
AMi-BOOK wersja 21.3

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

1. Deklaracja IFT-2 / IFT-2R
Wprowadzono możliwość utworzenia deklaracji IFT-2/ IFT-2R oraz możliwość wykazywania 
wybranych dokumentów w deklaracji IFT-2/IFT-2R.

1.1. Dane do deklaracji IFT-2/IFT-2R.
Wprowadzono możliwość oznaczenia dokumentów zakupów, jak i wpisów w PKPIR tak, aby były 
wykazywane w deklaracji IFT-2/IFT-2R. Dokument w rejestrze zakupów lub w księdze można 
oznaczyć klawiszem „F” w trakcie przeglądania wpisów.
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Pola:

• „Wykaż w deklaracji IFT-2R (Tak/Nie)” – określa, czy dany dokument będzie wykazywany 
w deklaracji IFT-2 (T – tak, N – nie).

• „Rodzaj przychodu (sekacja D, 1-9)” – określa numer rodzaju przychodów, którego dotyczą 
wydatki. Jest to numer sekcji D w deklaracji:
1 - Opłaty za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich 
przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.
2 - Przychody uzyskane na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi 
powietrznej.
3 - Dywidendy i inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4 – Odsetki.
5 - Opłaty licencyjne.
6 - Działalność widowiskowa, rozrywkowa lub sportowa.
7- Przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, 
usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji 
pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym 
charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6.
8 - Przychód określony zgodnie z art.21 i 22 ustawy.
9 - Przychód z tytułu zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust 1 pkt 3-6 ustawy, 
wypłacanych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
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• „Wykazana kwota” – kwota, jaka zostanie wykazana w deklaracji IFT-2 w kolumnie d sekcji
D (kwota dochodu zwolniona z opodatkowania).

Dokument, który będzie wykazywany w deklaracji IFT-2/IFT-2R oznaczony jest symbolem „IFT-2”
w górnym rogu ekranu ( w nawiasie wykazany jest numer sekcji D deklaracji ):
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1.2. Tworzenie deklaracji IFT-2 / IFT-2R.
Deklaracje IFT-2 można utworzyć z poziomu menu „D – Deklaracje”→”I – IFT-2/2R”.

Pola:

• „Deklar. roczna (Tak/Nie)” – określa rodzaj deklaracji:

◦ Tak – roczna (IFT-2R)

◦ Nie – na żądanie podatnika (IFT-2)

• „Deklaracja za okres od .. do” – okres za jaki będzie składana deklaracja.

Następnie pojawi się lista podatników, dla których można utworzyć deklaracje:
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Ostatnia kolumna informuje o liczbie transakcji oznaczonych do deklaracji IFT-2 w zadanym 
okresie. Aby utworzyć deklarację dla danego podatnika należy wcisnąć klawisz „Enter”.
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Z poziomu menu (lewa strona) możemy klawiszem „Enter” wybrać do edycji odpowiednią sekcję 
deklaracji lub wydrukować i utworzyć eDeklarację.

1.3. Urząd skarbowy dla deklaracji IFT-2R
Deklaracje dotyczące podatku u źródła w zakresie osób prawnych należy złożyć do Lubelskiego 
Urzędu Skarbowego. W parametrach edeklaracji dodano pole „Kod urzędu dla IFT-2R”. Domyślnie
to 0671.
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2. Fakturowanie ryczałt – dodano pole „zapłacono” 
przy płatności przelewem.
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