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Zmiany w wersji 2016.2.1

1 Instalacja systemu
Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2016.2.1 nie jest wspierana na systemie
operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003.

Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2016.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień
16.11.2015. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji
programu nie będzie możliwa.

Uwaga: Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych
w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji
2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych
z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

1.1

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych


Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz



2 GB pamięci RAM



Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni



System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Service Pack 2, Windows
Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server
2012 R2



Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie
konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

2 Reinstalacja programu
2.1

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima).
Reinstalację programu
Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe
(zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po
zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje
wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on
mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.
Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net
Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji
wcześniejszej niż 2016.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją.
Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2016.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz
2010, jak również Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” z wersji 17.10. W przypadku konieczności
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skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować
wersję 17.10, a dopiero następnie wersję 2016.2.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2016.2.1 nie zachowuje
wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.
Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznyc h
pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec
zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft
SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do
wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL
2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która
nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji
zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

2.2

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od
wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją
Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz
firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima
2016.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego
wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze
aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się
użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest
w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga: Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy
danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.

Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL
Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012,
należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące
z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa
i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga: Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis
stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się
komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne
stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby
stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.
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2.3

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2016.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
Aplikacja

Wersja

Wszystko.pl

Uwagi
Aktualna wersja: Wszystko.pl

Comarch ERP e-Sklep

2015.5.2 lub wyższa

Zalecana 2016.0

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

6.1

Comarch ERP e-Pracownik

2016.1.1

Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży

2016.0

Comarch ERP Mobile Sprzedaż

2016.0.2

Comarch ERP Mobile BI

Najnowsza wersja dostępna w
Google Play (aktualnie 3.0)

https://play.google.com/store/app
s/details?id=com.comarch.mobile.
bi

Comarch ERP XL

2015.2 lub wyższa

Zalecana 2016.0

Internetowe Aplikacje Pracownicze

1.11.66

Comarch ERP Altum

6.3 lub wyższa

iBard24

2.9.10

Zalecana 2015.6.1

Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

3 Ogólne
3.1

Poprawiono
1.

Lista przedstawicieli. Poprawiono filtrowanie listy przedstawicieli na formularzu kontrahenta na zakładce
Dodatkowe.

4 Handel
4.1

Nowości
1.

Deklaracja AKC-WW. Wprowadzono nowy wzór deklaracji AKC-WW, opublikowany w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. Na liście deklaracji AKC-WW w menu dostępnych opcji obok
ikony

, dodano opcję Wersja formularza 4. Ta wersja formularza jest domyślnie tworzona po

naciśnięciu ikony
lub klawisza <INS> z poziomu listy deklaracji AKC-WW. Dla formularza
w wersji 4, dostępny jest nowy wydruk Deklaracja AKC-WW (4).
2.

Dokument dostawy wyrobów węglowych. Udostępniono nowy wydruk dokumentu dostawy wyrobów
węglowych, opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. Dostępne są
dwa wydruki: Akcyza (GenRap)/ Dokument dostawy oraz Akcyza (GenRap)/ Dokument dostawy
- Duplikat. Wszystkie wcześniejsze wersje wydruków zostały ukryte.
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4.2

Poprawiono
1.

Parametr Rolnik na karcie kontrahenta. W momencie zaznaczenia parametru Rolnik na formularzu
kontrahenta, na zakładce Handlowe, program automatycznie zmienia domyślną formę płatności
kontrahenta na pierwszą dostępną o typie przelew.

2.

Usuwanie kontrahenta. Po usunięciu kontrahenta, usuwane są wszystkie wpisy dotyczące powiązanych
odbiorców, zdefiniowanych na zakładce Dodatkowe na formularzu kontrahenta.

3.

Zapis korekty Faktury Sprzedaży. Skrócono czas zapisu zmian na poszczególnych pozycjach korekty FA
przy zaznaczonym parametrze w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry Kontrola ilości na dok.
rozchodowych: Przy akceptacji pozycji (przez bufor).

4.3

Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

4.3.1

Poprawiono

1.

Towar nadrzędny wysyłany do wielu e-Sklepów. W przypadku pracy z wieloma sklepami odznaczenie
parametru Udostępniaj w e-Sklepie usuwało powiązania pomiędzy towarem nadrzędnym a towarami
podrzędnymi. Działanie programu w tym zakresie zostało poprawione.

5 Handel Plus
5.1

Poprawiono
1.

Korekta RW ze wskazaniem korygowanej dostawy. Jeśli korekta została zapisana do bufora,
a w kolejnym kroku zapisana na stałe, wówczas na magazyn zwracana jest prawidłowa dostawa.

6 Detal
6.1

Nowości
1.

6.2

Otwieranie raportu kasowego. Podczas importu płatności z Comarch ERP Optima Detal, jeśli nie ma
założonego raportu obejmującego daty importowanych dokumentów, wówczas program automatycznie
utworzy nowy raport kasowy.

Poprawiono
1.

Skalowanie okien. Poprawiono skalowanie okien programu podczas pracy na monitorach z ekranem
panoramicznym przy specyficznych ustawieniach rozdzielczości.

7 Serwis
1.

Algorytm netto/brutto. Poprawiono ustawianie algorytmu netto/brutto na dokumentach tworzonych
z poziomu Zlecenia Serwisowego. Obecnie algorytm pobierany jest ze Zlecenia, które zostało utworzone
zgodnie z ustawieniem na karcie kontrahenta.

8 CRM
8.1

Poprawiono
1.

Formularz kontaktu/zadania. Poprawiono zapamiętywanie zawartości pola Opis podczas zwijania sekcji
Zadanie na zakładce Ogólne.

Comarch ERP Optima
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2.

Formularz kontaktu/zadania. Poprawiono przenoszenie opisu do pola Temat.

3.

Lista kontaktów i zadań. Poprawiono działanie programu w przypadku dodania nowego kontaktu lub
zmiany zakładek na Liście kontaktów i zadań, która została uprzednio posortowana według atrybutów.

4.

Skrzynka pocztowa – podpisy e-mail. Poprawiono zapamiętywanie ustawień rodzaju czcionki dla podpisu
e-mail.

5.

Skrzynka pocztowa – obsługa z klawiatury. Dla systemu operacyjnego Windows 10 poprawiono obsługę
wiadomości przychodzących za pomocą klawiatury.

9 CRM Plus
9.1

Poprawiono
1.

Automat Windykacji. Zoptymalizowano działanie programu podczas generowania ponagleń zapłaty
i wiadomości e-mail dla dużej ilości zdarzeń.

10 Obieg dokumentów
10.1 Poprawiono
1.

Podgląd załączników w Archiwum plików. Na dokumencie Biblioteki poprawiono podgląd plików
z rozszerzeniem MSG.

11 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż
11.1 Nowości
1.

Wysyłanie cen. Umożliwiono wysyłanie na urządzenie mobilne cen wybranych w konfiguracji stanowiska
sprzedaży mobilnej w Comarch ERP Optima (funkcjonalność będzie dostępna od wersji 2016.4 Comarch
ERP Mobile Sprzedaż).

2.

Otwieranie raportu kasowego. Wprowadzono funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas
wczytywania do Comarch ERP Optima zapisów kasowych (rozliczeń dokumentów) wystawionych
na urządzeniu mobilnym.

3.

Generowanie dokumentów WZ. Dodano możliwość automatycznego generowania dokumentów WZ
podczas wczytywania do Comarch ERP Optima dokumentów sprzedażowych wystawionych
na urządzeniu mobilnym.

4.

Korekty do dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym. Umożliwiono generowanie
dokumentów przesunięć międzymagazynowych (MM) do korekt wystawionych do dokumentów
wczytanych do Comarch ERP Optima z urządzenia mobilnego. Funkcjonalność ta pozwala na ułatwienie
procesu wyrównania stanu zasobów na magazynie mobilnym.

11.2 Zmiany
1.

Maksymalna długość nazwy ceny. Zmieniono maksymalną długość nazwy ceny synchronizowanej
na urządzenie mobilne (100 znaków).

2.

Blokada usuwania kart kontrahentów. Uniemożliwiono usunięcie karty kontrahenta wysłanego
na urządzenie mobilne.

3.

Blokada anulowania dokumentów. Zablokowano możliwość anulowania dokumentów wystawionych
na urządzeniu mobilnym i wczytanych do Comarch ERP Optima.

Comarch ERP Optima
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12 Księgowość
12.1 Nowości
1.

2.

Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących
deklaracji do systemu e-Deklaracje:


PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),



PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),



PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),



PIT-37(22) z załącznikami: PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),



CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5).

Rejestry VAT. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji VAT: VAT-7(16), VAT-7D(7),
VAT-7K(10), VAT-9M(5) na formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2016 roku
wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit
Menadżera.
Na formularzu deklaracji VAT-7 dodano pozycję 17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej
na zakup kas rejestrujących. Kwotę w tym polu Użytkownik powinien uzupełnić ręcznie, nie jest ona
pobierana z żadnego miejsca w programie. Kwota uwzględniana jest w podsumowaniu w poz. 40
deklaracji VAT-7.

3.

Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Dostosowano program do zmieniających się przepisów
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015 poz. 1197), dotyczących uchylenia obowiązku pomniejszania kosztów uzyskania przychodu
o niezapłacone w terminie wydatki, pozostawiając możliwość ponownej korekty w przypadku
uregulowania skorygowanych wcześniej zobowiązań. W związku z tym od 01.01.2016 r. pozostawiono
Użytkownikowi możliwość dokonania w programie korekty zwiększającej koszty.
Jeżeli data księgowania jest późniejsza niż 31.12.2015 r. to na zakładce Dokumenty do korekty, dostępnej
po zaznaczeniu na formularzu zapisu księgowego na zakładce Ogólne parametru Korekta do podatku,
widoczny jest parametr Tylko korekta od zapłaconych dokumentów. Parametr jest domyślnie
zaznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje wyszarzenie ikony plusa, pozwalającej na ręczny wybór
dokumentów nierozliczonych kwalifikujących się do korekty zmniejszającej koszty/zwiększającej
przychody.
Zaznaczenie/odznaczenie parametru powoduje wyczyszczenie listy dokumentów zakwalifikowanych do
korekty. Po zaznaczeniu/odznaczeniu parametru Użytkownik powinien ponownie przeliczyć listę
dokumentów do korekty za pomocą ikony pioruna.
Uwaga: W bazach po konwersji parametr Tylko korekta od zapłaconych dokumentów na
wygenerowanych wcześniej korektach jest domyślnie odznaczony.
Dla PK z datą księgowania od 01.01.2016 r. dostępny jest jedynie wydruk PK- korekta/ Zwiększenie
kosztów.
Dla dowodów wewnętrznych z datą księgowania od 01.01.2016 r. dostępny jest jedynie wydruk Dowód
wewnętrzny - korekta/ Zwiększenie kosztów.

4.

Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8. Wprowadzono nowy formularz zaliczki na CIT-8 związany
z dostosowaniem odliczeń uwzględnianych na załączniku CIT-8/O. Umożliwiono również wydruk zaliczki
oraz zmodyfikowanych informacji o odliczeniach.
Odliczenia wykazane na zaliczce na CIT-8 są przenoszone na formularz załącznika CIT-8/O na deklaracji
rocznej.

5.

Ewidencja ryczałtowa. Zaliczka na PIT-28. Wprowadzono nowy formularz zaliczki na PIT-28 oraz jej
wydruk, dostosowany do formularza deklaracji rocznej PIT-28(19).
Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej wynoszą 100% to wartość w pozycji Przychód
podatnika wg stawki 2% równa jest kwocie z pozycji Przychód firmy wg stawki 2%. Kwota nie podlega
edycji.
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Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej są różne od 100% to w pozycji Przychód podatnika
wg stawki 2% domyślnie podpowiada się kwota 0. Pole podlega edycji. Użytkownik ma możliwość
wpisania kwoty nieprzekraczającej wartości pozycji Przychód firmy wg stawki 2%.
Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej są różne od 100% oraz do Ewidencji ryczałtowej
wprowadzono zapisy w stawce 2% to na załączniku PIT-28/A wartość przychodów w poz. Ze sprzedaży
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych wyliczana jest na podstawie zapisów
wprowadzonych do Ewidencji ryczałtowej, a nie na podstawie kwot wykazanych na zaliczkach na PIT-28
w poz. Przychód podatnika wg stawki 2%. Kwota na załączniku PIT-28/A podlega edycji.
6.

Biuro Rachunkowe. Deklaracja VAT. Zostały dodane nowe wzory deklaracji obowiązujące od 01.01.2016,
tj. VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7) oraz VAT-9M(5), wraz z możliwością ich naliczenia, zatwierdzenia,
podglądu, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

7.

Biuro Rachunkowe. Zaliczka na PIT-28 oraz CIT-8. Udostępniono możliwość seryjnego naliczenia,
zatwierdzenia, podglądu, wydruku oraz eksportu do Pulpitu Menadżera zaliczki na nowych formularzach
obowiązujących w roku 2016:
 zaliczka miesięczna/kwartalna PIT-28 – wzór 11,
 zaliczka miesięczna/kwartalna CIT-8 – wzór 19.

8.

Biuro Rachunkowe. Dodano możliwość eksportu danych do pliku MS Excel, PDF, RTF, HTML dla
operatora, który pobierał licencję wyłącznie na moduł Biuro Rachunkowe.

9.

Biuro Rachunkowe. W programie Biuro Rachunkowe w grupie Deklaracje CIT zostały zdefiniowane nowe
atrybuty: Deklaracja CIT-8, Kwota CIT-8. Atrybut Deklaracja CIT-8 informuje czy policzono deklarację
(przyjmuje status: brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/
odebrano UPO/ błąd przetwarzania), natomiast Kwota CIT-8 – prezentuje kwotę zaliczki/deklaracji
rocznej do zapłaty/zwrotu.

12.2 Zmiany
1.

Księgowość. Deklaracja PIT-36(22) oraz PIT-36L(11). Na formularzu załącznika PIT/B umożliwiono
modyfikację kwot przychodów i kosztów działalności podstawowej w przypadku, gdy wspólnik ponosi
dodatkowe koszty. Kwoty te uwzględnione zostaną na formularzu deklaracji rocznej oraz na załączniku
PIT/Z. Ponowne przeliczenie deklaracji rocznej za pomocą ikony pioruna powoduje przeniesienie się kwot
z formularzy zaliczek na PIT-36/PIT-36L.

2.

Księgowość. Deklaracja PIT-36(22). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano opcję
Najem, Dzierżawa to na formularzu deklaracji rocznej PIT-36(22) Użytkownik ma możliwość modyfikacji
kwot przychodów i kosztów w poz. 69 Najem lub dzierżawa w przypadku, gdy wspólnik ponosi
dodatkowe koszty. Ponowne przeliczenie deklaracji za pomocą ikony pioruna powoduje przeniesienie się
do poz. 69 kwot z formularzy zaliczek na PIT-36.

3.

Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał
2016 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2015 a w niej
Wydruk za rok 2015.

4.

Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7,
PIT-36 oraz PIT-36L. Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na
starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres
czasu w odpowiedniej wersji formularza.
Zablokowano również możliwość dodawania starych wersji formularzy zaliczek na PIT-28 oraz CIT-8.

5.

Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Zaktualizowanym wykazem
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok 2015.

6.

Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Umożliwiono przenoszenie Nazwy pełnej wprowadzonej w Konfiguracji
Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW na wydruk deklaracji VAT-7. Dłuższa nazwa drukowana jest w dwóch
liniach.

7.

Księga Podatkowa. Księgowanie dokumentów z Rejestru VAT zakupu do KPiR do kolumny 15 Zaszłości
uzależniono od ustawień w kolumnie Odliczenia:


Tak – księgowana jest wartość netto,



Nie – księgowana jest wartość brutto,



Warunkowo – księgowana jest wartość netto.
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8.

Ewidencja ryczałtowa. Wprowadzono formularz deklaracji PIT-37.

9.

Rejestry VAT. Ewidencja dodatkowa. Na formularzu zapisu w Ewidencji dodatkowej pole Termin
płatności przeniesiono poniżej pola Forma płatności.

10. Księga Podatkowa. Na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT do pola Kolumna KPiR dodano opis
Kolumna księgowania akcyzy.
11. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Zmieniono nazewnictwo w następujących miejscach w programie:


Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki zakładka Nierozrachowane - po rozwinięciu strzałki obok
ikony pioruna dostępne są opcje: Rozrachuj dla jednego konta oraz Rozrachuj dla wielu kont,



Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki zakładka Nierozrachowane – dostępne są wydruki: Lista
zapisów nierozrachowanych oraz Zapisy nierozrachowane na wybrany dzień,



Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki zakładka Rozrachowane – dostępny jest wydruk: Lista
zapisów rozrachowanych,



Zmieniono również nazewnictwo na samych formularzach wydruków.

12.3 Poprawiono
1.

Księgowość. Deklaracje. Na formularzach deklaracji rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz CIT-8
umożliwiono dodawanie, pogląd oraz usuwanie załączników do deklaracji niezależnie od ustawień ekranu
komputera.

2.

Księga Podatkowa. Rozliczenia samochodów. Jeżeli na zakładce Koszty wskazano dokument z Rejestru
VAT zakupu, na którym dokonano odliczeń oraz na zakładce Rozliczenia zaznaczono parametr Korektę
VAT umieść w Rejestrze to podczas próby księgowania rozliczenia przejazdu pojawiał się komunikat
uniemożliwiający zaksięgowanie rozliczenia. Działanie poprawiono.

3.

Rejestry VAT. W polach liczbowych poprawiono działanie kalkulatora.

4.

Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. W przypadku transakcji Pozaunijnych - podatnikiem jest nabywca
wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży w stawce NP, rodzajem Usługi i odznaczonym parametrem
Rozliczać w VAT-UE, wartość dokumentu wykazywana jest na formularzu deklaracji VAT-7 jedynie w poz.
Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju.

5.

Rejestry VAT. Ewidencja dodatkowa. Umożliwiono uzupełnienie zakładki Predekretacja dla dokumentu
o formie płatności gotówka, do którego zaksięgowano automatycznie wygenerowany zapis kasowy.

6.

Biuro Rachunkowe. RCP. W sytuacji, gdy operator logował się jednocześnie na więcej niż jedną bazę
danych, gdzie praca na każdej z nich następowała przemiennie – w rejestracji czasu pracy modułu BR
mogły pojawiać się przerwy. Działanie poprawiono.

13 Kasa/ Bank
13.1 Zmiany
1.

Preliminarz płatności. Seryjne rozliczanie. Przy rozliczaniu dokumentów z poziomu Preliminarza
płatności, opcja Operacje seryjne/ Rozlicz i wybraniu daty inna, rozliczanie odbywa się wg kolejności
zaznaczania.

2.

Eksport poleceń przelewu. W oknie Eksport przelewów do pliku, po wybraniu Daty przelewu: dzisiejsza
wyświetlana jest data ustawiona w menu Narzędzia/ Data bieżąca.

3.

Preliminarz płatności. Przelew zbiorowy. Przy generowaniu wydruków Przelew zbiorowy/ Wzór standard
i Przelew zbiorowy/ Nadruk, w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku w polu Rejestr widoczne są
tylko aktywne rejestry kasowe/bankowe.

4.

Magazyn walut. Różnice kursowe. Dla rejestrów obsługujących magazyn walut informacja o kwocie
różnicy kursowej (widoczna na liście raportów kasowych/bankowych oraz na formularzu raportu
kasowego/bankowego) jest wyświetlana zawsze, niezależnie od licencji pobranych przez Operatora przy
logowaniu do programu.

5.

Import przelewów z pliku MT-940. Zmodyfikowany został import przelewów w związku ze zmianą
struktury pliku przez bank BNP Paribas.
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13.2 Poprawiono
1.

Import MT-940. Kodowanie Latin II. Przy imporcie przelewów z pliku w formacie MT-940 z kodowaniem
Latin II, błędnie importowano znak „Ą”. Działanie poprawiono.

2.

Seryjne rozliczanie. W specyficznych sytuacjach, na bazach z dużą ilością kontrahentów, występowały
problemy z wykonywaniem operacji seryjnych, np. z seryjnym rozliczaniem. Działanie poprawiono.

3.

Webservice. Import historii operacji, import wyciągu. Przelewy z tego samego dnia były importowane
w odwrotnej kolejności niż widniały w systemie bankowym. Działanie poprawiono.

4.

Eksport przelewów za pomocą formatu BNP Paribas Webservice. Zmodyfikowany został eksport
przelewów krajowych oraz euroregulowanych z podpisem kwalifikowanym. Przelewy nie wymagają
dodatkowej akceptacji w systemie bankowym.

14 Płace i Kadry
14.1 Nowości
1.

Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia


Najniższe wynagrodzenie: 1850,00 zł (od 1.01.2016)



Dochód deklarowany (składki społeczne): 2433,00 zł (od 01.01.2016)



Dochód deklarowany (składka zdrowotna): 3210,60zł (od 01.01.2016)

Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS


Roczna podstawa składek ZUS: 121 650,00 zł (od 01.01.2016)

Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki


Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 2433,00 zł (od 01.01.2016)



Świadczenie rodzicielskie: 1000,00 zł (od 01.01.2016)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. 2015, poz. 1385).
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz
przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2015, poz. 1292).
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w czwartym kwartale 2015 r. (M.P. 2016, poz. 76).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1217).
2.

e-Zwolnienia. Umożliwiono import e-zwolnień pracowników z pliku z rozszerzeniem *.csv pobranego
z profilu pracodawcy w PUE. Import zwolnień lekarskich jest dostępny z poziomu Narzędzia > Importy >
Danych kadrowych > Z pliku *.csv z e-Zwolnieniami oraz z poziomu listy pracowników za pomocą

przycisku
, który jest dostępny na wstążce. Na podstawie danych z pliku importowane są
nieobecności typu: zwolnienie chorobowe oraz urlop opiekuńczy (zasiłek). Pracownicy znajdujący się
w pliku, są identyfikowani z pracownikami w bazie po numerze PESEL lub numerze paszportu,
odpowiednio do tego który z tych numerów identyfikacyjnych jest zapisany w importowanym pliku. Jeśli
w bazie jest więcej niż jeden pracownik o danym numerze PESEL (numerze paszportu) zgodnym z danymi
z importowanego pliku, nieobecność jest dodawana do wszystkich pracowników o danym
identyfikatorze, dotyczy to np. pracowników wieloetatowych. Nieobecność jest dodawana, jeśli w bazie
istnieje pracownik o podanym identyfikatorze i nie ma w podanym okresie odnotowanej obecności lub
nieobecności innej niż urlop rodzicielski łączony z pracą na część etatu. Podczas importu w logu
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wyświetlana jest informacja o pracownikach, dla których dodano nieobecność i dla których nie została
ona zaczytana, z podaną przyczyną.
3.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Wprowadzono automatyczne naliczanie podwyższenia zasiłku
macierzyńskiego w wypłatach. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje w okresie pobierania
zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w przypadku, gdy miesięczna kwota
zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa
niż kwota świadczenia rodzicielskiego. Dochody przysługujące za okres pobierania zasiłku
macierzyńskiego, np. wynagrodzenie z tytułu łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy nie mają wpływu na kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego.
W 2016 roku kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł. W konfiguracji programu w gałęzi Zasiłki
dodano nowy wskaźnik Świadczenie rodzicielskie. Kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego. Kwota ta jest naliczana jako oddzielny element wypłaty Podwyższenie zasiłku
macierzyńskiego. Są od niego naliczane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane
z budżetu państwa z kodem tytułu ubezpieczenia 1240xx. Nie jest od niego naliczana zaliczka podatku. Na
oknach związanych z wypłatami oraz wydrukach podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wykazywane jest
w części Nieopodatkowane > Zasiłki (rozlicz.nieobecności).
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest ustalane jako różnica między kwotą świadczenia
rodzicielskiego (1000 zł), a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego, pomniejszonego o zaliczkę na
podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, kwota
podwyższenia jest ustalana w stosunku do pomniejszonej proporcjonalnie kwoty świadczenia
rodzicielskiego. Kwotę świadczenia rodzicielskiego za część miesiąca oblicza się poprzez podzielenie
miesięcznej kwoty świadczenia rodzicielskiego przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, za który zasiłek
macierzyński przysługuje oraz pomnożenie przez liczbę dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński.
Otrzymany wynik podlega zaokrągleniu do 10 gr w górę.
Przykład
W styczniu 2016 pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim od 4.01. Zasiłek macierzyński za
styczeń 2016 r. przysługuje pracownicy po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie
713,28 zł. Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego za okres od 4 do 31 stycznia 2016 r. wynosi
190,02 zł. Kwota ta została obliczona następująco:


kwota świadczenia rodzicielskiego, do której zasiłek macierzyński ulega podwyższeniu (od 4 do 31
stycznia 2016 r.) wynosi 903,30 zł (1000,00 zł: 31 * 28 = 903,225806 - > po zaokrągleniu w górę do 10
gr -> 903,30 zł),



podwyższenie zasiłku macierzyńskiego za okres od 4 do 31 stycznia 2016 r. wynosi 190,02 zł
(903,30 zł - 713,28 zł = 190,02 zł)

Element Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest zapisywany w wypłacie z zakresem dat
obejmującym cały miesiąc kalendarzowy, za który jest liczona wypłata, niezależnie od tego, czy zasiłek
macierzyński wypłacony w tej wypłacie jest w jednej części, czy w kilku i jakie są zakresy dat
poszczególnych zasiłków.
Składnik Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego naliczany jest tylko w przypadku , gdy firma wypłaca
zasiłki w imieniu ZUS. Jeśli kwota netto zasiłku macierzyńskiego przewyższa kwotę świadczenia
rodzicielskiego, składnik Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nie jest zapisywany w wypłacie.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest naliczane w wypłacie etatowej, a w przypadku
zleceniobiorcy, w tej samej wypłacie na liście Umowy, w której jest naliczany zasiłek macierzyński.
Na raporcie ZUS RSA podwyższenie zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym do kwietnia 2016 (od
1 kwietnia 2016 r. będzie obowiązywał kod 329) będzie wykazywane z kodem zgodnym z kodem zasiłku
macierzyńskiego, do którego jest wypłacane (311, 319 lub 325), w jednej pozycji ze zsumowaną kwotą
i okresem zgodnym z okresem wykazywanych na deklaracji zasiłków macierzyńskich. Jeśli podwyższenie
zasiłku macierzyńskiego zostanie dodane ręcznie i pracownik w danej wypłacie nie będzie miał zasiłku
macierzyńskiego, podwyższenie zasiłku będzie wykazane na raporcie ZUS RSA z kodem 329.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1217).
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4.

Kody świadczenia/przerwy na RSA. W słowniku kodów ZUS RSA dostępnym na formularzu typu
nieobecności oraz na formularzu typu wypłaty w części Zasiłki związane z rozliczeniem nieobecności
dodano nowy kod świadczenia/przerwy:


329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących,
zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych
o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2015,
poz.1996).
5.

Kody tytułu ubezpieczenia. W słowniku kodów ZUS dostępnym na formularzu pracownika/właściciela
dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia dla właścicieli i osób współpracujących przebywających na
urlopach związanych z rodzicielstwem:


05 80 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty
świadczenia rodzicielskiego,



05 81 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek
macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,

Osoba zgłoszona do ZUS z kodem 0580 lub 0581 podlega wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu
zdrowotnemu. Po wybraniu kodu 0580/0581 na formularzu właściciela/osoby współpracującej
domyślnie podpowiada się jedynie podleganie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. W wypłacie
właściciela/osoby współpracującej naliczana jest tylko podstawa składki zdrowotnej. Kwota składki jest
zerowa, ponieważ osoby zgłoszone z wymienionymi kodami nie opłacają składki na ubezpieczenie
zdrowotne. Na deklaracji ZUS RZA właściciela/osoby współpracującej wykazywana jest kwota podstawy
składki zdrowotnej, składka ma wartość zerową. Tak samo jest, jeśli właściciel jest rozliczany oddzielnie
na indywidualnej DRA.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących,
zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych
o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2015,
poz.1996).
6.

Urlop rodzicielski. W związku ze zmianami w przepisach dodano nową przyczynę Urlop rodzicielski 100%
dla nieobecności Urlop rodzicielski, która umożliwia naliczenie zasiłku macierzyńskiego (rodzicielskiego)
płatnego 100%.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1217).

7.

Deklaracja ZUS DRA. Wprowadzono walidację danych identyfikacyjnych osób wykazywanych na
raportach ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS RSA. Podczas naliczania deklaracji ZUS DRA sprawdzane jest, czy
pracownicy mają uzupełniony numer PESEL lub inny identyfikator wymagany przez ZUS np. numer
paszportu. Gdy deklaracja ZUS DRA jest naliczana dla pracowników, walidacji podlegają dane
pracowników, zleceniobiorców i właścicieli, jeśli są wprowadzeni na liście właścicieli. Podczas naliczania
deklaracji dla właściciela weryfikowany jest jego numer identyfikacyjny oraz osób współpracujących
wykazywanych razem z nim na deklaracji. W przypadku braku numeru identyfikacyjnego którejkolwiek
z osób, w logu wyświetlany jest odpowiedni komunikat wskazujący, który z pracowników ma niepełne
dane identyfikacyjne.

8.

e-Deklaracje – schemy. Udostępniono schemy umożliwiające wysyłkę e-Deklaracji bez konieczności ich
pobierania z serwera Comarch, dla deklaracji podatkowych w wersjach formularzy obowiązujących od
1.01.2016r.: PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-R(18) jako załącznik do deklaracji PIT-11(23) i PIT-40(22),
PIT-8C(8), IFT-1/1R(13), PIT-4R(6 ), PIT-8AR(6).

9.

e-Deklaracje - PIT-40(22). Obsłużono wysyłanie deklaracji PIT-40(22) za pomocą systemu e-Deklaracje dla
pracowników będących nierezydentami.
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10. Wydruk Podstawa składek ZUS dla umów cywilnoprawnych. Dodano wydruk ułatwiający kontrolę
wysokości naliczonych składek ZUS od wypłaconych umów w wybranym miesiącu deklaracji. Wydruk jest
dostępny z listy pracowników w kadrach w gałęzi Wydruki płacowe > Podstawa składek ZUS dla umów
cywilnoprawnych. Na wydruku mogą być wykazywane wszystkie osoby, które mają umowy
cywilnoprawne, tylko osoby, których podstawa składek społecznych jest niższa od minimalnego
wynagrodzenia lub tylko osoby, których podstawa składek społecznych jest równa lub wyższa od
minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo mogą być także uwzględniane osoby mające umowy
podlegające tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
11. Wydruk Umowa o pracę. Dostosowano treść wydruków umowy o pracę do nowego wzoru zawartego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.11.2015 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2015, poz. 2005).

14.2 Zmiany
1.

e-Deklaracje – deklaracje PIT pracowników. Podczas wysyłki deklaracji PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-8C(8)
do systemu e-Deklaracje, w przypadku wykazania kwoty ujemnej, w którymkolwiek z pól na deklaracji
w logu pojawi się odpowiedni komunikat.

2.

Deklaracja ZUS IWA. Podczas naliczania deklaracji ZUS IWA sprawdzane jest ID pracownika powiązanego
z umową cywilnoprawną.

3.

Wydruki do GUS – Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie. Uaktualniono opis podstawy prawnej
dotyczącej wiersza 6.

4.

Comarch ERP Migrator – migracja danych kadrowo-płacowych z Comarch ERP Klasyka. Comarch ERP
Migrator w wersji 2016.2 został dostosowany do struktury PIK v.19.00 i PLP v.9.00. Uwzględniono
przenoszenie nowego rodzaju nieobecności Urlop opieka/g kp 188.

14.3 Poprawiono
1.

Naliczanie wypłat. Poprawiono naliczanie wypłat z rozliczeniem zwolnienia chorobowego. Podczas próby
naliczenia wypłaty z wyliczeniem podstawy zasiłku chorobowego pojawiał się komunikat: Nieznaleziony
składnik podstawowy w następujących przypadkach:


Gdy w poprzednich wypłatach był naliczony element powyżej/poniżej normy jako odrębny element
dla jakiejś strefy, a zostało ręcznie usunięte z takiej wypłaty wynagrodzenie zasadnicze dla tej strefy,



Jeżeli na liście płac za styczeń 2016 rozliczana była nieobecność grudniowa z opcją miesięcy wstecz,
dla której podstawa zasiłku wylicza się z miesięcy grudzień 2014 - listopad 2015,



Jeśli w poprzednich wypłatach był naliczony element skopiowany z jednego ze standardowych typów
wypłat: Wynagr. zasad. powyżej normy lub Wynagr. zasad. poniżej normy. Podczas konwersji bazy
danych do wersji 2016.2.1 we wszystkich niestandardowych typach wypłat w polu
TWP_Podstawowe zostanie ustawiona wartość 1.

2.

Naliczanie wypłat – urlop opiekuńczy kp 188 (2 dni)/godz. W wypłacie z rozliczeniem nieobecności urlop
opiekuńczy kp 188 (2 dni)/godz. generowało się pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego pomimo
zaznaczenia w konfiguracji firmy parametru Wynagrodzenie zasadnicze/mies. nie wliczane do podstawy
urlopu. Poprawiono.

3.

Deklaracja PIT-8AR(6). Na formularzu deklaracji PIT-8AR(6) wyświetlany był niepoprawny numer wersji
deklaracji. Poprawiono.

4.

Wydruk PIT-11(23) – (jeden plik - wydruk). Na wydruku wykonywanym z poziomu listy Deklaracje PIT
pracowników na stronie z objaśnieniami drukowany był niepoprawny numer wersji formularza
deklaracji. Poprawiono.

5.

Wydruk Pracownicy zwolnieni. Pierwsza strona wydruku była pusta, gdy liczba pracowników
zwolnionych uniemożliwiała wykazanie ich na jednej stronie. Poprawiono.
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