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Aktyn KPR Pro
wersja 5.3 04 – wrzesień 2018
1. Deklaracja VAT-7(18).
Dostosowano program do zmienionego schematu deklaracji: VAT-7(18)_v1-1E.

wersja 5.3 03 – lipiec 2018
1. Deklaracja VAT-7(18).
Nowy wzór deklaracji obowiązujący do zastosowania od lipca 2018.
2. JPK VAT prezentacja zwartości w formie tabelarycznej.
Można wyświetlić w formie listy (wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego) zawartość dokumentu JPK-VAT
zapisanego na dysku lub w zbiorze e-deklaracji.
3. Możliwość porównania VAT-7 z korektą JPK-VAT.
Do porównania można wskazać deklarację korygującą (JPK-VAT).
4. Rozszerzenie zakresu eksportu danych zestawień do arkusza kalkulacyjnego w tym Open Office.

wersja 5.3 01 – marzec 2018
1. Możliwość wyszukiwania danych kontrahentów w internetowych bazach danych (KRS, CEiDG).
Podczas wprowadzania danych dokumentu dla nowego kontrahenta można na podstawie jego numeru NIP
wyszukać w internetowych bazach danych KRS i CEiDG informacje wymagane w opisie dokumentu. Ogranicza
to ilość pracy dotychczas wykonywanej manualnie.
Program umożliwia także sprawdzenie poprawności (aktualności) danych dla kontrahentów już istniejących.
Aby powyższy mechanizm zadziałał, muszą zostać spełnione następujące warunki:
-

komputer, na którym działa program powinien mieć zainstalowane oprogramowanie Java w wersji
1.7.0_55 lub nowszej,

-

w oknie Stałe programu (Administracja, Stałe, ustawienia) na zakładce Internet opcja Znajdź dane
kontrahenta w KRS, CEIDG ma być włączona,

-

komputer musi mieć aktywne połączenie z Internetem.

Po zakończeniu pracy z programem Aktyn KPR należy pamiętać o ręcznym zamknięciu pracującego w tle
programu pomocniczego PIT-usługi, sygnalizowanego ikoną na pasku zadań.
2. JPK VAT, KPR.EWP – deklaracje korygujące.
Dokumenty JPK mogą być korygowane (również wielokrotnie). Korekty są oznaczane kolejnymi numerami.
Program pozwala na nadanie numeru korekty.
3. Dokumenty – możliwość wskazania warunków unikalności sygnatury dokumentu.
Użytkownik może wskazać cechy dokumentu, które identyfikują go jednoznacznie w obrębie typu.
Dla faktur sprzedaży importowanych z programu AKTYN sygnatura (numer dokumentu) ma postać:
„STAN/FA/00001” i jest unikalna w obrębie miesiąca, ale nie jest unikalna dla typu.
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Wskazanie cech identyfikujących spowoduje, że przy ponownym wprowadzeniu danych dokumentu
o wskazanych cechach program:
-

wyświetli ostrzeżenie „Dokument o sprawdzanych cechach już został zapisany”,

-

na życzenie wskaże jego położenie.

Decyzja o zapisaniu danych należy do użytkownika.

