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Obsługa ustawowej zmiany stawek VAT
Program Symfonia Start Mała Księgowość 2011 został przygotowany do łatwego przeprowadzenia
czynności związanych z ustawową zmianą stawek VAT. W celu poprawnego przeprowadzenia tego
działania należy przyjąć opisany poniżej sposób postępowania.
Należy zainstalować nową wersję programu i dokonać konwersji danych podczas otwierania firmy
w nowej wersji programu. Po przeprowadzeniu konwersji zmieni się układ i zawartość tabeli stawek
w panelu Stawki VAT okna ustawień programu.

Rys. 1 Panel Stawki VAT przed konwersją.

Rys. 2 Panel Stawki VAT po konwersji.
W zmienionym panelu Stawki VAT należy przeprowadzić czynności przygotowujące do pracy z programem w okresie zmian stawek i po zmianach. Każda ze stawek, które będą wykorzystywane
w okresie zmian powinna być aktywna (powinno być zaznaczone pole wyboru na początku linii opisu
stawki). Dla stawek, które nie będą dalej wykorzystywane powinno być wypełnione pole Do, natomiast
dla stawek wprowadzanych powinno być wypełnione pole Od. Jeżeli brak jest opisu stawki, należy go
dodać wybierając przycisk Nowa.
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Daty w polach Do i Od nie służą do blokowania wykorzystywania stawek poza opisanymi tu terminami ważności, ale do inicjowania komunikatów ostrzegawczych.

Po wybraniu w panelu Rejestry VAT okna Zapis stawki VAT poza terminem jej ważności, podczas
próby zaksięgowania pozycji pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Rys. 3 Komunikat ostrzegający o wybraniu nieaktualnej stawki.
Wybór w tym oknie przycisku Zapisz pozwoli świadomie zaksięgować dokument w okresie wykraczającym poza termin ważności wybranej stawki VAT. Taki mechanizm umożliwia pracę z programem
w okresie przejściowym, minimalizując możliwość popełniania błędów.

Sterowanie wyświetlaniem aktywnych stawek
Po przygotowaniu zestawu aktywnych stawek w panelu Stawki VAT, można zastosować taką organizację obsługi programu, aby ułatwić sobie czytelność w oknie Zapis. W otwartym panelu Rejestry
VAT okna Zapis będą widoczne wszystkie aktywne stawki VAT. W celu ograniczenia liczby wyświetlanych stawek można w odpowiednich okresach deaktywować stawki w panelu Stawki VAT okna
ustawień programu. Deaktywacja polega na usunięciu zaznaczenia pola wyboru w pierwszej kolumnie
tabeli stawek.
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