Poznań, 15 września 2016 roku

Szanowni Państwo
Kierownicy Wydziałów/Referatów
Finansowych

Dotyczy: bieżącego stanu wykonanych i planowanych prac w ramach użytkowania Systemu
Finansowo-Księgowego FoKa Pro.
W związku ze zbliżającymi się ustawowymi terminami wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i
Centralizacji Rozliczeń VAT oraz licznymi pytaniami dotyczącymi rozliczania faktur według
współczynników pragniemy poinformować, iż:
 Generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych
System Finansowo-Księgowy FoKa Pro od wersji 1.7.13.06, pozwala na wygenerowanie Jednolitych
Plików Kontrolnych w następującym zakresie:





JPK_Ewidencja VAT
JPK_Faktury
JPK_Wyciągi bankowe
JPK_Księgi rachunkowe

Wszystkie powyżej wymienione pliki są generowane na podstawie danych zarejestrowanych w
systemie. Przed dokonaniem generowania pliku, użytkownik wskazuje parametry, według których
dane są selekcjonowane i pobierane do tworzonego Jednolitego Pliku Kontrolnego, w zależności od
rodzaju pliku, zakresu danych oraz dat. Komplet informacji związanych z VAT-em w postaci Jednolitego
Pliku Kontrolnego zapisywany jest we wskazanym przez użytkownika miejscu na dysku. Opis
generowania poszczególnych Jednolitych Plików Kontrolnych, będzie wkrótce dostępny na stronie:
http://pomoc.nowoczesnyurzad.pl/Baza-wiedzy

 Rozliczanie faktur według współczynnika i prewspółczynnika
Obecnie System Finansowo-Księgowy FoKa Pro nie posiada funkcjonalności, która pozwala na
automatyczne obliczanie podatku VAT naliczonego dla każdej pozycji faktury, z uwzględnieniem
współczynników i prewspółczynników. Elementy te są wyliczane poza systemem, a faktury
rejestrowane w systemie są wprowadzane w wartościach docelowych (po dokonanych obliczeniach).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, dokonujemy analizy zagadnienia i planujemy
wykonanie modyfikacji, która umożliwiałaby automatyczne obliczanie podatku w oparciu o
współczynniki i prewspółczynniki. Rozwiązanie to, jest w fazie uzgodnień i analiz. O implementacji i
dostępności dodatkowej funkcjonalności zostaną Państwo poinformowani.
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 Centralizacja Rozliczeń VAT
Jesteśmy w trakcie implementacji dodatkowej funkcjonalności związanej z zamieszczaniem w jednym
miejscu wszystkich faktur, w celu sporządzenia deklaracji VAT-7. Umożliwimy wczytywanie informacji
potrzebnych do wygenerowania zbiorczego VAT-7, przy wykorzystaniu struktury Jednolitych Plików
Kontrolnych. Opracowywane przez naszą firmę rozwiązanie, ma za zadanie obsłużenie zakresu
centralizacji rozliczeń VAT również w części związanej z wysłaniem zbiorczego VAT-7 do Urzędu
Skarbowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie
sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań
technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i
przekazywane, zapewniając bezpieczeństwo, wiarygodności i niezaprzeczalności danych.

Reasumując, w przypadku funkcjonalności dotyczącej generowania Jednolitych Plików Kontrolnych,
jest to funkcjonalność dostępna w systemie w ramach bieżącej współpracy, tj. nieodpłatnie.
Pozostałe funkcjonalności, dotyczące centralizacji rozliczeń VAT oraz rozliczania pozycji faktur przy
pomocy współczynnika i preswspółczynnika, są modyfikacjami dodatkowymi, które będą udostępniane
na życzenie. Koszt dostarczenia i serwisowania w/w funkcjonalności szacujemy na 1230 zł brutto za
dostawę plus 1230 zł brutto za roczny serwis.
Wszelkie pytania i uwagi związane z treścią niniejszej informacji prosimy kierować do:
Pani Ewy Borowczyk – Z-cy Dyrektora Działu Sprzedaży (tel. 504 142 351; e-mail:
e.borowczyk@sputnik.pl).
Pana Krzysztofa Ślusarczyka – Menadżera Zespołu Wsparcia Sprzedaży (tel. 662 693 146; e-mail:
k.slusarczyk@sputnik.pl)

Z poważaniem
Zespół Sputnik Software
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