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Wstęp 

Przekazujemy Państwu wersję 6.95 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.95 systemu 

WinBOSS.  

Wprowadziliśmy w nich m.in. możliwość generowania JPK_VAT w wersji 

obowiązującej od 1.01.2017r. oraz obsługę kwoty wolnej od podatku zgodnie z 

nowymi przepisami. 

Wszystkie zmiany zostały opisane w niniejszym suplemencie do instrukcji. Prosimy o 

zapoznanie się z jego treścią przed wykonaniem aktualizacji i przed rozpoczęciem 

korzystania z nowej wersji. 

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 6.95/7.95 przez Autoryzowanego 

Partnera Boss Plus. 

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.  

 

Zespół BOSS PLUS  
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ZAKUP / SPRZEDAŻ 

JPK_VAT(2) 

Dodano możliwość wygenerowania JPK_VAT(2) w formacie obowiązującym od 1.01.2017 r.   

 

  
 

Przed wydrukiem oprócz zakresu dat podajemy także wskaźnik proporcji odliczenia VAT 

oraz informacje dotyczące faktur zapłaconych po terminie i sposobu obsługi faktur 

wewnętrznych. 

 

 
 

Dodano do VAT-7 i JPK dla faktur wewnętrznych parametr pozwalający wybrać: towar czy 

usługa. Dostępny w Wydruki VAT-> Deklaracja VAT-7-> parametry-> Edycja  dla 

dowolnego pola sekcji C lub D pobierz z: FAKTURY wew. WNT/Kraj/Imp. jest wybór: 

Pozycje: [wszystkie/tylko towary/tylko nie towary]  

 

 
 

W raporcie JPK_VAT.prn powstającym  w trakcie generowania JPK_VAT.xml dodano 

informacje o fakturach i kwotach wysłanych do pliku xml. Ponadto, dodano możliwość 

zapisania w Excelu pliku roboczego, który zawiera dane wysyłane do xml. 

Pojawi się pytanie czy drukować plik roboczy, a po potwierdzeniu należy dokonać wyboru 

typu pliku: Excel lub csv. 
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Powiększenie długości pola z numerem faktury oryginału 

Powiększono pole długości pola dla numeru faktury oryginału do 30 znaków, aby zmieściły 

się bardzo długie numer. Numery te są przesyłane do plików JPK_VAT. 

Przemieszczane wyroby węglowe zwolnione od akcyzy na fakturze 

Dodano wydruk informacji drukowanych na dokumencie dostawy wyrobów węglowych. Na 

fakturze będzie drukowana dodatkowa specyfikacja wg punktu 15 Dokumentu Dostawy 

Wyrobów węglowych. Dodano parametr  Administracja-> Parametry formularzy-> 

Parametry formularza faktury->  2-gi ekran: 
[ ] Spec. wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy 

Warunki: 

1. Na specyfikacji znajdują się pozycje zwolnione od akcyzy 

2. Nie był drukowany dokument dostawy lub miał taki sam numer jak faktura 

Przed wydrukiem faktury pobierane są informacje dla: 

1.  Kod zwolnienia (kolumna 5) 

Jeżeli była już drukowana faktura (lub dowód dostawy) ta informacja jest 

odczytywana z pozycji faktury i nie podlega edycji.   

2. Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów węglowych.(kolumna 6) 

Po wydruku na fakturze zapamiętywany jest  numer dokumentu dostawy (numer faktury) i 

kod zwolnienia. 

Blokowanie sprzedaży z ceną = 0.00 

W Administracja-> parametry systemu-> Ustawienie rabatu i cen - dodano nowy parametr: 

 [ ] blokada wpisywania z zerową ceną sprzedaży/zakupu 

 

Parametr jest wspólny dla sprzedaży i zakupu. Po ustawieniu na TAK, pojawi się komunikat z 

blokadą, jeżeli cena będzie zerowa. Kontrola nie działa dla pozycji, gdzie nie ma wpisanego 

indeksu i ilości (dodatkowe pozycje z nazwą). 

Dopisywanie klienta z poziomu faktury 

Zmieniono funkcję dopisywania nowego klienta podczas wypisywania faktury tak, że można 

wstawiać dane na wszystkich ekranach (m.in. formę płatności). 
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Dane dodatkowe na fakturze wewnętrznej 

Dodano parametr decydujący czy na fakturę wewnętrzną przechodzą wartości z danych 

dodatkowych. Dostępne:  ZAKUP-> Administracja-> …->Parametry systemu-> Parametry 

inne 

 

 

Nowa wersja elektronicznego dokumentu intrastat 

Dostosowano dokument elektroniczny intrastat do aktualnie obowiązującej struktury.   
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ZATRUDNIENIE 

Kwota zmniejszająca podatek wg przepisu obowiązującego 
od 2017 r. 

W  związku ze zmianą przepisów związanych z kwotą zmniejszającą podatek zmieniono 

tabelę podatku dochodowego na rok 2017. Dodano informację o progach dla kwoty 

zmniejszającej podatek. 

 

 
 

Dla pracownika, którego dochód roczny przekroczy kwotę 85 528 zł w następnym miesiącu 

nie będzie uwzględniana ulga podatkowa. 
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Zmiany wprowadzono również w rozliczeniu rocznym  PIT40. 

Godzinowe rozliczenie opieki nad dzieckiem 

Wprowadzono obsługę godzinowego rozliczenia opieki nad dzieckiem. Na ekranie Kartoteki 

Pracowników dodano pole „Opieka nad dzieckiem w roku” – do wyboru dni lub godziny.  

 

 
 

W ewidencji Absencji dla pracownika z zadeklarowaną Opieką nad dzieckiem w godzinach 

umożliwiono wpisanie liczby godzin absencji.  

 

Na liście płac opieka rozliczana jest godzinowo.  

Na wydruku „Miesięczna ewidencja czasu pracy” – dla pracownika z zadeklarowaną Opieką 

nad dzieckiem w godzinach jest informacja o ilości godzin opieki w rubryce Inne.   

Świadectwo pracy – dla pracownika z zadeklarowaną Opieką nad dzieckiem w godzinach 

pojawi się informacja o ilości wybranych godzin. Zmiana dotyczy również formularza 

świadectwa pracy. 
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MAGAZYN 

Naliczanie ceny na parametr 

Blokowanie dokumentów może mieć zmieniać cenę sprzedaży oraz cenę zakupu. Dodano 

parametr, który spowoduje, że przy blokowaniu dokumentów mających wpływ na naliczanie 

cen sprzedaży pojawi się pytanie, czy dany dokument (PZ, MM, PW) ma dokonać zmiany 

naliczenia automatycznego cen sprzedaży oraz ceny zakupu. Jest on opisany jako: 

 
 [x] potwierdzać zmianę ceny 

 

 
 

Podczas blokowania każdego takiego dokumentu pokaże się komunikat: 

 

 

Czas operacji zbiorczego zatwierdzania dokumentów wg Magazynu 

Dodano do wyświetlanej informacji czas operacji a do raportu czas zakończenia zbiorczego 

blokowania dokumentów: 

 

 

Przeniesienie indeksu producenta do kartoteki 

Dodano przeniesienie indeksu producenta przy imporcie dokumentów Dokumenty robocze-> 

Dokument…-> F5 Import. Jeśli w kartotece pole nie jest wypełnione, to zostanie tam 

wstawiony indeks producenta z dokumentu importu. 
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PRODUKCJA 

Uwzględnienie rezerwacji przy tworzeniu RW 

Tworzenie dokumentu RW uwzględnia rezerwacje do wyliczenia stanu magazynu; należy 

zaznaczyć dodatkowy parametr:         

 
z uwzględnieniem rezerwacji [X] 

 

 

 

BOSS 

Sterownik dla drukarki fiskalnej Innova Profit 

WInnoAx.exe  to nowy sterownik dla drukarki  fiskalnej  Innova Profit;  sprawdzony na 

drukarkach: Innova Profit v.45.1. oraz Innova Profit EJ v. 2.1. 

 

 


