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1. Generowanie nowych wzorców generowania deklaracji VAT na 2011 rok.
1.1 Sprawdzenie obecnie dostępnych wzorców

1.1.1. Przechodzimy do modułu Deklaracje w menu „Dokumenty i księgi -> Deklaracje -> 
Deklaracje”

1.1.2. Klikamy nowy
1.1.3. W oknie „Wybierz typ deklaracji „ należy zaznaczyć opcje „Edycja wzorów” i kliknąć ”Ok”

1.1.4. Klikamy przycisk

1.1.5. Wyświetli się okno „Lista wzorów” i jak widać nie ma tam wpisu „vat7 wer. 12”



1.2 Generowanie nowy wzorów wypełniania deklaracji VAT
1.2.1. Przechodzimy do menu „Pomoc -> Uruchom ręcznie wizzarda początkowego”
1.2.2. W oknie Wizzarda w pierwszej zakładce moduły do konfiguracji odznaczamy wszystkie opcje. 

A następnie zaznaczmy opcje „Deklaracje podatkowe” i „Definiuj schematy deklaracji podatkowych

1.2.3. Klikamy przycisk „Dalej”



1.2.4. Wybieramy deklaracje, które dotyczą naszej działalności. W tym przykładzie jest to deklaracja 
VAT-7

1.2.5. Klikamy przycisk „Dalej”
1.2.6. Klikamy zielony przycisk „Wykonaj wybrane operacje”
1.2.7. Na pytanie „Czy rozpocząć wykonywanie wybranych operacji?” odpowiadamy „Tak”.
1.2.8. Na pytanie „Czy wizzard ma się jeszcze pojawić przy ponownym uruchomieniu programu?” 

odpowiadamy „Nie”.
1.3 Sprawdzenie czy dostępne wzorce zostały zaktualizowane

1.3.1. Wykonujemy kroki 1.1.1 do 1.1.5 
1.3.2. Teraz okno z punktu 1.1.5 zawiera vat7 wer.12



2. Aktualizacja stawek VAT towarów i usług
2.1 Ze względu na zmianę stawek VAT udostępniliśmy funkcje ułatwiającą zmian stawek VAT towarów i 

usług. 
2.1.1. Jest ona dostępna po kliknięciu na przycisk „Zmień VAT”

2.1.2. Wyświetli się okno zasad konwersji stawek VAT

2.1.3. Na przykład zmienić stawkę VAT dla wszystkich towarów i usług ze stawki „22%” na stawkę 
„23%” należy wybrać:

2.1.3.1. Pierwszą opcję w ramce „Wybór towarów/usług do zmiany:”
2.1.3.2. Drugą opcję w ramce „Rodzaj zmiany stawki VAT”
2.1.3.3. W lewym polu wybieramy stawkę „22%”
2.1.3.4. W prawym polu wybieramy stawkę „23%”
2.1.3.5. Klikamy „Wykonaj zmianę”



2.1.3.6. Uzyskaliśmy:

3. Wyłączenie nieaktywnych stawek VAT
3.1 Wyłączenie nieaktywnych stawek VAT

3.1.1. Przechodzimy do menu „Definicje -> Księgi handlowe -> VAT -> Stawki VAT”
3.1.2. Zaznaczamy stawkę, którą chcemy wyłączyć 
3.1.3. Klikamy przycisk „Aktywuj/Dezaktywuj”

3.1.4. Na pytanie „Czy ustawić taki sam status dla powiązanych rejestrów VAT?” należy kliknąć 
„Tak”

3.2 Po wyłączeniu nieaktywnych stawek VAT sprawdźmy czy wyłączone zostały Rejestry Vat dla tych stawek
3.2.1. Przechodzimy do menu „Definicje -> Księgi handlowe -> VAT -> Rejestry VAT”
3.2.2. Sprawdzamy czy dla rejestrów wyłączonych stawek VAT status w skrajnej prawej kolumnie 

jest „Nie”



3.3 Podgląd zmian w wybranych modułach
3.3.1. Faktury VAT



3.3.2. Rejestracja dokumentów 



3.3.3. Towary, usługi

3.4 Uwaga!!
3.4.1. Ze względu na konieczność zachowania zgodności ze starymi stawkami VAT przy edycji będą 

widoczne wszystkie stawki VAT, łącznie z nie aktywnymi.


