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SYSTEM FIRMA XBASE 

WERSJA 33.02 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 
33.02. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 32.02. 

 

► Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię 
istniejącego systemu. 

1. Moduł NADZORCA 

• W opcji Parametry / Polski Ład zaktualizowano dane dla roku 2023: Kwotę wynagrodzenia 
minimalnego oraz Średnie wynagrodzenie miesięczne za IV kwartał 2022r. 

2. Moduł Obrót Towarowy 

• Dodano nowy wydruk: Wydruki / Przedmioty obrotu / Obroty (miesięczne). Wydruk 
umożliwia wydruk obrotów towarów w ujęciu miesięcznym. Obroty są sumowane w ramach 
miesięcy. Można zestawić kilka miesięcy. 

3. Moduł VAT 

• Zmieniono oznaczenie dokumentu wewnętrznego w plikach JPK_V7. 

• Zablokowano możliwość wydruku deklaracji dla „nievatowców”, po wygenerowaniu pliku JPK. 
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4. Moduł KSIĘGA 

• W parametrach miesięcznych podatnika (Dane / Podatnicy / <F8>) dodano opcję (na 
kombinację klawiszy <SHIFT>+<F2>) wyliczenia rocznej składki zdrowotnej dla podatnika. 
Wyliczona składka jest wpisywana w kolumnie "Roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne" 
w miesiącu grudniu. Komórka jest wyróżniona kolorem zielonym. Pozostałe komórki  
w kolumnie oznaczone są w kolorze czerwonym, bez możliwości edycji. 

• Zaktualizowano algorytmy wyliczania składki zdrowotnej w 2023r dla podatników 
opodatkowanych liniowo i na zasadach ogólnych. 

5. Moduł F-K 

• W parametrach miesięcznych podatnika (Wydruki / Dok. wewn./PIT-5 / Podatnik / <F8>) 
dodano opcję (na kombinację klawiszy <SHIFT>+<F2>) wyliczenia rocznej składki zdrowotnej 
dla podatnika. Wyliczona składka jest wpisywana w kolumnie "Roczna składka na 
ubezpieczenie zdrowotne" w miesiącu grudniu. Komórka jest wyróżniona kolorem zielonym. 
Pozostałe komórki w kolumnie oznaczone są w kolorze czerwonym, bez możliwości edycji. 

• Zaktualizowano algorytmy wyliczania składki zdrowotnej w 2023r dla podatników 
opodatkowanych liniowo i na zasadach ogólnych. 

6. Moduł RYCZAŁT 

• W parametrach miesięcznych podatnika (Narzędzia / Podatnik / <F8>) dodano opcję (na 
kombinację klawiszy <SHIFT>+<F2>) wyliczenia rocznej składki zdrowotnej dla podatnika. 
Wyliczona składka jest wpisywana w kolumnie "Roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne" 
w miesiącu grudniu. Komórka jest wyróżniona kolorem zielonym. Pozostałe komórki  
w kolumnie oznaczone są w kolorze czerwonym, bez możliwości edycji. 

• Zaktualizowano algorytmy wyliczania składki zdrowotnej w 2023r.  

7. Moduł ŚRODKI TRWAŁE 

• W opcji Wydruki / Plan amortyzacji wprowadzono możliwość wydruku całego planu 
amortyzacji (nie tylko do bieżącego roku). 

8. Moduł ROZRACHUNKI 

• Zmodyfikowano funkcję tworzenia i wydruku dokumentu odsetek. Obecnie, oprócz płatności, 
przy obliczaniu odsetek są uwzględniane korekty wystawione do dokumentu. Na wydruku 
korekty są wyświetlane z symbolem dokumentu, numerem i datą wystawienia. Wyświetlane są 
również wpłaty oraz korekty, które pojawiły się przed terminem płatności. 
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