
AMi-BOOK wersja 22.0b

UWAGA!
Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 22.0a.

1.Etaty – składka na ubezpieczenie zdrowotne 
obniżona do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z 
przepisami ustawy o PIT w brzmieniu 
obowiązującym na dzień 31.12.2021 r.

Dla pracowników, którzy złożyli płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie 
terminu poboru zaliczki na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w
sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28) składka zdrowotna jest obniżana.
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2. Aktualizacja pliku JPK_V7M / JPK_V7K do wersji 2.
Zaktualizowano obsługę pliku JPK_V7M/JPK_V7K do wersji 2. Dodano możliwość importu z 
pliku JPK_V7M/JPK_V7K w wersji 2.

2.1. Nowe oznaczenia procedur
Dodano nowe oznaczenia procedur:

• WSTO_EE - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaży na odległość towarów, które w momencie 
rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k 
ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe 
miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż 
terytorium kraju.

• IED - Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonana przez 
podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której 
mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla 
której miejscem dostawy jest terytorium kraju.

Usunięto oznaczenia procedur:

• SW

• EE
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2.2. Ulga na złe długi – dodano datę upływu terminu płatności /
datę dokonania płatności.

Ulga na złe długi – dodano datę upływu terminu płatności, w przypadku korekt na minus lub datę 
dokonania płatności w przypadku korekt na plus.

Str. 3/3


	1.Etaty – składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 r.
	2. Aktualizacja pliku JPK_V7M / JPK_V7K do wersji 2.
	2.1. Nowe oznaczenia procedur
	2.2. Ulga na złe długi – dodano datę upływu terminu płatności / datę dokonania płatności.


