Zmiany w AKORD 2020
Wersja 20.01:
1. Plik JPK_FA dostosowany do wersji 3.
2. Zmieniona procedura podglądu obrotów towarów/usług oraz obrotów z kontrahentami
(klawisz R obrót) – poszerzony zakres lat od 1991 do 2040.
3. Ponownie poprawiona obsługa „białej listy VAT” - definiowany okres „oczekiwania na
serwer” - p. Wskaźniki - Parametry specjalne - część szósta: Sekund oczekiwania na
odpowiedź serwera "Białej listy VAT".
Wersja 20.02:
4. Drobne poprawki – dot. informacji o MPP zamieszczanych w różnych zestawieniach, w tym
o zadłużeniach.
Wersja 20.05:
5. W głównym programie Akord wprowadzona obsługa danych związanych z zastosowaniem
od 01.07.2020 pliku JPK_VAT wraz z deklaracją VAT-7 – pliki JPK_V7M i JPK_V7K –
miesięczne i kwartalne rozliczanie – dalej w skrócie oznaczone jako JPK_V7. Każdy
dokument sprzedaży (oprócz detalicznej) oraz zakupu z podatkiem VAT posiada dodane
pole OZNJPK, do którego są zapisywane symbole oznaczeń opisane poniżej i które są
następnie przekazywane do pliku JPK_V7. Pole OZNJPK wypełniane jest automatycznie w
Transakcjach, zaś przeglądać je i ew. poprawiać można w Rozliczeniach (tryb Pojedynczo
ustawiany klawiszem Tab, następnie L linia), można również usprawnić ich wprowadzanie
przez użycie Dyspozycji – p. Administrator – Dyspozycje oraz Administrator: Wskaźniki:
Parametry danych na dokumentach - Dyspozycje identyfikowane w sprzedaży, zakupach i
wydaniach?... T. Oznaczenia, określone przez Min.Fin. zgrupowane są w tabelach od 1 do
6:
Tabela 1 – Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług – dot. sprzedaży:
od GTU-01 do GTU-13
przypisanie towaru/usługi do konkretnej grupy realizuje się w Kartotece magazynowej w
dwóch ostatnich znakach pola PKWiU oraz w Kartotece wyrobów w module Serwis w polu
Nazwa (+PKWiU) przez podanie jedynie liczby określającej grupę, np. 05 – to GTU_05
„Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy”.
Dodatkowo należy poprawić oznaczenie pola PKWiU, związane z „nową matrycą VAT” – p.
Administrator: Wskaźniki: Nagłówek wydruków pozostałych, etykiety, alternatywy –
PKWiU… na CN/PKWiU,
Tabela 2 – Oznaczenia dotyczące procedur – dostawy – dot. sprzedaży:
SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA,
B_MPV_PROWIZJA, MPP – np. MPP – „Transakcja objęta obowiązkiem stosowania
mechanizmu podzielonej płatności” – uwaga: muszą być spełnione oba warunki – towar
„wrażliwy” i kwota brutto faktury powyżej 15000 PLN,
Tabela 3 – Oznaczenie korekty – dostawy – dot. sprzedaży:
KorektaPodstawyOpodt – dot. „złych długów” art. 89a ust. 1 i 4 ustawy i występuje tylko w
opcji Inne przychody,
Tabela 4 – Oznaczenie dowodu zakupu – dot. zakupu:
MPP – mechanizm podzielonej płatności, IMP – import,
Tabela 5 – Oznaczenie dowodu sprzedaży – dot. sprzedaży:
RO – zbiorczo sprzedaż z paragonów fiskalnych, FP – faktura do paragonu fiskalnego,
WEW – dokument wewnętrzny,
Tabela 6 – Oznaczenie dowodu zakupu – dot. zakupu:
MK – faktura od podatnika wg „metody kasowej”, VAT_RR – faktura od „rolnika

ryczałtowego”, WEW – dokument wewnętrzny.
Poprawna obsługa w/w danych determinuje poprawną postać plików JPK_V7M i JPK_V7K,
które obowiązywać będą obligatoryjnie od 25.08.2020 – po raz pierwszy za miesiąc lipiec
2020.
6. Moduł Serwis – nowa opcja w obsłudze kart wycen i kart zleceń – Z zamów – możliwość
dodawania wybranych pozycji (części) do istniejącego i otwartego zamówienia zakupu. Jest
to alternatywne rozwiązanie do istniejącego już generowania pliku Q zbiór, który następnie
pobrany mógł być do nowo tworzonego zamówienia zakupu.
7. Moduł Serwis – w Kartach wycen – klawisz Ins zatwierdzenie (wyceny do karty zlecenia) –
po zatwierdzeniu program automatycznie przechodzi do obsługi karty zlecenia (dotychczas
„wychodził” do menu).
8. W module Serwis dodana możliwość edytowania nowych danych na fakturze – KS, Zlecenie
odbiorcy, Nr fabryczny i Nazwa. Ponadto nowa możliwość „elastycznego” dostosowania
charakteru pola Symbol na fakturach – p. Wyroby → Typy zleceń – I inne: Formuła symbolu
wyrobu na fakturze... np. symbol+nr_zlodb i Tytuł symbolu wyrobu na fakturze... np. Symbol
Makita – może być pomocne dla rozwiązania problemu podawania numeru zlecenia Makity
nadawanego na ich programie zdalnie na fakturach za naprawy gwarancyjne – ale
zastosowania mogą być naturalnie inne.
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