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SYSTEM FIRMA 

WERSJA 29.03 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 29.03. 

Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 

internetowej po wersji 29.01. 

 

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

istniejącego systemu. 

1. Moduł OBRÓT TOWAROWY 

• Wprowadzono możliwość importu zamówień (od kontrahentów) na podstawie plików w formacie 

.csv, importowanych z programu WH OKNA. 

• Poprawiono opcję generowania plików JPK_FA oraz JPK_MAG. 

• Poprawiono opcję wydruku paragonów na drukarkach ELZAB. Jednocześnie przesył i wydruk NIP 

na paragonie dostępny jest tylko po wybraniu nowego protokołu MERA TE 3.0. 

2. Moduł F-K 

• Wprowadzono możliwość generowania sprawozdań finansowych do pliku .xml (Wydruki / 
Sprawozdania finansowe). W celu wygenerowania e-sprawozdania należy wcześniej 
sporządzić Tabelę Bilansu oraz Rachunek Zysków i Strat. 
 

► 

Uwaga: Sprawozdanie przygotowane w programie FIRMA nie jest kompletne – 

zawiera tylko Tabelę Bilansu oraz Rachunek Zysków i Strat. Aby można było go 

przesłać do KAS lub KRS należy wcześniej wczytać je do dostępnego na stronie 

Ministerstwa Finansów programu e-Sprawozdania (https://www.podatki.gov.pl/e-

sprawozdania-finansowe/aplikacje-do-pobrania), a następnie uzupełnić o brakujące 

dane i wygenerować finalny plik .xml. 
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• Uaktualniono wersje generowanych zestawień Tabeli Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat. 
Zestawienia przeniesiono do opcji Wydruki / Sprawozdania finansowe. 

3. Moduł KSIĘGA 

• Podczas wprowadzania kwot do kolumny 13 - "Pozostałe wydatki" wprowadzono możliwość 
wyliczania 75% (klawisz F3) lub 20% (klawisz F4). 

4. Moduł ŚRODKI TRWAŁE 

• Dodanie limitu na kwotę stanowiącą koszt uzyskania przychodu na samochody osobowe. Limit 

wynosi 150 tys. zł. 

• W opcji przypisania kont księgowych do środków trwałych dołożono nowe wartości: 

- Kwota amort. podat. stan. koszt uzyskania przych. 

- Kwota amort. pod. nie stan. kosztu uzys. przych. 

- Kwota amort. rach. stan. koszt uzyskania przych. 

- Kwota amort. rach. nie stan. kosztu uzys. przych. 

5. Moduł RYCZAŁT 

• Poprawiono błąd, w wyniku którego na wydrukach raportów, w podsumowaniu stawek, podatku 

i odliczenia podatku program nie uwzględniał w podsumowaniu ostatniej 6-tej stawki. 


