
 

Symfonia Start 2013  
Opis wersji 

 

e-faktura w Symfonii Start   

 Serwis www.miedzyfirmami.pl   4
Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką i 
bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych, w tym e-faktur, z innymi uczestnikami serwisu.   

 Przesyłanie e-faktur zakupu   4
Każda otrzymana faktura elektroniczna może być zarejestrowana w Symfonia Start e-Dokumenty, bez 
względu na jej format. Każda taka e-faktura jest opisywana danymi pozwalającymi na łatwe jej od-
szukanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania.   

 Przesyłanie e-faktur sprzedaży   4
Wystawianie wszystkich faktur, zarówno papierowych jak i elektronicznych, odbywa się w programie 
Symfonia Start Handel lub Symfonia Start Faktura i Kasa. Obsługiwana jest także praca z ustawieniem 
zgody domniemanej w Symfonia Start e-Dokumenty. W takim przypadku faktury wystawiane dla 
kontrahentów, którzy w Symfonia Start e=Dokumenty lub w serwisie www.miedzyfirmami.pl nie mają 
zarejestrowanego sprzeciwu otrzymywania faktur elektronicznych, są od razu wystawiane w formie 
elektronicznej i automatycznie są rejestrowane w Symfonia Start e-Dokumenty.   

Zmiany w programie Mała Księgowość   

Wersja 2013.b 

 Nowe formularze deklaracji podatkowych   5
Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8).   

 Dostosowanie wydruków z danymi pracowników do zmian prawnych   5
Wprowadzono zmiany wydruków dostosowujące je do obowiązku stosowania numeru PESEL jako 
identyfikatora podatkowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.   

Wersja 2013.a 

 Nowe formularze deklaracji podatkowych   5
Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych PIT-36 (18), PIT-36L (8), VAT-7 (13), VAT-7D (4), 
VAT-7K (7).   

 Pełna obsługa metody kasowej   5
Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisami. 
Nie ma zastosowania ograniczenie do 90 dni możliwości zawieszenia zapłaty VAT w oczekiwania na 
zapłatę przez kontrahenta. Dodane zostaną nowe pozycje na rozwijanych listach Moment zaliczenia VAT 
lub odpowiednio Moment odliczenia VAT w oknie Zapis.   

 Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych   6
Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury. Podczas jej 
wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. 
brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację.   
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 Zmiany parametrów w oknie Zapis   7
W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze 
zmienionymi przepisami.   

 Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy   8
W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy 
wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych.   

 Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego   8
W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zakupu 
z wybranej faktury.   

 Modyfikacja zakresu importu danych faktur   9
Podczas importu do Symfonia Start Mała Księgowość faktur z programu Symfonia Start Handel program 
wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola, sterujące rozliczeniem VAT   

Zmiany w programie Handel oraz Faktura i Kasa   

 Metoda kasowa – rejestry w dokumentach sprzedaży   9
Program został przystosowany do wypełniania pola daty wejścia do rejestru na dokumentach sprzedaży 
w metodzie kasowej w zależności od daty sprzedaży.   

 Metoda kasowa – nowy rodzaj Rejestru sprzedaży   9
W panelu Rejestry sprzedaży - listek Typy rejestrów w oknie Ustawienia dodany został nowy rodzaj 
rejestru sprzedaży: Podlega VAT +180 dni.   

 Metoda kasowa – pole Data zakupu na dokumencie zakupu   10
W programie Symfonia Start Handel dodano w dokumentach zakupu nowe pole data zakupu.   

 Wystawianie e-faktur - zgoda domniemana   10
Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od wyboru pracy w trybie 
zgody domniemanej oraz ewentualnego zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.   

 Wydruk faktury uproszczonej sprzedaży   10
Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych sprzedaży. Zrealizowano to na drodze dodania 
nowego raportu wydruku.   

 Ewidencjonowanie faktur uproszczonych zakupu   11
W programie Symfonia Start Handel dodano prosty i szybki sposób zaewidencjonowania faktury 
uproszczonej poprzez podanie w nowym oknie: wartości brutto oraz kwoty podatku VAT. Na tej podstawie 
program obliczy stawkę podatku VAT oraz wartość netto.   

 Zmiana treści wydruku dokumentu Pro forma   12
Dostosowanie treści wydruku dokumentów Pro Forma do zmian przepisów.   

 Noty korygujące   13
Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych 
nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do 
wybranych dokumentów.   

 Wiekowanie należności i zobowiązań   14
Wprowadzono możliwość wiekowania należności i zobowiązań na konkretny dzień. Pozwala to na 
szczegółowy przegląd terminów niezapłaconych należności odbiorców oraz terminów niezapłaconych 
zobowiązań wobec dostawców.   
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 Operacja Zmiana statusu faktury   14
Nowa operacja grupowa Zmiana statusu faktury dla dokumentów sprzedaży.   

Zmiany w programie e-Dokumenty   

 Nowy model obsługi e-faktur - parametry pracy   15
Dodano trzy nowe parametry pracy programu: Pracuj w trybie zgody domniemanej, Blokuj ponowną 
wysyłkę dokumentu, Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-Faktur.   

 Nowy model obsługi e-faktur - kartoteki   16
W kartotece Umowy dodano podział na dwa typy umów: Zgoda i Sprzeciw. W związku z tym w kartotece 
kontrahentów zastosowano predefiniowane filtry Ze zgodą na wysyłkę, Ze sprzeciwem na wysyłkę, Bez 
umowy na wysyłkę.   

 Nowy model obsługi e-faktur - blokowanie kontrahentów   16
Program Symfonia Start e-Dokumenty wykorzystuje w swoim działaniu informację o blokowaniu 
kontrahentów w serwisie miedzyfirmami.pl.   

 Nowy model obsługi e-faktur - zmiana treści e-maila   17
W związku ze zmianami prawnymi zmieniono treść generowanego automatycznie e-maila, wysyłanego 
razem z e-fakturą.   

 Nowe parametry współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl   17
Dodano nowe ustawienia sterujące wysyłaniem e-faktur przez serwis miedzyfirmami.pl do 
niezarejestrowanych w nim kontrahentów.   

 Rejestracja powodu odrzucenia dokumentu   17
Dodano możliwość podania i zarejestrowania powodu odrzucenia otrzymanych dokumentów. Po wybraniu i 
potwierdzeniu polecenia Odrzuć pojawia się okno, w którym możliwe jest podania powodu odrzucenia 
dokumentu.   

 Obsługa załączników do e-faktur   18
Dodano funkcjonalność, która pozwala na wysłanie wraz z e-fakturą załącznika - zarówno e-mailem jak 
i poprzez serwis miedzyfirmami.pl. oraz funkcjonalność, która pozwala na automatyczne zapisanie pliku 
odebranego razem z fakturą jako załącznik do tej konkretnej faktury.   

 Wysyłanie komentarzy do dokumentów przez miedzyfirmami.pl   18
Dodano funkcję wysyłania komentarza tekstowego wraz z dokumentem do serwisu miedzyfirmami.pl. 
Komentarz tekstowy należy umieścić w polu Notatka szczegółowego opisu faktury.   

 Obsługa limitów z serwisu miedzyfirmami.pl   18
W programie pojawia się informacja o dostępnym stanie pakietu na wysyłanie dokumentów przez serwis 
miedzyfirmami.pl.   

Zmiany wizerunkowe w Symfonia Start   

 Odświeżony interfejs użytkownika   18
Przeprowadzono zmiany związane z rozwojem wizerunkowym programów.   

 Reorganizacja w oknie Ustawienia   19
Poprawiona została ergonomia ustawień parametrów pracy w programach Handel oraz Faktura i Kasa.   
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e-faktura w Symfonii Start 
Faktura elektroniczna wystawiana w programach linii Symfonia Start jest plikiem w formacie PDF zawiera-
jącym dodatkowo wbudowany/osadzony zestaw danych w formacie XML opisujących ten dokument i po-
zwalających np. na automatyczne zaimportowanie danych z takiej faktury do ewidencji zakupu, podpisa-
nym podpisem kwalifikowanym użytkownika lub e-pieczęcią firmy. Taka faktura może zostać automatycz-
nie wysłana z programu Symfonia Start e-Dokumenty za pośrednictwem serwisu internetowego 
www.miedzyfirmami.pl lub na adres e-mail wskazany przez odbiorcę tej faktury. Jeżeli w konfiguracji klien-
ta poczty elektronicznej zostanie ustawione automatyczne potwierdzanie otrzymania każdej wysłanej wia-
domości, to takie potwierdzenie może zostać zaimportowane do Symfonia Start e-Dokumenty jako za-
łącznik do e-faktury. 
Symfonia Start za pośrednictwem Symfonia Start e-Dokumenty jest dostosowana do współpracy 
z serwisem internetowym www.miedzyfirmami.pl przez co umożliwia szybką i prostą wymianę dokumen-
tów elektronicznych. Ułatwia bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi z wieloma kontrahentami jedno-
cześnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.  
Do uzyskania pełnej funkcjonalności Symfonia Start  z programem Symfonia Start e-Dokumenty oraz jego 
efektywnego działania wymagane jest posiadanie dwóch programów, jednego do wystawiania e-faktur 
sprzedaży: Symfonia Start Handel lub Symfonia Start Faktura i Kasa oraz drugiego do rejestrowania elek-
tronicznych faktur zakupu i sprzedaży Symfonia Start Mała Księgowość. 

 Serwis www.miedzyfirmami.pl  
Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką 
i bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych, w tym e-faktur, z innymi uczestnikami serwisu. To 
rozwiązanie dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom na polskim rynku bez względu na wielkość firmy, 
ilość zatrudnionych osób, przychody czy też branżę. Użytkownik przystępując do serwisu podpisuje tylko 
jedną umowę, która jest podstawą prawną do prowadzenia wymiany e-dokumentów ze wszystkimi obec-
nymi oraz przyszłymi użytkownikami serwisu. 
Serwis łączy oprogramowanie biznesowe z usługami internetowymi i zapewnia błyskawiczną wymianę 
dokumentów elektronicznych bez względu na format dokumentu czy posiadane oprogramowanie bizne-
sowe. Wraz z programami Symfonia Start zapewnia pełną integrację procesów biznesowych od momentu 
wystawienia faktury, poprzez jej wysłanie, odebranie, akceptację, zadekretowanie i zaksięgowanie. Nie-
zbędny jest jedynie dostęp do Internetu. 

 Przesyłanie e-faktur zakupu  
Każda otrzymana faktura elektroniczna może być zarejestrowana w Symfonia Start e-Dokumenty, bez 
względu na jej format. Każda taka e-faktura jest opisywana danymi pozwalającymi na łatwe jej od-
szukanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania.  
Jeśli jest to e-faktura wystawiona przez innego użytkownika produktów z linii Symfonia Start, to dane z tej 
faktury mogą zostać zaimportowane bezpośrednio do ewidencji zakupu w innych programach Symfonia 
Start. W innym przypadku można powiązać e-fakturę zarejestrowaną w programie Symfonia Start 
e-Dokumenty z odpowiednim zapisem w programie linii Symfonia Start. 

 Przesyłanie e-faktur sprzedaży  
Wystawianie wszystkich faktur, zarówno papierowych jak i elektronicznych, odbywa się w programie Sym-
fonia Start Handel lub Symfonia Start Faktura i Kasa. Obsługiwana jest także praca z ustawieniem zgody 
domniemanej w Symfonia Start e-Dokumenty. W takim przypadku faktury wystawiane dla kontrahentów, 
którzy w Symfonia Start e=Dokumenty lub w serwisie www.miedzyfirmami.pl nie mają zarejestrowanego 
sprzeciwu otrzymywania faktur elektronicznych, są od razu wystawiane w formie elektronicznej i automa-
tycznie są rejestrowane w Symfonia Start e-Dokumenty. Tam następuje podpisanie e-faktury i wysłanie jej 
do odbiorcy. Wykonanie każdej z tych operacji jest rejestrowane w historii tego dokumentu wraz z infor-
macją o użytkowniku, który jej dokonał. 
Faktury wystawione w formie e-faktury, są importowane do programu Symfonia Start Mała Księgowość 
z programu Symfonia Start Handel lub Symfonia Start Faktura i Kasa, w taki sam sposób jak dotychczas 
zwykłe faktury. Różnica polega na tym, że dokument posiadający e-fakturę na liście dokumentów w pro-
gramie Symfonia Start Mała Księgowość jest oznaczony specjalnym znacznikiem.  
Dodatkowo, jeśli istnieje powiązanie z programem Symfonia Start e-Dokumenty, wówczas bezpośrednio 
z programu Symfonia Start Mała Księgowość można obejrzeć podgląd takiej e-faktury, oraz jej szczegóły 
dostępne w programie Symfonia Start e-Dokumenty. 
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Na potrzeby kontroli skarbowej każda e-faktura może zostać wydrukowana lub wyeksportowana na nośnik 
zewnętrzny, w zależności od życzenia kontrolera. 

Zmiany w programie Mała Księgowość 

Wersja 2013.b 

 Nowe formularze deklaracji podatkowych 
Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8). 

 Dostosowanie wydruków z danymi pracowników do zmian prawnych 
Wprowadzono zmiany wydruków dostosowujące je do obowiązku stosowania numeru PESEL jako identy-
fikatora podatkowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.  
Zmodyfikowane zostały wydruki następujących raportów: 

• Karta wynagrodzeń 
• Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych 
• Karta wynagrodzeń według daty wypłaty 
• Imienna lista składek ZUS 

Dla identyfikacji podatkowej pracownika drukowany jest numer PESEL. NIP drukowany jest tylko wtedy, 
gdy w polu Identyfikator podatkowy opisu pracownika wybrano NIP lub gdy pole PESEL jest puste. 

Wersja 2013.a 

 Nowe formularze deklaracji podatkowych  
Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych PIT-36 (18), PIT-36L (8), VAT-7 (13), VAT-7D (4), 
VAT-7K (7). 

Wersja 2013 
Program Symfonia Start Mała Księgowość został dostosowany do aktualnych przepisów. 

 Pełna obsługa metody kasowej  
Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisa-
mi. Nie ma zastosowania ograniczenie do 90 dni możliwości zawieszenia zapłaty VAT w oczekiwania na 
zapłatę przez kontrahenta. Dodane zostaną nowe pozycje na rozwijanych listach Moment zaliczenia VAT 
lub odpowiednio Moment odliczenia VAT w oknie Zapis. 

 
Dla dokumentów zakupu 
Pole Moment odliczenia VAT zawiera teraz dla rozliczeń kasowych rozwijaną listę możliwych termi-
nów. Są to: 

• dzień uregulowania zobowiązania 
• każda zapłata 

Dla dokumentów sprzedaży 
Pole Moment zaliczenia VAT zawiera teraz dla rozliczeń kasowych rozwijaną listę możliwych terminów. 
Są to: 

• każda zapłata 
• nie później niż po 90 dniach 
• nie później niż po 180 dniach 
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 Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych  
Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury. Podczas jej 
wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. 
brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację. 
Uproszczona rejestracja kontrahenta 
Podczas wprowadzania dokumentów w oknie Zapis możliwe jest bezpośrednie wpisanie podstawowych 
informacji o kontrahencie, bez potrzeby otwierania okna opisu kontrahenta. 

 
Wpisywanie danych w pole Nazwa, powoduje automatycznie przeniesienie do pola kodu pierwszych 40 
znaków z nazwy kontrahenta. Po wpisaniu w pole NIP numeru już istniejącego w kartotece kontrahentów, 
program użyje odnalezionego kontrahenta. Podczas zapisywania dokumentu wpisane przez użytkownika 
dane podmiotu zostaną zarejestrowane w kartotece kontrahentów.  

UWAGA Pola adresowe są dostępne do edycji dopiero wtedy, gdy jest wypełniona nazwa kontra-
henta. Podanie nazwy jest niezbędne ponieważ bez nazwy nie zostanie w kartotece utwo-
rzony nowy kontrahent i w związku z tym nie ma gdzie zapisać jego opisu. Nie jest również 
możliwe zapisanie w kartotece kontrahenta z pustym polem Kod. Nie jest natomiast nie-
zbędne do zapisu wypełnienie pola NIP. 

Wybór podstawy naliczania kwot dokumentów 
W panelu Rejestr VAT okna Zapis udostępniona została możliwość wybrania metody obliczania podatku 
VAT od podstawy równej wartości NETTO albo BRUTTO faktury. Na fakturach uproszczonych podawana 
jest wartość brutto i nie musi być podana stawka VAT. Wybór odpowiedniej metody naliczania ma ułatwić 
wprowadzanie faktur uproszczonych. 

 
Kalkulator stawki VAT 
Podczas wprowadzania faktur uproszczonych konieczne jest wstępne wyliczenie poszczególnych elemen-
tów zapisu i zakwalifikowanie go do odpowiedniego rejestru VAT. Standardowo dla faktury uproszczonej 
należy wybrać podstawę BRUTTO. Po wyborze podstawy obliczeń należy przyciskiem polecenia Kalku-
lacja stawki VAT, otworzyć dialog Kalkulacja stawki VAT. W dialogu możliwe jest dopasowanie (skalku-
lowanie) stawki VAT dla faktur uproszczonych. W sytuacji jak poniżej należy wpisać kwoty Brutto i VAT.  
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Program obliczy stawkę VAT na podstawie podanych przez użytkownika wartości (zaokrągli do całkowitej 
wartości) i sprawdzi czy w słowniku jest taka stawka (również nieaktywna). Przycisk Użyj przenosi wyli-
czone wartości do odpowiednich pól w panelu Rejestr VAT. 
Jeżeli w słowniku nie ma stawki wyliczonej w polu Stawka VAT pojawi się odpowiedni komunikat. 

 

 Zmiany parametrów w oknie Zapis  
W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze 
zmienionymi przepisami. Są to: 

Dla dokumentów zakupu 
Dodane zostało pole Data Zakupu. Data ta odpowiada dacie sprzedaży na otrzymanej fakturze zakupu. 
Pole Moment odliczenia VAT zawiera zmodyfikowaną rozwijaną listę możliwych terminów. Dla rozliczeń 
metodą memoriałową są to: 

• dzień otrzymania 
• dzień wystawienia 
• dzień zakupu 
• każda zapłata 
• nie później niż 90 dni 
• przelewem lub kompensatą 
• przelewem lub kompensatą w ciągu 14 dni 
• termin płatności 

Trzy pierwsze dostępne są dla wszystkich firm rozliczanych metodą memoriałową. Pozostałe dostępne są 
tylko, gdy w zapisie włączone są płatności. 
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Dla dokumentów sprzedaży 
Dodane zostało pole Moment zaliczenia VAT zawierające rozwijaną listę możliwych terminów. Dla rozli-
czeń metodą memoriałową są to: 

• dzień wystawienia 
• dzień sprzedaży 
• nie później niż po 7 dniach od sprzedaży 

Moment zaliczenia nie później niż po 7 dniach od sprzedaży, potrzebny jest czasowo, do pełnego wej-
ścia w życie nowelizacji ustawy.  
Ustawienie domyślnie podpowiadanych terminów zaliczenia i odliczenia VAT możliwe jest w odpowiednich 
kartach okna Parametry pracy dla firmy.  

 Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy  
W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy 
wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych. 
Dodano nowe parametry: 

• Domyślny moment odliczenia VAT dla zakupu – nowy parametr umożliwiający ustalenie, która 
z dostępnych pozycji będzie podpowiadana jako Moment odliczenia VAT, w panelu Rejestry 
VAT okna Zapis podczas wprowadzania dokumentów kosztowych. Parametr będą aktywny od 
momentu pełnego wejścia w życie nowelizacji ustawy.  

• Domyślny moment zaliczenia VAT dla sprzedaży – nowy parametr umożliwiający ustalenie, 
która z dostępnych pozycji będzie podpowiadana jako Moment zaliczenia VAT, w panelu Reje-
stry VAT okna Zapis podczas wprowadzania dokumentów przychodowych. Parametr będą ak-
tywny od momentu pełnego wejścia w życie nowelizacji ustawy.  

Zmodyfikowano parametry: 
• Wypełnianie daty wpisu kosztu – dodana została nowa opcja data zakupu. 
• Wypełnianie daty zdarzenia gospodarczego kosztu – dodana została nowa opcja data zakupu. 
• Kolumna Odliczono/Otrzymano w rejestrze zakupów – nazwa parametru zmieniona na Ko-

lumna daty w rejestrze zakupów oraz dodany nową opcję data zakupu.  
• Kolumna Zaliczono/Wystawiono w rejestrze sprzedaży – nazwa parametru zmieniona na Ko-

lumna daty w rejestrze sprzedaży oraz dodany nową opcję data sprzedaży. 

 Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego  
W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zaku-
pu z wybranej faktury. Dotychczas była podpowiadana na podstawie daty otrzymania.  
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 Modyfikacja zakresu importu danych faktur 
Podczas importu do Symfonia Start Mała Księgowość faktur z programu Symfonia Start Handel program 
wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola, sterujące rozliczeniem VAT: 

• data zakupu i moment odliczenia VAT dla faktur zakupu 
• moment zaliczenia VAT dla faktur sprzedaży 

Zmiany w programie Handel oraz Faktura i Kasa 
Programy Symfonia Start Handel Symfonia Start Faktura i Kasa zostały dostosowane do aktualnych prze-
pisów. 

 Metoda kasowa – rejestry w dokumentach sprzedaży 
Program został przystosowany do wypełniania pola daty wejścia do rejestru na dokumentach sprzedaży 
w metodzie kasowej w zależności od daty sprzedaży.  

• Dla dokumentów, na których data sprzedaży jest równa 01.01.2013 lub późniejsza, program nie 
przypisuje automatycznie rejestru VAT po 90 dniach. Płatności będą wchodzić do rejestru propor-
cjonalnie po ich wpłacie, bez limitu 90 dni. 

• Jeśli data sprzedaży na dokumencie jest wcześniejsza niż 01.01.2013, to data wejścia do reje-
stru wypełnia się automatycznie wartością data sprzedaży + 90 dni. 

 Metoda kasowa – nowy rodzaj Rejestru sprzedaży 
W panelu Rejestry sprzedaży - listek Typy rejestrów w oknie Ustawienia dodany został nowy rodzaj 
rejestru sprzedaży: Podlega VAT +180 dni. 
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Dla dokumentów sprzedaży wystawianych przez firmy stosujące rozliczenia metodą kasową, dodany zo-
stał nowy rodzaj rejestru Podlega VAT +180 dni. Służy on do rozliczania VAT metodą kasową dla kontra-
hentów, którzy nie są płatnikami VAT. Należy najpierw zdefiniować rejestr o tym rodzaju w oknie Usta-
wienia, a następnie w czasie wystawiania dokumentu wybrać go ręcznie na zakładce Inne.  
Data wejścia do rejestru obliczana jest jako: data sprzedaży +180 dni. 

 Metoda kasowa – pole Data zakupu na dokumencie zakupu  
W programie Symfonia Start Handel dodano w dokumentach zakupu nowe pole data zakupu.  
Zmiany w przepisach dotyczących VAT związane z obsługą metody kasowej znalazły odzwierciedlenie 
w modyfikacjach wprowadzonych w oknie wystawiania dokumentu zakupu. Widoczne jest nowe pole data 
zakupu wypełniane przez użytkownika. Domyślnie podpowiada się treść pola data dokumentu obcego, 
w przypadku jego braku – data systemowa. Podczas wystawiania korekt wartość tego pola jest przepi-
sywana z dokumentu oryginalnego. 

• Jeśli data zakupu jest równa lub późniejsza niż 01.01.2013 i stosowana jest metoda kasowa: 
o Dokument wchodzi do rejestru VAT proporcjonalnie wraz z kolejnymi rozliczeniami,  
o Data wejścia do rejestru na zakładce Inne jest pusta - wypełnia się datą ostatniej płatno-

ści po całkowitym rozliczeniu dokumentu.  
• Jeśli data zakupu jest wcześniejsza niż 01.01.2013 - to dokument wchodzi do rejestru VAT dopie-

ro po zapłaceniu całej kwoty zobowiązania. 
Podczas aktualizacji z poprzedniej wersji programu data zakupu jest wypełniana datą dokumentu obcego. 

 Wystawianie e-faktur - zgoda domniemana  
Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od wyboru pracy w trybie 
zgody domniemanej oraz ewentualnego zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.  
W programach Symfonia Start Handel i Symfonia Start Faktura i Kasa dodano mechanizmy umożliwiające 
obsługę przesyłania i odbierania dokumentów elektronicznych zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 
Źródłem wiedzy o statusie kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura i związanej z tym domyślnej 
formie wystawienia faktury jest program Symfonia Start e-Dokumenty. Szczegółowo możliwość wystawia-
nia faktur elektronicznych w zależności od ustawień parametrów programu Symfonia Start e-Dokumenty 
i umów z kontrahentem opisane są w dalszej części tego dokumentu. 
Jeżeli informacje z programu Symfonia Start e-Dokumenty pozwalają na wystawienie e-faktury pojawi się 
okno Wystawianie dokumentu w poniższym ustawieniu: 

 
W pozostałych przypadkach podpowiadane będzie wystawianie faktury w formie papierowej.  

 Wydruk faktury uproszczonej sprzedaży 
Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych sprzedaży. Zrealizowano to na drodze dodania 
nowego raportu wydruku.  
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W oknie Wybór wydruku dokumentu sprzedaży otwartym przyciskiem Drukuj, można wybrać z listy 
Nazwa raportu polecenie Dokument VAT uproszczony. Domyślnie dokument prezentuje jedynie nie-
zbędne (w świetle ustawy) dane - dane sprzedawcy oraz numer NIP nabywcy i pozycje dokumentu z kwo-
tami. W pozycji dokumentu znajduje się nazwa towaru/usługi, a stawka VAT tylko, gdy są różne stawki dla 
pozycji dokumentu lub gdy stawka VAT jest korygowana. Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Pokazuj 
ustawienia raportu, to jako kolejne pojawia się okno Ustawienia wydruku, z polami wyboru pozostałych 
parametrów przygotowywanego raportu.  

 
Zaznaczone na rysunku pole Stopka VAT decyduje o wydruku lub nie tabelki z pozycjami stawek VAT 
zastosowanych w fakturze, jak na rysunku poniżej. Zaznaczenie tego pola jest niezbędne, jeśli na do-
kumencie są różne stawki VAT. 

 

 Ewidencjonowanie faktur uproszczonych zakupu  
W programie Symfonia Start Handel dodano prosty i szybki sposób zaewidencjonowania faktury uprosz-
czonej poprzez podanie w nowym oknie: wartości brutto oraz kwoty podatku VAT. Na tej podstawie pro-
gram obliczy stawkę podatku VAT oraz wartość netto. 
Operacja służąca uproszczonej ewidencji faktur wywoływana jest z menu kontekstowego wystawianego 
dokumentu zakupu poleceniem Faktura uproszczona. Jeżeli na dokumencie nie ma pozycji, to w oknie 
Uproszczona edycja faktury widoczna jest tabela zawierająca wszystkie stawki VAT (oznaczone jako 
aktywne) oraz podsumowanie; można w niej podać wartości brutto i kwotę VAT w poszczególnych staw-
kach VAT (jeśli są znane).  
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Jeśli stawki VAT nie są znane - można podać wartość brutto i kwotę podatku w podsumowaniu tabeli, 
a program oblicza stawkę i przepisze podane wartości do tej stawki. Warunkiem takiego działania jest 
jednoznaczne stwierdzenie jaka jest to stawka, przy założeniu że ilość=1.  
Dane podane w tej tabeli są przepisywane do dokumentu jako jego pozycje, tworząc po jednej pozycji na 
każdą stawkę.  
Dostępne są dwa sposoby postępowania: 

1. Z kartoteki wybrać towary a potem podać sumę dokumentu – program podzieli ją na pozycje. 
2. Podać sumę dokumentu – program sam zgrupuje pozycje. 

Operacja nie jest dostępna dla korekt oraz dla dokumentów wystawionych na podstawie innych np.: za-
mówień, dokumentów magazynowych.  
Ewidencjonowanie dokumentów w sposób uproszczony możliwe jest dla charakterów: 

• Faktura VAT zakupu 
• Faktura VAT zakupu w walucie 
• Rachunek uproszczony zakupu 
• Faktura VAT RR 
• Faktura VAT MP 

 Zmiana treści wydruku dokumentu Pro forma  
Dostosowanie treści wydruku dokumentów Pro Forma do zmian przepisów. 
Nowe przepisy znoszą obowiązek opisywania faktury jako Faktura VAT. Skoro zatem każda faktura, bez 
względu na jej opis, może być uznana za pełnoprawny dokument VAT, trzeba wyróżnić faktury, które nie 
zostały wystawione w celu podatkowym, np. Pro forma. Dzięki temu nabywca nie zaewidencjonuje takiej 
faktury jako zakup i nie będzie miał podstawy do naliczenia podatku VAT.  
Zmiana w przepisach może nie być zauważona przez klientów. Dlatego też na wydruku dokumentów 
sprzedaży drukowanych z bufora z napisem Pro Forma dodano tekst "Niniejszy dokument nie jest 
fakturą w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 
54 poz. 535)." Dodatkowo zalecamy korzystanie z możliwości ukrycia stopki VAT na wydrukach Pro for-
ma i Zamówień obcych złotówkowych. Jest to zabezpieczenie przed konsekwencjami przepisu, który 
mówi że każda kwota podatku wykazana na fakturze powinna być wykazana w ewidencji. Opisane ele-
menty zaznaczone są na rysunku poniżej. 



Symfonia Start 2013 13 

 

 
Jeżeli wystawiony dokument zamówienia drukowany jest jako Pro forma (nie z bufora), to zalecamy 
umieszczenie w notatce przykładowo treści: "Niniejszy dokument nie jest fakturą w rozumieniu 
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)." 

 Noty korygujące  
Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych 
nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do 
wybranych dokumentów. 
Po wystawieniu dokumentu korekty należy przyciskiem Drukuj otworzyć okno Wybór wydruku doku-
mentu i z rozwijanej listy Nazwa raportu wybrać nazwę raportu Nota korygująca… .  
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W kolejnym oknie Ustawienia wydruku noty korygującej należy ustalić zmiany treści korygowanej i tre-
ści prawidłowej i pozostałe parametry noty.  

 
W ustawieniach wydruku noty należy zaznaczyć pola wyboru identyfikujące pozycje podlegające korekcie, 
następnie przyciskiem Treść korygowana/Treść prawidłowa otworzyć okno Treść korygowana/Treść 
prawidłowa i nanieść w nim zmiany. Obie treści tworzone są na podstawie informacji wskazanych przez 
użytkownika i wpisanych przez niego ręcznie. Numer kolejny noty, data wystawienia, dane wystawcy, da-
ne adresata, dane z dokumentu korygowanego (numer, daty wystawienia i sprzedaży, sprzedawca, na-
bywca) przenoszone są automatycznie na wydruk noty. Wskazane informacje są uwzględniane przy two-
rzeniu treści korygowanej i prawidłowej do czasu pierwszej zmiany jednej z utworzonych treści. Można 
dowolnie zmieniać oraz dodawać własny tekst zarówno w treści korygowanej jak i prawidłowej i umiesz-
czać dodatkowe istotne informacje na wydruku noty.  
Tekst od początku wiersza do separatora złożonego z czterech kropek interpretowany jest jako opis 
i drukowany na raporcie innym krojem pisma niż główne dane. Drukowane są tylko pozycje, w których 
zmieniono opisy towarów i usług.  
Informacje o osobie wystawiającej i odbierającej notę, stopka oraz uwagi drukowane są na podstawie 
treści pobranych z zakładki Inne okna Wybór wydruku dokumentu. 

 Wiekowanie należności i zobowiązań  
Wprowadzono możliwość wiekowania należności i zobowiązań na konkretny dzień. Pozwala to na szcze-
gółowy przegląd terminów niezapłaconych należności odbiorców oraz terminów niezapłaconych zobowią-
zań wobec dostawców. 
W dialogu wyboru opcji zestawienia Należności i zobowiązania za okres dostępnym z menu rozwijane-
go przyciskiem Zestawienia, w kartotece pieniędzy dodano nową opcję: Zestawienie na dzień. Pozwala 
to na wybranie z rozwijanego kalendarza daty na dzień przygotowania zestawienia przez program. 

 Operacja Zmiana statusu faktury  
Nowa operacja grupowa Zmiana statusu faktury dla dokumentów sprzedaży. 
W kartotece dokumentów sprzedaży z menu rozwiniętego przyciskiem Operacje, dostępne jest polecenie 
Zmiana statusu faktury. Można wykonać dla zaznaczonych dokumentów operację grupową zmieniającą 
status faktur. Jest to możliwe po nadaniu w programie Symfonia Start e-Dokumenty uprawnienia Zmiana 
rodzaju faktury z e-faktury na dokument papierowy.  
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Po zmianie na e-faktury należy utworzyć e-faktury poprzez wykonanie operacji Tworzenie e-faktur. Jeśli 
zmienia się status na faktury papierowe, powiązane z nimi e-faktury zostaną usunięte z programu Symfo-
nia Start e-Dokumenty. 

Zmiany w programie e-Dokumenty 
Program Symfonia Start e-Dokumenty został dostosowany do aktualnych przepisów. 

 Nowy model obsługi e-faktur - parametry pracy 
Dodano trzy nowe parametry pracy programu: Pracuj w trybie zgody domniemanej, Blokuj ponowną 
wysyłkę dokumentu, Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-Faktur. 

 
Parametr Pracuj w trybie zgody domniemanej 
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że programy współpracujące z Symfonia Start e-Dokumenty, 
będą pracować w trybie zgody domniemanej i wystawiać e-faktury wszystkim kontrahentom, którzy nie 
mają zarejestrowanego w programie sprzeciwu.  
Obecnie będzie można wystawiać e-fakturę przed otrzymaniem zgody od kontrahenta, ale nadal będzie 
konieczne spełnienie wymogu autentyczności pochodzenia i integralności treści. Oba te wymogi są speł-
nione za pomocą wewnętrznych procesów biznesowych.  

• Jeśli jest zaznaczony nowy parametr pracy Pracuj w trybie zgody domniemanej - to programy 
będą wystawiać e-faktury wszystkim kontrahentom, którzy nie mają zarejestrowanego w progra-
mie Sprzeciwu 

• Jeśli nie jest zaznaczony parametr pracy Pracuj w trybie zgody domniemanej - to domyślnie 
program podpowiada wystawienie e-faktury tylko tym kontrahentom, którzy mają zarejestrowaną 
Zgodę, a pozostałym będą podpowiadać wystawienie faktury papierowej.  

• Jeżeli jest zaznaczony parametr pracy Pracuj w trybie zgody domniemanej i jest nawiązana 
współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl, to faktury są wysyłane zgodnie z ustawieniami para-
metru wysyłki dokumentów przez serwis miedzyfirmami.pl.  
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• Jeżeli jest zaznaczony parametr pracy Pracuj w trybie zgody domniemanej i nie ma nawiąza-
nej współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl, to faktury są wysyłane wg klucza do kontrahen-
tów, którzy: 

o Nie mają żadnej zgody - na e-mail z danych kontrahenta lub na podany e-mail (jeśli 
w danych kontrahenta brak emaila). 

o Mają tylko umowę indywidualną - na e-mail z umowy. 
Ten parametr odnosi się wyłącznie do faktur oznaczonych jako e-faktura. Nie wpływa na inne dokumenty 
oraz na faktury nieoznaczone jako e-faktura. 
Parametr Blokuj ponowną wysyłkę dokumentu 
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, zablokowanie możliwości ponownej wysyłki tego samego do-
kumentu, czyli faktury ze statusem Wysłana. Dla faktur w trakcie wysyłania - pojawia się ostrzeżenie, nie-
zależnie od wartości parametru. 
Parametr Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-Faktur 
Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala na wysyłkę e-faktur które nie zostały podpisane i oznacza je jako 
wysłane.  

• Jeśli będzie jednocześnie zaznaczone pole wyboru Operacja Wyślij działa jako Podpisz i Wy-
ślij, to przy wysyłaniu niepodpisanej e-faktury system próbuje ją podpisać. Jeśli podpisywanie się 
nie powiedzie - wysyła niepodpisaną.  

• Jeśli pole Operacja Wyślij działa jako Podpisz i Wyślij będzie zaznaczone, a pole Pozwalaj na 
wysyłkę niepodpisanych e-Faktur nie będzie zaznaczone, to przy wysyłaniu niepodpisanej e-
faktury system próbuje ją podpisać. Jeśli podpisywanie się nie powiedzie - anuluje wysyłkę. 

 Nowy model obsługi e-faktur - kartoteki 
W kartotece Umowy dodano podział na dwa typy umów: Zgoda i Sprzeciw. W związku z tym w kartotece 
kontrahentów zastosowano predefiniowane filtry Ze zgodą na wysyłkę, Ze sprzeciwem na wysyłkę, Bez 
umowy na wysyłkę.  
W związku z nowymi zasadami umożliwiającymi pracę w trybie zgody domniemanej, wprowadzono nowy 
typ umowy Sprzeciw. Wprowadzenie umowy typu Sprzeciw uniemożliwia wystawienie e-faktury w zakre-
sie dat jej obowiązywania, bez względu na ustawione parametry pracy. 
Jeśli jest wprowadzona umowa typu Sprzeciw i użytkownik dodaje umowę typu Zgoda, to trzeba wcze-
śniej rozwiązać umowę typu Sprzeciw z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu 
Zgoda. 
Jeśli jest wprowadzona umowa typu Zgoda i użytkownik dodaje umowę typu Sprzeciw, to po za-
twierdzeniu tej umowy program rozwiąże umowę typu Zgoda z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obo-
wiązywania umowy typu Sprzeciw. 
W konsekwencji tych zmian na liście w kartotece Umowy pojawiła się kolumna Typ: 

 

 Nowy model obsługi e-faktur - blokowanie kontrahentów 
Program Symfonia Start e-Dokumenty wykorzystuje w swoim działaniu informację o blokowaniu kontra-
hentów w serwisie miedzyfirmami.pl. 
Zablokowanie kontrahenta w serwisie miedzyfirmami.pl spowoduje, że w programie Symfonia Start 
e-Dokumenty pojawi się umowa typu Sprzeciw ze źródłem pochodzenia serwis miedzyfirmami.pl.  
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Odblokowanie zablokowanego kontrahenta w serwisie miedzyfirmami.pl spowoduje, że w programie Sym-
fonia Start e-Dokumenty rozwiązana zostanie umowa typu Sprzeciw ze źródłem pochodzenia serwis 
miedzyfirmami.pl. Analogicznie od strony programu wygląda sytuacja, gdy to kontrahent zablokuje firmę 
w serwisie miedzyfirmami.pl. 

 Nowy model obsługi e-faktur - zmiana treści e-maila 
W związku ze zmianami prawnymi zmieniono treść generowanego automatycznie e-maila, wysyłanego 
razem z e-fakturą.  
Zmieniona została treść fragmentu e-maila generującego się automatycznie podczas wysyłania e-faktury 
z: "...umowa nr x o wymianie dokumentów..." na:  "...w załączeniu przesyłamy e-fakturę o następu-
jącym numerze ... ". 

 Nowe parametry współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl 
Dodano nowe ustawienia sterujące wysyłaniem e-faktur przez serwis miedzyfirmami.pl do niezarejestro-
wanych w nim kontrahentów.  
Została dodana funkcjonalność umożliwiająca wysyłanie dokumentów do kontrahentów niezarejestrowa-
nych w serwisie miedzyfirmami.pl. Dokument będzie umieszczany w serwisie miedzyfirmami.pl, a do kon-
trahenta będzie wysyłany mail z linkiem do pobrania dokumentu. 

 
W ramce Parametry wysyłki dokumentów przez serwis znajdują się nowe pola wyboru: 
Wysyłaj e-faktury do wszystkich kontrahentów  

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że wszystkie e-faktury będą wysyłane przez serwis mie-
dzyfirmami.pl do kontrahentów, którzy: 

Nie mają żadnej zgody 
Mają zgodę pochodzącą z serwisu miedzyfirmami.pl 
Mają dwie zgody: pochodzącą z serwisu miedzyfirmami.pl i indywidualną umowę 
Mają tylko umowę indywidualną 

Pomijaj kontrahentów z umową indywidualną  
Pole to jest dostępne wyłącznie po zaznaczeniu poprzedniego pola. Zaznaczenie tego pola wyboru 
powoduje, że e-faktury dla kontrahentów z umową indywidualną będą wysyłane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

Wysyłaj pozostałe dokumenty do wszystkich kontrahentów  
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że wszelkie dokumenty własne (oprócz faktur papiero-
wych oraz e-faktur) np. umowy będzie można wysłać za pośrednictwem serwisu miedzyfirmami.pl. 

 Rejestracja powodu odrzucenia dokumentu 
Dodano możliwość podania i zarejestrowania powodu odrzucenia otrzymanych dokumentów. Po wybraniu 
i potwierdzeniu polecenia Odrzuć pojawia się okno, w którym możliwe jest podania powodu odrzucenia 
dokumentu.  
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W przypadku odrzucania kilku dokumentów można zadecydować o tym, że wpisany powód odrzucenia 
będzie mieć zastosowanie dla wszystkich odrzucanych dokumentów. Możliwość podania powodu odrzu-
cenia dotyczy wszystkich dokumentów. Można podać powód odrzucenia również dla dokumentu zaimpor-
towanego z pliku. 
Podany powód odrzucenia będzie zapisywany w historii. W przypadku dokumentów pochodzących z ser-
wisu miedzyfirmami.pl - powód odrzucenia będzie też przekazywany do serwisu miedzyfirmami.pl.  
Podanie powodu odrzucenia nie jest konieczne - można odrzucić dokument bez podawania powodu. 

 Obsługa załączników do e-faktur  
Dodano funkcjonalność, która pozwala na wysłanie wraz z e-fakturą załącznika - zarówno e-mailem jak 
i poprzez serwis miedzyfirmami.pl. oraz funkcjonalność, która pozwala na automatyczne zapisanie pliku 
odebranego razem z fakturą jako załącznik do tej konkretnej faktury. 
Załącznik może być w formacie XML lub PDF. Jeżeli otrzymany załącznik będzie w innym formacie zosta-
nie zapisany do katalogu Dokumenty nieznane. 

 Wysyłanie komentarzy do dokumentów przez miedzyfirmami.pl 
Dodano funkcję wysyłania komentarza tekstowego wraz z dokumentem do serwisu miedzyfirmami.pl. 
Komentarz tekstowy należy umieścić w polu Notatka szczegółowego opisu faktury. 
Podczas współpracy programu Symfonia Start e-Dokumenty z serwisem miedzyfirmami.pl, jeżeli użyt-
kownik wpisze tekst do pola Notatka i wyśle dokument przez serwis miedzyfirmami.pl, to: 

• pole Notatka zapisze się na serwisie miedzyfirmami.pl, 
• tekst zostanie wysłany jako Notatka do kontrahenta. 

 Obsługa limitów z serwisu miedzyfirmami.pl  
W programie pojawia się informacja o dostępnym stanie pakietu na wysyłanie dokumentów przez serwis 
miedzyfirmami.pl. 
W serwisie miedzyfirmami.pl sprzedawana jest usługa Pakiet na wysyłanie dokumentów. Dotyczy to 
tylko sytuacji, kiedy program współpracuje z serwisem miedzyfirmami.pl i dotyczy tylko limitów z serwisu 
miedzyfirmami.pl. W ostatnim oknie kreatora wysyłki dokumentu pojawia się informacja o stanie pakietu 
(ile pozostało pakietów umożliwiających wysyłkę i data ważności pakietu).  
Pakiet wysyłania dokumentów ma ograniczenie czasowe na 1 rok oraz limit dokumentów wysyłanych za 
pośrednictwem serwisu miedzyfirmami.pl. Pakiet traci ważność w przypadku wyczerpania limitu dokumen-
tów lub po upływie roku od daty wykupienia (nawet jeśli limit nie zostanie wyczerpany).  
 

Zmiany wizerunkowe w Symfonia Start 

 Odświeżony interfejs użytkownika  
Przeprowadzono zmiany związane z rozwojem wizerunkowym programów. 
Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona 

desktopowa programu Mała Księgowość , Handel , Faktura i Kasa  oraz programu 

e Dokumenty . Odświeżono ikony aplikacyjne i ujednolicono je w programach linii Start. 
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W programach Faktura i Kasa, Handel i Mała Księgowość dodano możliwość zmiany schematu kolorów 
aplikacji. 

 
Jako domyślny dostępny jest schemat charakterystyczny dla linii Start. Istnieje możliwość ustawienia 
schematu Kolory systemowe korzystającego z ustawień systemu Windows. 

 Reorganizacja w oknie Ustawienia  
Poprawiona została ergonomia ustawień parametrów pracy w programach Handel oraz Faktura i Kasa.  
Aby ujednolicić strukturę w oknie Ustawienia wprowadzono zmiany umiejscowienia grupy ustawień doty-
czących Parametrów pracy firmy. Zostały one przeniesione z okna Dane firmy, bezpośrednio na gałązkę 
w oknie Ustawienia, co zapewnia większą ergonomię pracy z programem. 
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