
AMi-BOOK wersja 21.2a

UWAGA!
Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 21.2 lub nowszej.

1. Ewidencja zwrotów i reklamacji.
Wprowadzono ewidencję zwrotów i reklamacji. Ewidencja prowadzona jest oddzielnie dla każdej 
kasy rejestrującej/fiskalnej. W programie można zdefiniować dowolną liczbę kas fiskalnych.

1.1. Kasy fiskalne.
Lista kas fiskalnych dostępna jest z poziomu menu „K – Katalogi firmy” → „F – Kasy fiskalne”.

Obsługa listy kas odbywa się analogicznie jak w przypadku innych list w programie. Klawisze:

• Insert – dodanie nowej kasy

• Delete – usunięcie kasy

• M – modyfikacja kasy
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2.2. Prowadzenie ewidencji zwrotów.
Ewidencja zwrotów i reklamacji dostępna jest z poziomu menu „B – Zestawienia” → „E - 
Ewidencja zwrotów paragonów”. Ewidencja prowadzona jest osobno dla każdej kasy fiskalnej. 
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Obsługa ewidencji odbywa się analogicznie jak w przypadku innych list w programie. Klawisze:

• Insert – dodanie nowej pozycji

• Delete – usunięcie aktualnie zaznaczonej pozycji

• M – modyfikacja pozycji

• Enter – wydruk ewidencji

• I – informacja podsumowująca

Kolumny listy:

• Dz. - dzień przyjęcia zwrotu

• Data sp. - data dokonania sprzedaży

• Nr paragonu – numer paragony/dokumentu potwierdzającego sprzedaż

• Nazwa towaru – nazwa zwracanego towaru lub usługi

• Wart. Brutt – ogólna wartość brutto

• Wart. VAT – ogólna wartość VAT
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2. Weryfikacja statusu podmiotu w VIES.
Dodano możliwość sprawdzenia statusu VAT w usłudze VIES. Okno weryfikacji podmiotu w VIES 
można przywołać kombinacją klawiszy ALT + F9.

W polu „Kod kraju” należy wprowadzić kod kraju UE sprawdzanego podmiotu.

W polu „Identyfikator podatkowy” należy wprowadzić numer VAT sprawdzanego podmiotu bez 
poprzedzającego kodu kraju.
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Weryfikacja statusu jest również przeprowadzana w funkcji grupowej weryfikacji podmiotu w VAT 
w rejestrach zakupów i sprzedaży (klawisz „W”). W tym przypadku weryfikacja statusu w VIES 
będzie przeprowadzana dla podmiotów z UE. Podmioty polskie nadal będą weryfikowane w 
usłudze „Sprawdź status VAT” udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.
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3. Możliwość wysyłania plików JPK w trybie doraźnym.
Pliki JPK, które nie są przeznaczone do wysyłania okresowo, są wysyłane w trybie doraźnym (na 
żądanie urzędu skarbowego). Są to pliki JPK_PKPIR oraz JPK_EWP.

4. Możliwość wygenerowania pliku JPK_PKPIR za 
dowolny okres.
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5. Rejestr zakupów - możliwość przełączenia sposobu 
wprowadzania dokumentów – nettem lub bruttem.

Dodano możliwość przełączania sposobu wprowadzania dokumentów – nettem lub bruttem. 
Zmiany dokonuje się klawiszem „B” w rejestrze sprzedaży i zakupów w trybie przeglądania.

Wprowadzanie kwotami brutto:
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