
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Po wysłaniu pliku JPK_VAT status dokumentu zmieni się na Wysłany oczekuje. Następnie jeśli 

dokument zostanie przyjęty przez bramkę Ministerstwa Finansów, status zostanie zaktualizowany 

do Wysłany przyjęty. Aby pobrać UPO, należy kliknąć w przycisk Pobierz UPO. Jeśli dokument nie 

zostanie przyjęty przez bramki Ministerstwa Finansów, status zmieni się na Wysłany odrzucony, 

w szczegółach można sprawdzić powód odrzucenia dokumentu. 

 

Po kliknięciu w szczegóły dokumentu, system umożliwi sporządzenie korekty, podgląd lub 

pobranie pliku JPK_VAT. 
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Podpisanie pliku JPK_VAT w formacie XML 

Pobranie pliku JPK_VAT w formacie XML bez metadanych powoduje wysyłkę pliku poza systemem 

e-Księgowość.  

 

W tym celu należy wejść na stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/ i podpisać plik kwotą przychodu. 

https://mikro-jpk.mf.gov.pl/
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Przy wysyłce pliku JPK_VAT przez e-bramkę należy stosować się do instrukcji oferowanej przez 

Ministerstwo Finansów, przedstawionej na stronie https://www.podatki.gov.pl/.  

Deklaracja PIT-5 

System umożliwia wygenerowanie deklaracji PIT-5. Deklaracja służy do wyliczania zaliczki na 

podatek dochodowy, którą należy uiszczać na mikrorachunek podatkowy. Generowana jest tylko 

w celach informacyjnych. 

https://www.podatki.gov.pl/
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Utworzenie deklaracji PIT-5 powoduje zmianę status dokumentu. Plik można pobrać w formacie 

pdf. 

 

 

Deklaracje roczne 

Zakładka Rozliczenia roczne jest dostępna w module Księgowość -> Podatki i ZUS -> Deklaracje i 

rozliczenia podatkowe -> Rozliczenia roczne. Zawiera ona deklaracje roczne dotyczące 

pracowników, tj. PIT-11 oraz PIT-4R. 

Deklaracja PIT-11 

W celu utworzenia deklaracji PIT-11 należy w zakładce Rozliczenia roczne wskazać właściwy rok 

oraz typ deklaracji i kliknąć Utwórz rozliczenie roczne. 

 

W kolejnym oknie należy wskazać pracownika, dla którego generowane jest rozliczenie i 

zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz. 

Uwaga! Dla prawidłowego generowania deklaracji konieczne jest rozliczenie (oznaczenie jako 

zapłacone) wszystkich wypłat pracownika. 
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Utworzoną deklaracje PIT-11 można pobrać na dysk twardy komputera w formacie .pdf lub .xml, 

wysłać na adres e-mail lub usunąć. Korektę rozliczenia można sporządzić poprzez ponowne 

utworzenie deklaracji. 

 

Deklaracja PIT-4R 

W celu utworzenia deklaracji PIT-4R należy w zakładce Rozliczenia roczne wskazać właściwy rok 

oraz typ deklaracji i kliknąć Utwórz rozliczenie roczne. 

 

W kolejnym oknie należy potwierdzić wybór roku i rodzaju deklaracji i kliknąć Zapisz. 

Uwaga! Dla prawidłowego generowania deklaracji konieczne jest rozliczenie (oznaczenie jako 

zapłacone) wszystkich wypłat pracowników. 
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Utworzoną deklaracje PIT-4R można pobrać na dysk twardy komputera w formacie .pdf lub .xml, 

wysłać na adres e-mail lub usunąć. Korektę rozliczenia można sporządzić poprzez ponowne 

utworzenie deklaracji. 

 

 

Deklaracje ZUS 

Sekcja Deklaracje ZUS jest dostępna w module Księgowość -> Podatki i ZUS -> Deklaracje ZUS, 

zawiera deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe dla pracowników.  

 

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS 

W celu zgłoszenia pracownika do ZUS należy w sekcji Deklaracje ZUS -> Deklaracje zgłoszeniowe 

kliknąć przycisk Dodaj deklarację. 
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Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego 

Po kliknięciu Dodaj deklarację pojawia się okno wyboru deklaracji zgłoszeniowych. W celu 

zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego należy w zakładce ZUS ZUA 

kliknąć Wybieram. Następnie należy wskazać pracownika i kliknąć Dalej. 

 

W kolejnym kroku należy określić cel zgłoszenia (zgłoszenie, zmiana zgłoszenia, korekta 

zgłoszenia), podać daty podlegania do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zaznaczyć 

rodzaje ubezpieczeń, którym dany pracownik podlega. 
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Po zapisaniu deklaracji, będzie ona widoczna na liście deklaracji zgłoszeniowych. Po rozwinięciu 

Opcji dokument można pobrać na dysk twardy komputera w formacie .pdf, pliku KEDU lub usunąć. 
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Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego 

W celu zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego należy w module Księgowość -> 

Podatki i ZUS -> Deklaracje ZUS -> Deklaracje zgłoszeniowe kliknąć Dodaj deklarację. W kolejnym 

oknie, w polu ZUS ZZA należy kliknąć Wybieram. Następnie należy wskazać pracownika i kliknąć 

Dalej.  

 

W kolejnym kroku należy określić cel zgłoszenia (zgłoszenie, zmiana zgłoszenia, korekta 

zgłoszenia) oraz podać datę podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego. Wprowadzone dane 

należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. 



28 
 

 

Po zapisaniu deklaracji, będzie ona widoczna na liście deklaracji zgłoszeniowych. Po rozwinięciu 

Opcji dokument można pobrać na dysk twardy komputera w formacie .pdf, pliku KEDU lub usunąć. 

 

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń 

W celu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń należy w module Księgowość -> Podatki i ZUS 

-> Deklaracje ZUS -> Deklaracje zgłoszeniowe kliknąć Dodaj deklarację. W kolejnym oknie, w polu 

ZUS ZWUA należy kliknąć Wybieram. Następnie należy wskazać pracownika i kliknąć Dalej.  
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W kolejnym kroku należy określić cel zgłoszenia (wyrejestrowanie, korekta zgłoszenia), podać datę 

ustania obowiązku ubezpieczenia, kod przyczyny wyrejestrowania oraz uzupełnić pozostałe dane 

dotyczące rozwiązania umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną. Wprowadzone dane należy 

zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. 
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Po zapisaniu deklaracji, będzie ona widoczna na liście deklaracji zgłoszeniowych. Po rozwinięciu 

Opcji dokument można pobrać na dysk twardy komputera w formacie .pdf, pliku KEDU lub usunąć. 

 

Deklaracje rozliczeniowe ZUS 

Aby wygenerować deklaracje rozliczeniowe ZUS należy w module Księgowość -> Podatki i ZUS -

> Deklaracje ZUS -> Deklaracje rozliczeniowe kliknąć Dodaj deklarację.  
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W kolejnym oknie należy wybrać właściwą deklarację (DRA/RCA), wskazać za jaki okres 

deklaracja będzie generowana i kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Po zapisaniu deklaracji, będzie ona widoczna na liście deklaracji rozliczeniowych. Po rozwinięciu 

Opcji dokument można pobrać na dysk twardy komputera w formacie .pdf, pliku KEDU lub usunąć. 

 

 

Środki trwałe 

Przed dodaniem środka trwałego zaleca się wprowadzanie dokumentów zakupu, które go dotyczą.  
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Dodawanie środka trwałego 

Aby dodać środek trwały, należy w module  Księgowość -> Majątek wybrać Środki trwałe i 

kliknąć przycisk Dodaj środek trwały+ 

 

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wszystkich danych dotyczących środka trwałego m.in. 

wskazać dokument poświadczający nabycie środka trwałego. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na klasyfikację środka trwałego. 
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Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem Zapisz. Po zapisaniu zmian, dodany środek 

trwały zostanie zaprezentowany na liście istniejących środków trwałych. Dodatkowo jest 

możliwość wygenerowania Ewidencji Środków Trwałych. 

 

Operacje na dodanym środku trwałym 

Na dodanym środku trwałym, po kliknięciu przycisku Opcje na widoku listy istniejących środków 

trwałych, można dokonać następujących operacji: 
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 Edytuj – umożliwia dokonanie zmian w danych istniejącego środka trwałego. Edycja jest 

możliwa do czasu powstania pierwszego odpisu amortyzacyjnego,  

 Historia amortyzacji – przedstawia historię zmian związanych z amortyzacją danego 

środka trwałego, dokonanych w zakładce Amortyzacja środków trwałych, 

 Drukuj dokument OT – umożliwia pobranie w formacie .pdf wydruku potwierdzenia 

przyjęcia środka trwałego, 

 Usuń – usuwa dany środek trwały z listy, jest to możliwe do czasu powstania pierwszego 

odpisu amortyzacyjnego. 

 

 
 

Wycofanie środka trwałego z eksploatacji 

Aby wycofać środek trwały z eksploatacji, należy odszukać go na liście zakładki Księgowość ->   
Majątek -> Środki trwałe.  

Po kliknięciu przycisku Opcje należy wybrać Wycofaj z eksploatacji. 
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W nowym oknie wymagane jest określenie daty likwidacji środka trwałego oraz wypełnienie pola 
dotyczącego orzeczenia komisji likwidacyjnej. Aby potwierdzić wycofanie środka trwałego 
z eksploatacji, należy kliknąć przycisk Wycofaj z eksploatacji. Po dokonanie tej operacji można 
wydrukować Dokument LT.  

 

System nie posiada opcji ulepszania i modernizacji środków trwałych oraz zawieszania odpisów 
amortyzacyjnych.  
 
Amortyzacja środków trwałych 

Aby rozliczyć środek trwały, należy w module Księgowość  ->  Majątek wybrać Amortyzacja 
środków trwałych.  

 
Z tego poziomu widoczne są zarówno planowane jak i już dokonane rozliczenia odpisów 

amortyzacyjnych środków trwałych. Z tego miejsca można również stworzyć nowy środek trwały 

poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj środek trwały+. 
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Rozliczenie środka trwałego dokonuje się poprzez przycisk Wystaw DW, czyli dowód wewnętrzny.  

Po kliknięciu tego przycisku, w nowym oknie należy uzupełnić dane związane z tym dokumentem 

księgowym (pola „Nazwa” oraz Cena” uzupełniane są automatycznie). Aby zakończyć wystawianie 

dowodu wewnętrznego należy kliknąć przycisk Wystaw.  
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Zapisany dowód wewnętrzny jest widoczny: 

 w zakładce Księgowość -> Księgowanie dokumentów, gdzie możliwe jest późniejsze 

zaksięgowanie dokumentu 

 na liście dokumentów wewnętrznych w zakładce Księgowość -> Dowody wewnętrzne 

 na liście rozliczonych odpisów amortyzacyjnych w zakładce Księgowość -> Majątek -> 

Amortyzacja środków trwałych -> Rozliczone odpisy amortyzacyjne  

 

 
 

Remanent 

Aby dokonać remanentu, należy wejść w zakładkę Księgowość -> Majątek -> Remanent  

i kliknąć przycisk Dodaj remanent+. 

 

 
 
W nowym oknie należy określić parametry remanentu. 
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Kadry i płace  

 

Moduł Kadry i płace umożliwia użytkownikowi obsługę wszystkich elementów związanych z 

pracownikami, ich umowami, czasem pracy, wypłatami oraz delegacjami.  

 

Pracownicy 

 

Aby dodać nowego pracownika należy w zakładce Księgowość -> Kadry i płace -> Pracownicy 

kliknąć Dodaj pracownika. 

 

Następnie należy wypełnić wszystkie wymagane dane, które są podzielone na dwie zakładki: Dane 

pracownika i Dane rozliczeniowe.  

Dane pracownika zawierają: 

 dane osobowe  

 dane kontaktowe 

 adres zamieszkania, adres zameldowania oraz adres korespondencyjny  

Po uzupełnieniu danych, należy na dole formularza kliknąć Dalej. 
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Dane rozliczeniowe zawierają: 

 Dane ZUS/US 

 Rachunek bankowy 

 

Wprowadzone dane należy potwierdzić klikając w przycisk Zapisz pracownika, po czym nastąpi 

przeniesienie na widok zakładki Umowy, z którego będzie możliwość dodania umowy dla danego 

pracownika.  
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W kolejnym kroku należy wprowadzić dane dotyczące umowy zawartej z pracownikiem oraz dane 

związane z jego wynagrodzeniem. 

Z poziomu zakładki Księgowość -> Kadry i płace -> Pracownicy po rozwinięciu Opcji, przy każdym 

z pracowników dostępne są następujące akcje: 

 Edytuj – pozwala na edycje danych pracownika 

 Dodaj umowę – przenosi na formularz dodawania umowy 

 Dodaj wypłatę – przenosi na formularz dodawania wypłaty 

 Dodaj delegację – przenosi na formularz dodawania delegacji 

 Dodaj nieobecność/Dodaj nadgodziny – przenosi na ekran Ewidencji czasu pracy 

pracownika  
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W zakładce Księgowość -> Kadry i płace -> Pracownicy dostępna jest lista pracowników, po 

kliknięciu w konkretnego pracownika wyświetlany zostaje panel, w którym dostępne są wszystkie 

funkcjonalności związane z pracownikiem. 

 

 

Umowy 

Dodawanie umowy jest możliwe na dwa sposoby: 

1. W zakładce Księgowość -> Kadry i płace -> Pracownicy należy kliknąć w wybranego 

pracownika, przejść na widok Umowy i kliknąć Dodaj umowę. 

 

 

2. W zakładce Księgowość -> Kadry i płace -> Umowy należy kliknąć Dodaj umowę,  

a następnie wybrać pracownika.  
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Na formularzu dodawania umowy należy uzupełnić podstawowe dane umowy, wynagrodzenia 

oraz ewentualnych składek ZUS. 
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Wszystkie dane wprowadzone na formularzu należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 
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Rozwiązanie umowy z pracownikiem 

Aby rozwiązać umowę z pracownikiem należy przejść do sekcji Księgowość -> Kadry i płace -> 

Umowy, na liście umów odszukać jego umowę, rozwinąć przycisk Opcje i wybrać Rozwiąż umowę.  

 

W oknie rozwiązywania umowy należy uzupełnić informacje dotyczące wypowiedzenia, następnie 

kliknąć Zapisz.  

 

Po zapisaniu zmian status umowy zmieni się na „w trakcie wypowiedzenia” lub „zakończona”. 
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Ewidencja czasu pracy 

System umożliwia zarządzanie ewidencją czasu pracy konkretnego pracownika. Aby przejść do 

zarządzania ewidencją czasu pracy, należy wybrać pracownika w zakładce Księgowość -> Kadry 

i płace -> Pracownicy i przejść do zakładki Ewidencja czasu pracy.  

Pierwszym elementem jaki należy uzupełnić jest wymiar urlopu pracownika. W tym celu należy 

kliknąć Dodaj wymiar urlopu, następnie wprowadzić ilość dni i zapisać zmiany. 
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W sekcji Ewidencja czasu pracy można zarządzać również nieobecnościami oraz nadgodzinami 

pracownika.  

Aby dodać nieobecność należy wybrać opcje  Dodaj nieobecność.  

 

W kolejnym oknie należy uzupełnić informacje dotyczące nieobecności pracownika: 

 Rodzaj nieobecności – wybrać z listy (urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, urlop 

bezpłatny, zwolnienie chorobowe, pobyt w szpitalu, nieobecność usprawiedliwiona) 

 Data rozpoczęcia – wybrać z rozwijalnego kalendarza 

 Data zakończenia - wybrać z rozwijalnego kalendarza 

 Liczba opuszczonych dni pracy – uzupełnienie automatyczne po wybraniu dat z kalendarza 
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Po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić je przyciskiem Zapisz. Wprowadzona nieobecność 

będzie widoczna na kalendarzu w widoku danego miesiąca. 

 

Aby dodać nadgodziny należy kliknąć Dodaj nadgodziny.  

 

W nowym oknie należy uzupełnić informacje dotyczące nadgodzin pracownika. 

 

Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem Zapisz. Liczba nadgodzin z danego dnia będzie 

widoczna na kalendarzu w widoku danego miesiąca. 
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Wypłaty 

Dodawanie wypłat dla pracowników możliwe jest na trzy sposoby: 

1. Aby dodać wypłatę przy pomocy zakładki Wypłaty należy przejść do modułu Księgowość 

-> Kadry i Płace -> Wypłaty i kliknąć Dodaj wypłatę, następnie wybrać odpowiednią 

umowę. 
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2. Aby dodać wypłatę przy pomocy zakładki Pracownicy należy przejść do modułu 

Księgowość -> Kadry i Płace -> Pracownicy, następnie przy wybranym pracowniku 

rozwinąć Opcje i kliknąć Dodaj wypłatę.  

 

 

3. Aby dodać wypłatę przy pomocy Panelu zarządzania pracownikiem należy przejść do 

modułu Księgowość -> Kadry i Płace -> Pracownicy, następnie kliknąć w wybranego 

pracownika, po czym przejść do zakładki Wypłaty, kliknąć Dodaj wypłatę i wybrać 

odpowiednią umowę. 

 

W każdej z powyższych opcji po wyświetleniu formularza wypłaty, należy uzupełnić i zweryfikować 

informacje dotyczące określonej wypłaty wynagrodzenia. 
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Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.  

Wszystkie dodane wypłaty będą widoczne w zakładce Księgowość -> Kadry i płace -> Wypłaty.  
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Po dodaniu wypłaty automatycznie tworzy się lista płac za dany miesiąc, która jest widoczna w 

zakładce Księgowość -> Kadry i płace -> Lista płac. 

Po rozwinięciu Opcji przy zapisanej wypłacie, dostępne są następujące akcje: 

 Edytuj - pozwala na edycję utworzonej wypłaty 

 Oznacz jako zapłacone – wypłata zostaje oznaczona jako zapłacona, na liście pojawi się 

data wypłaty wynagrodzenia. Dla wypłaty oznaczonej jako zapłacona zablokowana jest 

możliwość edycji 

 Usuń – usuwa utworzoną wypłatę 

 

Listy płac 

Aby dodać listę płac za dany miesiąc, należy w zakładce Księgowość -> Kadry i płace -> Listy 

płac wybrać Dodaj listę płac.  

 

W kolejnym oknie należy wskazać miesiąc za jaki ma być sporządzona lista płac, typ umowy oraz 

wybrać określonych pracowników. Wybór zatwierdza się przyciskiem Zapisz. 
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Utworzona lista płac będzie widoczna w Księgowość -> Kadry i płace -> Lista płac. Po rozwinięciu 

Opcji listę płac można wydrukować, wysłać lub usunąć. 

 

Po utworzeniu listy płac dla wybranych pracowników automatycznie utworzy się wypłata, która 

będzie prezentowana w zakładce Księgowość -> Kadry i płace -> Wypłaty. 

Delegacje  

Uwaga! Przed rozpoczęciem wprowadzania delegacji zalecane jest dodanie dokumentów 

kosztowych, które potwierdzają poniesione wydatki. 

Dodanie delegacji krajowych dla pracownika możliwe jest na trzy sposoby: 

1. Aby dodać delegację dla pracownika przy pomocy zakładki Delegacje należy przejść do 

modułu Księgowość -> Kadry i Płace -> Delegacje i kliknąć przycisk Dodaj delegację. 
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Następnie należy wybrać pracownika, dla którego będzie tworzona delegacja, uzupełnić formularz 

i zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 

 

2. Aby dodać delegację dla pracownika przy pomocy zakładki Pracownicy należy przejść do 

modułu Księgowość -> Kadry i Płace -> Pracownicy, następnie przy wybranym 

pracowniku kliknąć Opcje -> Dodaj delegację. 

 

Po otwarciu okna delegacji należy uzupełnić formularz, po czym zatwierdzić wprowadzone dane 

przyciskiem Zapisz. 
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3. Aby dodać delegację przy pomocy Panelu zarządzania pracownikiem należy przejść do 

modułu Księgowość -> Kadry i Płace -> Pracownicy, następnie kliknąć w wybranego 

pracownika, po czym przejść do zakładki Delegacje, kliknąć Dodaj delegację i wybrać 

odpowiednią umowę. 

 
Po otwarciu okna delegacji należy uzupełnić formularz, po czym zatwierdzić wprowadzone 

informacje klikając w przycisk Zapisz. 

W każdym z wyżej opisanych kroków po kliknięciu w przycisk Dodaj delegację otwiera się 

formularz zlecenia delegacji, który podzielony jest na dwie części. Należy go uzupełnić 

o niezbędne dane, po czym zatwierdzić przyciskiem Zapisz.  

W pierwszej części formularza Polecenie wyjazdu służbowego należy uzupełnić takie dane jak: 

 Informacje podstawowe 

 Pracownik 

 Dane wyjazdu 
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Druga część formularza dotyczy Rozliczenia delegacji, do uzupełnienia są takie dane jak: 

 Data rozliczenia delegacji 

 Czas wyjazdu służbowego 

 Ryczałt za dojazdy 

 Ryczałt za noclegi 

 Dokumenty 

 

Do delegacji można dołączyć wcześniej wprowadzone dokumenty kosztowe. 
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Na podstawie przekazanych informacji zostanie wyliczone podsumowanie delegacji. 

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 
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Zapisane delegacje będą prezentowane zarówno w module Księgowość -> Kadry i Płace -> 

Delegacje jaki i w Panelu zarządzania pracownikiem (Księgowość -> Kadry i Płace -> Pracownicy 

-> Panel danego pracownika -> Zakładka Delegacje). 

 

 

Opcje dostępne dla zapisanych delegacji 

Dla wystawionej delegacji możliwe są następujące Opcje: 

 Oznacz jako rozliczona – delegacja zostanie oznaczona jako rozliczona, po tej operacji nie 

będzie możliwości edycji 

 Edytuj – wyświetlony zostanie formularz delegacji, na którym będzie możliwość 

dokonania zmian 

 Usuń – skutkuje trwałym usunięciem wybranej delegacji z systemu 
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Po rozliczeniu delegacji dostępne są następujące opcje: 

 Wystaw DW – wygenerowany zostanie dokument wewnętrzny, który będzie widoczny w 

zakładce Księgowość -> Księgowość -> Dowody wewnętrzne oraz będzie możliwy do 

zaksięgowania 

 Drukuj – na dysk twardy komputera zostanie pobrana delegacja w formacie .pdf 

 Oznacz jako nierozliczona – opcja dostępna tylko przed wystawieniem DW. Pozwala na 

oznaczenie delegacji jako nierozliczonej, umożliwia ewentualną edycję dokumentu 
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Moduł Kontrahenci 

Po wejściu w moduł Kontrahenci prezentowana jest lista wszystkich kontrahentów zapisanych w 

systemie. 

 

Dodawanie Kontrahenta 

Aby dodać nowego kontrahenta należy w sekcji Kontrahenci kliknąć Dodaj kontrahenta. 

 

Następnie wypełnić formularz z danymi kontrahenta. 

W przypadku kontrahenta z polskim numerem NIP istnieje możliwość pobrania danych firmy 

automatycznie z bazy GUS. Wystarczy wpisać numer NIP i kliknąć przycisk Pobierz z GUS. 

Po kliknięciu przycisku Zapisz kontrahent zostanie dodany do bazy kontrahentów w systemie.  
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Jest możliwość przypisania dla kontrahenta domyślnej kategorii księgowej lub specjalnej grupy 

cenowej utworzonej na wybranym produkcie.  

Edycja i ustawianie dodatkowych parametrów 

Aby edytować kontrahenta należy przy wybranym kontrahencie kliknąć Opcje -> Szczegóły. 
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Po wprowadzeniu zmian w danych kontrahenta należy kliknąć Zapisz.  

 

Po zapisaniu kontrahenta można ustawić dodatkowe parametry.  

 

Należy edytować kontrahenta klikając Opcje -> Szczegóły lub kliknąć w jego nazwę, a następnie: 

Dane podstawowe – możliwość edycji zapisanych wcześniej danych.  

System dodatkowo daje możliwość oznaczenia kontrahentów za pomocą tagów. Do danego 

kontrahenta może być przypisany więcej niż jeden tag. Wprowadzone tagi pozwalają na np. 

szybsze wyszukiwanie określonej grupy kontrahentów. 
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Osoby kontaktowe – możliwość dodania listy osób kontaktowych. 

 

Należy wybrać przycisk Dodaj osobę kontaktową, a następnie wprowadzić jej dane. 

 

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Zapisz. 

Historia kontaktu – możliwość dodania notatek dotyczących wydarzeń, spotkań itp. W celu 

dodania wpisu do historii kontaktu należy kliknąć Dodaj wpis. 

 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie widocznych pól i kliknięcie Zapisz. 
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Ustawienia płatności – umożliwiają ustawienie indywidualnego, stałego rabatu, terminu i sposobu 

płatności oraz dodanie rachunku bankowego.  

 

Wszystkie dokumenty – następuje przekierowanie na listę dokumentów, wyświetlona zostanie lista 

wszystkich dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta.  
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Sprawdzenie statusu VAT Kontrahenta 

System daje możliwość sprawdzenia statusu VAT kontrahenta. Opcja dostępna jest 

w szczegółach kontrahenta. Po wpisaniu konkretnej daty i kliknięciu „Sprawdź status VAT 

kontrahenta” system informuje o statusie. 

 

Sprawdzenie statusu VAT kontrahenta jest możliwe również z poziomu wystawiania faktur 

sprzedaży oraz dodawania faktur zakupu z pliku. 

Sprawdzenie rachunku bankowego kontrahenta na „białej liście” 

Po dodaniu rachunku bankowego kontrahenta można zweryfikować czy znajduje się on na „białej 

liście VAT”. Aby tego dokonać, należy w sekcji Ustawienia płatności przy danym rachunku 

bankowym rozwinąć opcje i wybrać Sprawdź status rachunku.  
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Sprawdzenia można dokonać na konkretny dzień wybrany z kalendarza. 

 

System daje możliwość sprawdzenia czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście” 

również z poziomu dodawania płatności. Weryfikacja statusu rachunku następuje na dzień 

zlecania przelewu lub zapisywania płatności. 
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Usuwanie kontrahenta 

Aby usunąć kontrahenta należy na liście kontrahentów wybrać jedną z opcji: 

 Wejść w Szczegóły kontrahenta i kliknąć Usuń kontrahenta 

 Rozwinąć Opcje i kliknąć Usuń 

 Zaznaczyć jednego lub kilku kontrahentów i wybrać Opcje dla zaznaczonych -> Usuń 

 

Uwaga! Usuwanie jest czynnością nieodwracalną. 

Import kontrahentów 

Istnieje możliwość importu listy kontrahentów.  

Poprawny plik do importu kontrahentów powinien być w formacie XLS lub CSV. W pierwszym 

wierszu muszą być wpisane nazwy kolumn. Wielkość pliku nie powinna przekraczać 5 MB. 

Do poprawnego działania wymagane są kolumny: 

 Nazwa kontrahenta 

 NIP (w przypadku firmy) bez prefixu 

 Adres (w postaci: ulica, numer domu/lokalu) 
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 Kod pocztowy 

 Miejscowość 

 Kraj 

 

OPCJONALNYMI KOLUMNAMI SĄ:  

 E-mail 

 Akronim 

 Telefon 

Aby wczytać plik na liście kontrahentów należy kliknąć Importuj listę i następnie wskazać 

właściwy plik. Po dodaniu pliku lista kontrahentów zostanie automatycznie odświeżona.  

 

Moduł Produkty 

Produkty 

Po wejściu w widok Produkty przedstawiona jest lista wszystkich towarów i usług. Listę możemy 

filtrować (automatycznie pokazują się wszystkie towary i usługi). 

Możemy wyświetlić:  

 Wszystkie(towary i usługi) 

 Towar 

 Usługa 

Dodatkowo jest możliwość wyszukania konkretnego produktu po nazwie, PKWiU/kodzie. 
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Dodawanie produktu  

Aby dodać nowy produkt (towar lub usługę) należy w widoku Produkty kliknąć Dodaj produkt.  

 

Następnie wypełnić formularz z danymi produktu (określić przede wszystkim: rodzaj produktu – 

towar lub usługa, nazwę, jednostkę miary i stawkę VAT) i kliknąć Zapisz. 
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Po zapisaniu zmian produkt pojawi się na liście wszystkich produktów. 

Towary i usługi można również dodać do bazy produktów z poziomu wystawiania faktury 

sprzedaży, wprowadzania faktury zakupu, dokumentu magazynowego lub dowodu wewnętrznego. 

Na formularzu dokumentu po wpisaniu nazwy towaru lub usługi należy kliknąć przycisk Dodaj do 

listy produktów, który pojawi się bezpośrednio pod wpisaną nazwą. Następnie należy uzupełnić 

dane produktu i kliknąć Zapisz. 

 

Edycja produktu  

Aby edytować produkt należy na liście wszystkich produktów odszukać właściwy i kliknąć przy 

produkcie w jego nazwę lub wybrać przycisk Opcje -> Szczegóły.  
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Po naniesieniu zmian należy kliknąć Zapisz. 

Usuwanie produktu 

Usuwać produkty można na dwa sposoby: pojedynczo lub zbiorczo. 

 pojedynczo – przy produkcie kliknąć Opcje -> Usuń 

 

 zbiorczo – na liście produktów z lewej strony zaznaczyć właściwe pozycje i kliknąć przycisk 

Opcje dla zaznaczonych -> Usuń, który pojawi się powyżej listy produktów 

 



76 
 

Uwaga! Usuwanie jest czynnością nieodwracalną. 

Import produktów 

Istnieje możliwość importu listy produktów. 

 

Poprawny plik do importu produktów powinien być w formacie XLS lub CSV. W pierwszym wierszu 

muszą być wpisane nazwy kolumn. Wielkość pliku nie powinna przekraczać 5 MB.  

DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA WYMAGANE SĄ KOLUMNY: 

 Nazwa (minimum trzy znaki) 

 PKWiU 

 Jednostka miary (np. szt., kg) 

 Stawka VAT (nie jest wymagana wartość wyrażona w procentach) 

OPCJONALNYMI KOLUMNAMI SĄ:  

 Cena sprzedaży netto 

 Cena sprzedaży brutto 

 Cena sprzedaży waluta 

 Cena zakupu netto 

 Cena zakupu brutto 

 Cena zakupu waluta 

 

Grupa cenowa produktu 

W systemie istnieje możliwość utworzenia nieograniczonej ilości grup cenowych dla wybranych 

produktów. Grupy cenowe pozwalają na stworzenie indywidualnych cenników produktów.  

W tym celu należy kliknąć w nazwę produktu lub Opcje -> Szczegóły, wejść w Szczegóły danego 

produktu, a następnie w widoku edycji kliknąć Dodaj grupę cenową i uzupełnić nazwę grupy 

cenowej, cenę netto, brutto oraz walutę.  
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Utworzoną w ten sposób grupę cenową można przypisać do wybranego kontrahenta/ów. 

W tym celu należy przejść do listy kontrahentów klikając Kontrahenci i dla danego kontrahenta 

uzupełnić pole Grupa cenowa i zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. 
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Dane i ustawienia 

Sekcje Ustawienia można znaleźć w prawym górnym rogu aplikacji. 
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Dane osobowe 

Ustawienia -> Dane osobowe dotyczą bezpośrednio użytkownika zalogowanego do systemu. W 

przypadku większej ilości użytkowników, każdy indywidualnie dokonuje zmian w tej części 

ustawień.  

Podpis wystawcy 

W celu wprowadzenia domyślnego podpisu Wystawcy należy wejść w Ustawienia -> Dane 

osobowe. Następnie, w polu Sygnatura uzupełnić imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

wystawiania dokumentów. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 

 

Dane firmy 

Wchodząc do Ustawienia -> Dane firmy można dokonać aktualizacji w przypadku zmiany danych 

rejestrowych i kontaktowych firmy. Można również ustawić inne Dane wystawcy jeśli są inne niż 

Dane firmy. 

Zmiana danych firmy 

Wprowadzone nowe dane firmy lub ich zmianę należy potwierdzić przyciskiem Zapisz,  

a następnie odpowiednim narzędziem autoryzacyjnym.  



81 
 

 

Uwaga! Pole z numerem NIP jest nieedytowalne. 

Dane Wystawcy na fakturze 

System umożliwia ustawienie innych danych Sprzedawcy i Wystawcy dokumentu. Dane 

Sprzedawcy zdefiniowane są w Ustawienia -> Dane firmy. Aby uzupełnić dane Wystawcy, należy 

pod formularzem z danymi firmy zaznaczyć checkbox Wyświetl wystawcę, wprowadzić dane i 

zapisać zmiany.  

 

Dane Wystawcy będą widoczne po zapisaniu faktury na podglądzie i wydruku dokumentu. 
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Użytkownicy 

Możliwe jest udostępnianie programu swoim pracownikom i współpracownikom.  

Aktywacja usługi dla dodatkowych użytkowników jest możliwa tylko dla pełnomocnika lub 

współwłaściciela do rachunku bankowego. Aktywacja odbywa się za pośrednictwem iPKO. 

Logowanie do systemu każdorazowo odbywa się za pośrednictwem iPKO. W Ustawienia 

-> Użytkownicy widoczna jest lista użytkowników z informacją, jaka rola jest przypisana.  
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Obieg dokumentów 

Obieg dokumentów elektronicznych umożliwia automatyczny przepływ dokumentów wewnątrz 

firmy. Proces ten polega na akceptacji dokumentów przez wyznaczonych do tego użytkowników. 

Możliwa jest również pełna kontrola przebiegu procesu poprzez wgląd w historię procesu dla 

danego dokumentu.  

 

Dodawanie grupy użytkowników 

 

Należy utworzyć grupę lub grupy użytkowników, którym tworzone będę zadania akceptacji 

dokumentów. W Dane i ustawienia należy kliknąć Obieg dokumentów -> Grupy użytkowników 

akceptujących -> Dodaj grupę. 
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W oknie dodawania grupy należy uzupełnić: 

 pole z Nazwą grupy 

 pole z opisem (nie jest wymagane) 

Następnie z listy rozwijanej Wybierz użytkownika należy wskazać, którego użytkownika chcemy 

dodać do grupy akceptującej i kliknąć Dodaj użytkownika. Użytkownik pojawi się poniżej na liście 

osób dodanych do grupy. W ten sposób należy dodać wszystkich użytkowników, którzy mają 

należeć do tworzonej Grupy. Po dodaniu wszystkich użytkowników należy kliknąć Zapisz. Grupę 

można w każdej chwili edytować i dodać nowych użytkowników lub usunąć. 

 

Procesy akceptacji dokumentów 

Po utworzeniu grupy należy utworzyć procesy akceptacji dokumentów. Aby aktywować 

dodawanie procesów należy zaznaczyć checkbox Używam obiegu dokumentów, a następnie 

kliknąć Dodaj proces. 
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Na formularzu dodawania procesu należy uzupełnić wymagane pola:  

 Nazwa 

 Typy dokumentu 

 Grupa akceptująca 

 Właściciel (osoba, która będzie właścicielem utworzonego procesu) 

Pozostałe pola nie są wymagane. Po uzupełnieniu należy kliknąć Zapisz.  

 

Po zapisaniu procesu będzie on widoczny na liście procesów. Każdy proces można edytować lub 

usunąć.  
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Numeracje dokumentów 

Zmiany związane z numeracją dokumentów wprowadza się w Ustawienia -> Dane i Ustawienia -

> Numeracje dokumentów. 
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Dodawanie nowej serii numeracji 

Aby utworzyć nowy schemat numeracji należy kliknąć w wybrany typ dokumentu, a następnie 

kliknąć Dodaj serie. 

 

W oknie nowej numeracji trzeba określić: 

 Interwał czasowy (miesiąc lub rok) 

 Domyślną serię 

 Numer kolejny dokumentu 

 Ustawić format numeracji 

 

Ustawianie domyślnej numeracji  

Aby ustawić numerację jako domyślną należy przy właściwym formacie numeracji kliknąć Opcje 

-> Ustaw jako domyślną. 

Edycja i usuwanie serii numeracji 

W celu usunięcia/edycji numeracji należy kliknąć w wybrany typ dokumentu (Ustawienia -> Dane 

i Ustawienia -> Numeracje dokumentów), a następnie kliknąć Opcje -> Edytuj lub Usuń. 
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Rachunki bankowe 

W widoku Rachunki bankowe znajdują się wszystkie rachunki firmowe, które zostały pobrane z 

firmowego konta iPKO. 

Dodawanie rachunku bankowego 

Aby dodać rachunek bankowy należy w widoku Dane i Ustawienia -> Rachunki bankowe kliknąć 

Dodaj rachunek bankowy.  

Następnie w oknie Dodawania rachunku bankowego uzupełnić wymagane pola: nazwa rachunku, 

nazwa banku, numer rachunku. Pole BIC/SWIFT jest opcjonalne (uzupełnia się automatycznie). 

Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz. 
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Ustawianie domyślnego rachunku 

Aby ustawić dodany rachunek bankowy jako domyślny należy przy właściwym rachunku kliknąć 

Opcje -> Ustaw jako domyślny.  

Edycja i usuwanie rachunku bankowego 

W celu usunięcia/edycji rachunku bankowego należy przy właściwym rachunku bankowym 

kliknąć Opcje -> Edytuj lub Usuń. 

Modyfikacje na firmowych rachunkach bankowych prezentowanych w kanałach elektronicznych 

iPKO dokonują się automatycznie. 

Szablony przypomnień 

W widoku Dane i ustawienia -> Szablony przypomnień wyświetlana jest lista szablonów 

wysyłanych do kontrahentów i klientów, szablony można edytować. 

 

Aby edytować treść przypomnienia należy w Dane i Ustawienia -> Szablony przypomnień, przy 

właściwym szablonie kliknąć przycisk Edytuj szablon.  

W oknie Edytuj szablon można zmienić tytuł i treść wiadomości, pamiętając o używaniu wyrażeń 

z legendy. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć Zapisz. 
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Magazyn 

 

Opcja Używam magazynu odpowiada za aktywność zakładki Magazyn w menu systemu. Jeśli 

opcja nie jest zaznaczona po kliknięciu w menu na Magazyn wyświetla się informacja o możliwości 

włączenia magazynu. 

 

System umożliwia automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów 

księgowych. Po zaznaczeniu tej opcji, dla każdej faktury zapisanej w systemie automatycznie 

wystawi się dokument magazynowy odpowiednio WZ dla faktur sprzedażowych i PZ dla faktur 

zakupowych.  

UWAGA! Włączenie tej opcji nie spowoduje wygenerowania dokumentów magazynowych dla 

faktur wystawionych przed zmianą. Dla starszych dokumentów księgowych należy wystawić 

dokumenty magazynowe ręcznie. 
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Ustawienia księgowe 

Ustawienia dotyczące księgowania dokumentów znajdują się w Dane i Ustawienia -> Ustawienia 

księgowe. Umożliwiają konfigurację ustawień w zakresie sposobu prowadzenia księgowości oraz 

zawierają listę kategorii księgowych. 

 

Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości  

Zaznaczenie pola Jestem podatnikiem VAT oznacza, że osoba prowadząca działalność 

gospodarczą jest tzw. czynnym podatnikiem VAT. Odznaczenie opcji Nie jestem podatnikiem VAT 

oznacza, że przedsiębiorca jest tzw. zwolnionym podatnikiem VAT. W takim przypadku należy 

podać podstawę zwolnienia z VAT. 

 

Sposób prowadzenia księgowości – należy wskazać formę prowadzenia księgowości firmy: 

 Księga przychodów i rozchodów 

 Ryczałt ewidencjonowany 

 Pełna księgowość 

 Karta podatkowa 

Pole Jestem tzw. Małym podatnikiem i korzystam z metody kasowej dotyczy przedsiębiorców, 

których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 1 200 000 EUR, a podatek jest 

rozliczany dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na 

wydruku dokumentu sprzedaży pojawia się adnotacja Metoda kasowa. 



93 
 

Kategorie księgowe 

Widok przedstawia listę kategorii księgowych. Odpowiadają one za prawidłowe księgowanie 

dokumentów w systemie.  

Kategorię można edytować, kopiować i usuwać. W tym celu należy przy kategorii wybrać Opcje -

> Edytuj/Kopiuj/Usuń. 

Uwaga! System nie posiada opcji utworzenia kategorii księgowej dotyczącej m.in. eksportu 

towarów oraz importu towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy o podatku VAT. 

Dodawanie kategorii 

W celu dodania kategorii należy kliknąć w przycisk Dodaj kategorię.  

Po uzupełnieniu pól należy zapisać wprowadzone informacje klikając przycisk Zapisz. 
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Dokumenty 

Ustawienia związane z wystawianymi fakturami znajdują się w Ustawienia -> Dokumenty. 
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Domyślny typ dokumentu 

W systemie można określić typ domyślnego formularza dokumentu sprzedaży. 

Domyślnie ustawiona jest Faktura sprzedaży. Opcjonalne typy to Proforma i Pozostały przychód. 

Aby zmienić typ dokumentu sprzedaży należy wybrać odpowiedni dokument. Zapisać zmiany 

przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 

 

Domyślny sposób płatności 

Domyślnym sposobem płatności jest Gotówka. Aby zmienić ustawienia domyślnego sposobu 

płatności należy rozwinąć listę i wybrać właściwą opcję. Zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz 

widocznym poniżej ustawień. 

 

Domyślny termin płatności 
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Domyślny termin płatności dla dokumentów sprzedażowych wynosi 7 dni. Aby zmienić domyślny 

termin płatności należy rozwinąć listę Termin płatności (ilość dni) wskazać ilość dni z listy. Zapisać 

zmiany przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień.  

 

Termin płatności – sposób prezentowania 

Domyślny format terminu płatności na wydruku dokumentu sprzedaży to data i odstęp czasowy 

np. 2018-10-16 (14 dni). 

Aby zmienić domyślny format terminu płatności należy w Dane i Ustawienia > Dokumenty > 

Termin płatności (sposób prezentacji) z rozwijanej listy wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany 

przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 

Dostępne są 3 opcje: 

 Data i odstęp czasowy np. 2018-10-16 (14 dni) 

 Data np. 2018-10-16 

 Odstęp czasowy np. 14 dni 

 

Miejsce wystawienia 

Miejsce wystawienia widoczne jest na wydruku dokumentu (jest to pole nieobowiązkowe  

w formularzu faktury). Aby zmienić miejsce wystawienia należy w Dane i Ustawienia -> 

Dokumenty -> Miejsce wystawienia w polu wpisać poprawną treść. Zmiany należy zapisać 

przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 

 

Procedura marży 

Przedsiębiorcy wystawiający w systemie fakturę sprzedaży marża są zobowiązani do 

umieszczenia na wydruku dokumentu obowiązkowej adnotacji Procedura marży. Domyślna 

procedura marży w systemie to „dla biur podróży”. Aby zmienić procedurę marży należy z listy 

wybrać właściwą treść. Zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 

 

Oryginał/kopia 

Funkcja umożliwia ustawienie domyślnej wersji wydruku dokumentu. Aby zmienić wersję wydruku 

dokumentu należy zaznaczyć odpowiedni kafelek, do wyboru są dwie opcje: oryginał lub oryginał 

i kopia. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć Zapisz.  

 

Domyślna wersja językowa wydruku dokumentu 

Domyślny język wydruku dokumentu sprzedaży jest ustawiony jako polski.  Aby zmienić język 

wydruku dokumentu należy wybrać z listy właściwą pozycję. Dostępne wersje językowe: polski, 

angielski, polsko-angielski, francuski, polsko-francuski, niemiecki, polsko-niemiecki. Zmiany 

należy zapisać przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 
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Domyślna waluta na dokumencie 

Domyślna waluta na dokumencie sprzedaży ustawiona jest jako PLN. Aby zmienić domyślną 

walutę należy na liście wskazać właściwą pozycję. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć Zapisz.  

 

Widok listy walut 

Domyślnie podczas wystawiania faktur lista walut zawiera wszystkie waluty dostępne  

w systemie. Istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych. 

Aby ograniczyć listę walut należy w Dane i Ustawienia -> Dokumenty -> Ogranicz widok walut 

kliknąć w pole, następnie z listy rozwijanej wybierać te które mają się wyświetlać. Po 

wprowadzeniu zmian należy kliknąć Zapisz.  

 

Domyślna treść adnotacji na dokumencie 

Adnotacja to dodatkowa, stała informacja na wydruku dokumentu sprzedaży. Pole przewiduje 

maksymalnie 250 znaków. Aby ustawić domyślną adnotację należy wejść w Dane i Ustawienia -

> Dokumenty -> Adnotacje, wpisać właściwą treść. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć Zapisz.  

 

Aktualizacja cen produktu 

Funkcja pozwala na aktualizację cen sprzedaży i zakupu towarów na podstawie cen netto  

z dokumentów sprzedaży i zakupu. Domyślnie opcja ustawiona jest na NIE. Aby zmienić tą opcję 

należy w Dane i Ustawienia -> Dokumenty -> Aktualizuj ceny produktu zaznaczyć TAK/NIE i 

zapisać zmiany przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 

 

Pokazuj PKWiU 

Funkcja pozwala na ukrycie kolumny PKWiU na wydruku dokumentu sprzedaży. Domyślnie 

funkcja ustawiona jest na TAK. Aby zmienić ustawienia należy w Dane i Ustawienia -> Dokumenty 

-> Pokazuj PKWiU zaznaczyć TAK/NIE  i zapisać zmiany przyciskiem Zapisz widocznym poniżej 

ustawień. 

 

Eksport dokumentów niezweryfikowanych  

Funkcja umożliwia blokadę lub eksport dokumentów skanowanych ze statusem do weryfikacji. 

Domyślnie funkcja ustawiona jest na NIE. Takie ustawienie nie blokuje eksportu dokumentów  

w weryfikacji do pliku PDF. Blokada dotyczy pozostałych formatów tj.: .XLS, .CSV, CDN OPTIMA, 

RAKS SQL. 

Aby zmienić ustawienia należy w Dane i Ustawienia -> Dokumenty -> Eksportować 

niezweryfikowane zaznaczyć TAK/NIE i zapisać zmiany przyciskiem Zapisz widocznym poniżej 

ustawień. 
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Sposób liczenia podsumowania 

Funkcja umożliwia wybór sposobu liczenia kwoty podatku w podsumowaniu dokumentu, spośród 

dwóch dostępnych opcji: Wg. pozycji, Wg. wartości. Domyślnie funkcja ustawiona jest na Wg. 

pozycji. Aby zmienić ustawienia należy w Dane i Ustawienia-> Dokumenty -> Sposób liczenia 

podsumowania zaznaczyć Wg. pozycji/ Wg. wartości. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć 

Zapisz.  

 

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) 

Funkcja umożliwia automatyczne dodanie na wydruku dokumentu sprzedaży informacji 

o Mechanizmie podzielonej płatności. Domyślnie funkcja ustawiona jest na NIE. Aby zmienić 

ustawienia należy w Dane i Ustawienia -> Dokumenty -> Mechanizm podzielonej płatności 

zaznaczyć TAK/NIE i zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. 

 

Logo na dokumencie 

Aby dodać logo firmy, które będzie widoczne na wydruku dokumentu sprzedaży należy  

w Dane i Ustawienia -> Dokumenty -> Logo kliknąć Przeglądaj, następnie załączyć logotyp firmy 

(plik jpg. lub png.). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 2 MB. Wczytany plik należy zapisać klikając 

w przycisk Zapisz widoczny poniżej ustawień. 

 

Pieczęć prewencyjna na dokumencie 

System umożliwia umieszczenie na wydruku dokumentu znak graficzny prezentujący pieczęć 

windykacyjną. Aby dodać pieczęć należy w Dane i Ustawienia -> Dokumenty -> Pieczęć 

prewencyjna kliknąć Przeglądaj, następnie załączyć pieczęć. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 

2 MB. Wczytany plik należy zapisać klikając w przycisk Zapisz, widoczny poniżej ustawień. 

Rozpoznawanie dokumentów 

Ustawienia dotyczące rozpoznawania skanów dodawanych dokumentów, znajdują się 

w Dane i Ustawienia -> Rozpoznawanie dokumentów. 
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Domyślna data wpływu 

W przypadku dokumentów skanowanych istnieje możliwość ustawienia daty wpływu. Domyślnie 

funkcja jest ustawiona na datę wystawiania. Do wyboru dostępna są następujące opcje: 

 Data wystawienia 

 Data bieżąca 

 Data jako ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

Aby zmienić domyślną datę wpływu należy wejść w Dane i Ustawienia -> Rozpoznawanie 

dokumentów -> Domyślna data wpływu rozwinąć listę i wybrać odpowiednią opcję. Po 

wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk Zapisz widoczny poniżej ustawień. 

 

Nazwa pozycji zgodna z nazwa kategorii 

Funkcja umożliwia na dokumentach skanowanych automatyczne ustawienie nazwy pozycji 

dokumentu zgodnie z przypisaną do niej nazwą kategorii księgowej. Domyślnie funkcja jest 

ustawiona na NIE. Aby zmienić ustawienia należy wejść w Dane i Ustawienia -> Rozpoznawanie 

dokumentów -> Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii i wybrać TAK/NIE. Zapisać zmiany 

przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 

 

Grupowanie po stawce vat 

Funkcja umożliwia na skanowanych dokumentach sumowanie wartości pozycji z dokumentu 

według stawki VAT. Domyślnie funkcja jest ustawiona na NIE. Aby zmienić ustawienia należy 

wejść w Dane i Ustawienia -> Rozpoznawanie dokumentów -> Grupowanie po stawce VAT, 

wybrać TAK/NIE. Zapisać zmiany przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 

 

Trwałe usuwanie dokumentów 

W systemie można ustawić kiedy usuwane dokumenty mają zostać całkowicie usunięte z bazy 

danych systemu.  
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 Usunięciu – dokument zostanie usunięty z bazy danych jeśli zostanie usunięty z konta 

 Usunięciu i eksporcie – dokument zostanie usunięty z bazy danych jeśli w systemie 

zostanie usunięty lub wyeksportowany  

Aby zmienić ustawienia usuwania trwałego należy wejść w Dane i Ustawienia -> Rozpoznawanie 

dokumentów -> Trwałe usuwanie dokumentów, zaznaczyć właściwą opcję Usunięciu/Usunięciu i 

eksporcie. Zapisać zmiany przyciskiem Zapisz widocznym poniżej ustawień. 

 

Jawna weryfikacja  

Funkcja umożliwia wybór sposobu weryfikacji dokumentów skanowanych spośród dwóch opcji: 

 Automatycznie – po zweryfikowaniu wszystkich atrybutów i ostrzeżeń status dokumentu 

zmienia się automatycznie na „Zweryfikowany” 

 Manualnie – po zweryfikowaniu wszystkich atrybutów i ostrzeżeń dokument ma status 

„Niezweryfikowany” dopóki użytkownik nie potwierdzi weryfikacji przyciskiem Zakończ 

Domyślnie funkcja ustawiona jest na Automatycznie. Aby zmienić ustawienia należy wejść w Dane 

i Ustawienia -> Rozpoznawanie dokumentów -> Jawna weryfikacja i zaznaczyć właściwą opcję. 

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Karencja usuwania trwałego  

Jest to funkcja, która umożliwia określenie czasu, po jakim nastąpi usunięcie dokumentu z bazy 

danych. Domyślnie ustawione jest 7 dni. Aby zmienić ilość dni należy wejść w Dane i Ustawienia 

-> Rozpoznawanie dokumentów -> Karencja usuwania trwałego i wpisać właściwą wartość w 

pole. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. 

Uwaga! Po tym okresie nie ma możliwości przywrócenia usuniętego dokumentu. 

 

Deklaracje 

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji konieczne jest uzupełnienie ustawień w części 

Deklaracje. 
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Ustawienia podatnika 

W tej części ustawień należy uzupełnić dane rejestrowe podatnika. 

 

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając w przycisk Zapisz widoczny poniżej ustawień. 

Ustawienia podatkowe 

W tej części ustawień należy uzupełnić dane podatkowe, w celu generowania deklaracji 

dostępnych w systemie. 
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Należy : 

 Wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej 

 Wybrać właściwy Urząd Skarbowy. Po wybraniu uzupełnione zostaną konta VAT, PIT i CIT 

 Zaznaczyć sposób rozliczania deklaracji: miesięcznie lub kwartalnie 

 Wybrać metodę rozliczania PIT: podatek liniowy lub podatek według skali 

 Wybrać opcję rozliczania kwoty wolnej: rozlicz w deklaracji, nie rozliczaj 

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając przycisk Zapisz widoczny poniżej ustawień. 

Ustawienia ubezpieczeniowe  

 

Termin składania deklaracji 

System umożliwia ustawienie terminu składania deklaracji, aby zmienić termin składania 

deklaracji należy wejść w Dane i Ustawienia -> Deklaracje -> Ustawienia ubezpieczeniowe -> 

Termin składania deklaracji -> wybrać z listy odpowiednią opcję. Domyślnie system ustawia 

opcję: 10-ty dzień kolejnego miesiąca. 

Schemat składek ZUS 
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System umożliwia ustawienia schematu składek ZUS, aby to zrobić należy wejść w Dane i 

Ustawienia -> Deklaracje -> Ustawienia ubezpieczeniowe -> schemat składek ZUS -> wybrać z 

listy odpowiednią opcję. Domyślnie system ustawia opcję: Zwykły. 

Chorobowe 

System umożliwia ustawienie ubezpieczenia chorobowego, w tym celu należy wejść 

w Dane i Ustawienia -> Deklaracje -> Ustawienia ubezpieczeniowe -> Chorobowe -> wybrać z 

listy TAK/NIE. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. 

Kadry i płace 

W zakładce Kadry i płace użytkownik ma możliwość ustawienia elementów związanych z listą płac 

i miesięcznym czasem pracy. 

 

Lista płac 

W Dane i ustawienia -> Kadry i Płace -> Lista płac można ustawić wysokość składki wypadkowej.  

 

Miesięczny czas pracy 

Na początku roku rozliczeniowego należy uzupełnić ilość dni roboczych dla wszystkich miesięcy. 

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając Zapisz. 
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Zgody i oświadczenia 

W tej sekcji prezentowane są zgody/oświadczenia zawierające określone statusy.   

 

 

 


